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Basar/messe på Iveland bedehus: 
- lørdag 9. november kl. 16.00 

Vi har mange kransekaker og andre fine gevins-
ter. Kafè med pølser og brus, – kaker og kaffe. 
Til inntekt for Normisjons internasjonale  
prosjekter. Andakt v/Svein Hillestad. 
Alle hjertelig velkommen til en hyggelig  
basarkveld. 

Bygdekino onsdag 20. nov: 
  

Kl. 18.00 vises «Snekker Ander-
sen og Julenissen. Den vesle byg-
da som glømte at det var jul» 
Filmen kl. 20.00 er ikke klar i 
skrivende stund. 

Mat og drikke kan man handle på Joker Iveland. 
 
Aust-Agder fylkeskommune har ansvaret for 
transporttjenesten for funksjonshemmede.  
Tilbudet omfatter dør til dør transport (TT-
transport). Søknadsfristen er 15. november. 
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Månedens oppfordring (november): 
 

Gjør en hyggelig eller overraskende oppmerk-
somhet overfor et eller flere barn eller ungdom-
mer i familien, nabolaget eller omgangskretsen. 
Bruk fantasien! 

Færøyene, Shetland & Orknøyene: 
- om historie, natur og kultur  
Åkle kulturarena tirsdag 12. november kl. 19.00 

 

Jan Kløvstad er "lommekjent" på Færøyene, Shetland og 
Orknøyene. Han kåserer om 5000 år gamle steinalder lands-
byer, stående steiner, gamle norske bosettinger, Magnus-
katedralen i Kirkwall, Shetlandbussene til Lerwick og  
dagens kulturliv. I tillegg gir han praktiske og ferske  
reisetips. Inngang kr. 100,- (vipps/kontant) 

Iveland kommune et godt sted å vokse opp! 
- Iveland bedehus tirsdag 19. nov kl. 18.00: 
 

- Hva er et godt oppvekstmiljø? 
- Hva betyr stedet for barnehage og skole? 
- Hva betyr barnehage og skole for stedet? 
 

Jorunn Midtsundstad og Kirsten Horrigmo innleder til  
dialogkafè. Vi inviterer hele Iveland til å høre mer om dette, 
og si sin mening om hvordan vi sammen skal gjøre Iveland 
til et enda bedre sted å bo, og vokse opp.  
Dine meninger får betydning for 
ny plan for oppvekst i Iveland. Vi 
serverer kaffe og noe å bite i. 

Desember-utgaven ligger i din postkasse ca 27.  
november. Innleveringsfristen er 
mandag 18. november kl. 10.00. 
Mail: fub@iveland.kommune.no 

Telefon:  
901-17842 

Torsdag 31. oktober 
kl. 17.00 - 19.00;  
Hallovenn: 
 

Velkommen til årets 
«Hallovenn» i Ivelands-
hallen. Det blir underholdning, godteri og  
morsomme aktiviteter. Arrangementet er åpent 
for alle og gratis. Det blir kafe med mulighet for 
å kjøpe brus, kaffe, kaker samt pølser. Vi håper 
så mange som mulig, også de voksne, vil kle seg 
ut i morsomme og vennlige kostymer. 
Kontaktperson: Yvonne Engen, tlf. 958 45 440.  

Budsjett 2020 - Økonomiplan 2020-2023: 
 

Rådmann Sten Albert Reisænen presenterer 
sitt forslag til budsjett for 2020 og økonomi-
plan 2020-2023 i kommunestyresalen torsdag 
7. november kl. 17.00. Møte er åpent for alle. 
Dokumentene legges ut på våre hjemmesider 
fredag 8. november. 

Tidlig krøkes, god krok skal bli: 
 

All forskning tilsier at å lese bøker 
for barn, og gjøre de glad i tekst og  
bilde, er en god investering. 
Bjørn Arild Ersland kommer  
til Åkle kulturarena torsdag 28. 
nov kl. 19.00 og vil gi foreldre 
videre inspirasjon til dette!  
Gratis inngang.  

Motiv fra Shetland 
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Åpningstider ved NAV-Iveland: 
Veiledningssenteret har følgende åpningstider 
for de uten timeavtale: Mandag, tirsdag og 
fredag mellom 12.00-14.00.  
Har man timeavtale vil denne finne sted i  
åpningstidene som er 09.00-15.00. Kontakt 
utenom åpningstidene; ring 55 55 33 33. 

 

Ledige lokaler Åkle: 
De tidligere lokalene til Tuva Interiør & Spi-
seri er nå ledig for utleie. Følgende gjelder: 
* Leiepris er kr. 1.000,- pr kvm per år  
* Arealet er på 71 kvm  
* Ny leietaker må være næringsdrivende og 
mva pliktig 
* Utleier foretrekker handelsvirksomhet, eller 
virksomhet som er med på å gjøre bygget til 
en god møteplass.  
Info: Næringssjef Egil Mølland, 908 75 626 

Gudstjenester: 
> Søndag 3. nov kl. 11.00 v/Fredrik Netland: 
Allehelgensdag. De som har  mistet noen er  
spesielt velkommen 
> Søndag 17.nov kl. 11.00 v/Fredrik Netland: 
Familiegudstjeneste med utdeling av 2 og 3 
års bok. 
 

Lys Våken overnatting i kirka for  alle 6. 
klassinger helgen 30.11-
01.12. Invitasjon og info 
kommer i posten!  

Brøyting av private veier 2019/2020: 
 

Om du har en privat vei som du ønsker brøytet / strødd av 
Iveland kommune, og ikke tidligere har vært med på  
ordningen, må du søke via eget elektronisk skjema på våre  
hjemmesider innen 1. november.   

 

Musikkorpset har fått flere nye 
aspiranter de siste ukene! 
Dersom du går i 4-5. eller 6. klasse 
må du gjerne bli med. Øvelse på  
Iveland skole tirsdager mellom 18.00
-19.00. Kontaktinfo: Gunlaug (932-
05417) eller Kjell (934-52168) 

Adventsmøte på Aktiviteten - Vatnestrøm: 
 

Iveland bygdekvinnelag inviterer til adventsmøte mandag 
18. november kl. 19.00. Birte Lill Thorvaldsen vil lære oss 
mer om «juledekorasjoner». Utlodning av dekorasjoner, 
juleblomster m.m. Servering av risgrøt m/tilbehør 
Hjertelig velkommen! 
 

Det blir kurs i laging av pølser v/ Andras Aspevoll i løpet 
av november. Følg med på oppslag. 
 

Iveland skytterlag: 

Innendørsskyting i Ivelandshallen hver  
onsdag kl. 18.00. Alle er velkommen!  

Søndag 1 desember: 
Kl. 17.00: Tenning av julegrana ved Åkle 
 

Kl. 17.30: Førjulsmoro i Ivelandshallen  

Musikalske innslag, Baldrian & Musa, Utdeling av kultur-
stipend og premiering fra «Ut på tur i Iveland». Basar. 
Følg med på oppslag, hjemmesider og facebook. 

Tømmekalender: 
 

* Grå dunk (restavfall):     14. november 
* Grønn dunk (papir):        20. november 
* Plastsekk (plast):      20. november 
* Brun dunk (matavfall):   31.10 samt  
                                           14. og 28. nov.  
* Glass og metall:      31.10 og 28. nov 

Politiske møter: 
 

* Torsdag 07.11 kl. 17.00: Kommunestyre 
- Presentasjon av rådmannens budsjettforslag 
* Tirsdag 12.11 kl. 09.00: Formannskapet 
* Onsdag 20.11 kl. 18.00: Tjenesteutvalget 
* Tirsdag 26.11 kl. 09.00: Formannskapet 
- Budsjettbehandling 
 

Saksdokumentene vil du finne på våre  
hjemmesider ca 6 dager før møte. 

Aktiviteter på Aktiviteten: 
 

> Småbarnstreff: Fredagene 1.- 15. og 29. nov kl. 10.00 
> Moonlight: Fredag 1. og 29. november kl. 19.30-23.30 
> Strikkekveld: Onsdag 13. og 27. november kl. 19.00 
> Geitekirka 150 år: Markeres søndag 3. nov kl. 16.00 

Førjulsmoro & julegrantenning 

Tenning av julegrana på Vatnestrøm lørdag 30.  
november kl.17.00. Fremmøte skolen.  
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Influensavaksinen er kommet:  
Ta kontakt med legekontoret (379 61 230) hvis du 
har fastlege i Iveland og er i risikogruppe.  
Grupper som anbefales influensavaksine er: 
* Alle fra fylte 65 år 
* Barn og voksne med kroniske sykdommer 

* Diabetes type 1 og 2 
* Kronisk luftveissykdom 
* Kronisk hjerte-karsykdom 
* Kronisk leversvikt 
* Kronisk nyresvikt 
* Nedsatt immunforsvar 
* Annen alvorlig eller kronisk 
sykdom 
* Svært alvorlig fedme  
* Gravide fra 12 svangers-
kapsuke 

 

Skoleplansjer: Motiv fra natur, dyr,  
bibelhistorie etc. Pris fra kr. 300,- pr stk. Vi tilbyr 
gode pakkepriser. Tlf. 901 17 842 

Nytt kommunenummer: 
Fra 1. januar 2020 bytter vi kommunenummer fra 0935 
til 4218. Dette involverer bl.a. ulike datasystem.  
Kommunale avgifter vil bli fakturert en måned senere 
enn vanlig i 2020. Info: Jonny Lilletveit, tlf. 950 19 686 

Aktiv måned ved frivilligsentralen: 
 

> Småbarnstreff hver tirsdag kl. 09.30-13.00  
> Komper onsdag 27. november kl. 16.00 
 

Åpningstider: 
Mandag og onsdag: 09.30-14.00, tirsdag 09.30-13.00. 
Bingo hver onsdag 18.00 - 20.00 
Kaffekosen; søndager mellom 18.00 - 20.00 
 

Quizkveld: Søndag 10. november kl. 
18.00 blir det Quizkveld med lett 
blandede spørsmål. 
 

Fellestur til Sørlandssenteret: 
Onsdag 20. november kl. 10.00 reiser vi til  
Sørlandssenteret. Påmelding på tlf. 414 82 383.   
 

Datakafe tirsdag 12. november kl. 18.00: 
Frivilligsentralen har mottatt kr. 20.000,- fra Spare-
banken Sør til en ny datamaskin m/tilbehør. Alfred har 
opplæring i bruk av dataen, scanneren og printeren 
denne kvelden. Har du gamle bilder liggende så ta 
dem med. Her kan du scanne bilder i topp kvalitet.  
 

Jul for alle: 
Vi inviterer til tradisjonsrik jule-
feiring på Frivilligsentralen i Ive-
land, på selveste julaften! Er du 
ny i bygda? Bor du langt unna 
familien din? Har du lite nettverk? Er du ung eller 
gammel, er du ensom eller har du rett og slett bare lyst 
til å feire jul sammen med noen? 
Da er du hjertelig velkommen til oss!  
Bindende påmelding på telefon 414 82 383 innen  
fredag 13. desember.  
Pris: 150.- pr voksen  

Kontaktinfo: 
414 82 383 

Iveland bedehus - program november: 

 

> Mekkeklubben FIX: Hver mandag kl. 18.00 
> CR: Hver onsdag kl. 18.00 - hele året! 
> Bønnemøte: Hver mandag kl. 19.00 
> Barnekoret: Har egen facebook-side 
 

* 31.10: Torsdagskveld på bedehuset kl. 19.30 
* 07.11: Misjonsforeningen kl. 19.30.  
              Taler: Lindy Eidem 
* 09.11: Basar kl. 16.00 
* 10.11: Storsamling & søndagskole kl. 11.00 
* 12.11: KiA kl. 18.00 
* 14.11: Torsdagskveld kl. 19.30 
* 21.11: Misjonsforeningen kl. 19.30. Besøk  
              fra Israelmisjonen 
* 24.11: Storsamling & søndagskole kl. 11.00 
* 26.11: KiA kl. 18.00 
* 26.11: Salig Blanding kl. 19.30 
* 28.11: Torsdagskveld kl. 19.30 
* 29.11: Fredagsklubben (de yngste) kl. 19.00 
* 30.11: 20/40 kl. 20.00 

Fredagsklubben i Ivelandshallen  
fredag 8. november kl. 19.00-22.30. 

Strikkekafe torsdag 14. nov kl 18.00:  
 

Vi får besøk av Annemor Sundbø med foredraget: 
«Jeg fant, jeg fant - kofteskatter i fillehaugen»! 
Kaffe/te og noe å bite i! Kr 50,- i inngang. Alle er 
velkommen til en underholdende og lærerik kveld  
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Vaktmesterkurs i Ivelandshallen  
tirsdag 3. desember kl. 19.00 

Husk også:  
 

Ruslegruppa samles ved Iveland kirke hver  tir sdag 
kl. 13.00. Kontaktperson; Lalla tlf. 917-00849 
 

Gå-gruppa samles ved bedehuset mandager  kl. 10.00 
og ved parkeringen ved Skaiå barnehage torsdager kl. 
10.00. Kontaktperson: Solveig Aagesen 482-15470 
 

Prøv Bibloteksøk (bibsok.no) Finn bøker, filmer, spill 
og musikk fra norske bibliotek på nett. Bestill og hent 
det på biblioteket på Åkle! Vi kontakter deg! 
Biblioteket på Åkle er vanligvis betjent tirsdag 12.00-
18.00 og torsdag 15.00-18.00 

Fredagsklubben i Ivelandshallen  
fredag 8. mars 

Ordførerens hjørne: 
 

Tusen takk for innsatsen! 
 

Da kommunestyret hadde sin  
avslutningsmiddag i forrige uke, var 
det en stor glede og ære å få dele ut 
KS-medaljen til Brynjulf og Øyvind 
for deres innsats i Ivelandspolitik-
ken gjennom flere tiår.  
I kriteriene til KS heter det: «KS-medaljen tildeles folkevalgte 
og tilsatte som har utført en fortjenstfull samfunnsgavnlig 
virksomhet av særlig betydning for sin kommune eller fylkes-
kommune.» Og det er ingen tvil om at Brynjulf Aagesen og 
Øyvind Skaiaa oppfyller disse kriteriene.  

Brynjulf har vært folkevalgt i Iveland kommune i 24 år og 
Øyvind Skaiaa i 28 år, og få har gjort en lignende samfunns-
innsats gjennom så mange år i politikken i Iveland. Og når jeg 
bladde meg tilbake i håndskrevne saksprotokoller fra 1972, så 
ble jeg om mulig enda mer takknemlig for deres  
samfunnsengasjement og alt de har bidratt med. Begge har 
vært viktige skikkelser i Ivelandspolitikken, og om jeg skal gi 
et kjennetegn på dem så er det at de begge har en sterk vilje og 
et stort hjerte.  

Totalt er det 11 kommunestyremedlemmer som takker for seg 
etter denne perioden: 
Øyvind Skaiaa, Brynjulf Aagesen, Odd Håvard Dahle, May 
Britt Topland, Øyvind Røinås, Audhild Bærheim, Kari  
Bergskås, Karl Inge Thomassen, Øystein Kydland, John Øina 
og Svein Hillestad. 
 

Jeg har på vegne av Iveland kommune takket dem for den  
innsatsen de har lagt ned, for alle timene de har brukt av sin 
fritid og for alt engasjementet de har vist som folkevalgte. Så 
en oppfordring til dere innbyggere; si en takk til dem dersom 
du møter dem på din vei.  

Det er så vel fortjent! 

Beste hilsen 

Big happening: 
Utdanningsforbundet Iveland, Delta  

Iveland, Norsk Sykepleieforbund Iveland 
og Fagforbundet Iveland inviterer til: 

MEDLEMSAFTEN! 

   Iveland skole  
torsdag 21. november kl. 18.00 

FOREDRAG: 
BIANCA  

SIMONSEN 

Følg med oppslag (og mail)  
for ytterligere informasjon!  

Følg Iveland kommune på: 


