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Julegrantenning

Det er snart jul, dere!
Vi vil jo selvfølgelig invitere
dere l det koseligste arrangementet vi har på Vatnestrøm, nemlig julegrantenning og hyggestund i hallen
på VOPS. Vi møtes på Joker
Vatnestrøm lørdag 28.nov
kl17.00 hvor det blir delt ut fakler. Vi tenner julegrana og synger
julesanger sammen med korpset. E erpå går vi i fakkeltog opp l
hallen hvor vi spiser grøt. Det blir sang, mandel-vinnere, og så kommer kanskje julenissen.
Ta med deg familie, venner og naboer, vi garanterer dere li julestemning :)

Frivillig medlemskap koster kr 100 per husstand / år og betales til Grendelagets bankkonto
nummer 2920.57.03495. Web-adresse: http://vatnestromgrendelag.velnettbeta.no/

Lynlotteriet
Takk l alle som stakk innom Joker Vatnestrøm for å kjøpe lodd. Og gratulerer så mye l vinnerne!

Amalie og Ella

Sofie og Kris ne

Amalie og Ella vant gavekort
på Joker.
Sofie og Kris ne vant gavekort
i Leos Lekeland.
Nina vant lørdagskos.

Nina

Sportslige aktiviteter
Det er volleyball‐trening i hallen på Vatnestrøm
hver torsdag kl:20.00-21.30
Vi trenger flere faste spillere, det er kjempe-gøy
og sosialt. S kk innom, så skal vi sørge for at du
gjerne vil komme igjen! Nedre aldersgrense 18 år.
Ansvarlig leder: Linda Rosenberg

Frode Jokelid har startet som fotballtrener i Ivelandshallen.
Alder: 8—10 år, trening torsdag kl. 17:30—18:30.
Alder: 12—14 år (13-årslag), trening mandag kl.
17:30—19:00 og torsdag kl. 18:30—20:00.
Kontaktperson: Frode Jokelid, tlf. 91313049.

Joker Vatnestrøm
I jula er det spesielle åpnings der,sjekk de e på bu kken eller gå inn på
bu kkens ne side : www.joker.no/finn-butikk/joker-vatnestrom/

Vatnestrømkalenderen 2016
I forrige utgave av Grendeposten ble det etterlyst bilder til den populære kalenderen vår. Det
så ut til at det kanskje ikke kom til å bli noen kalender i 2016.
Men her forleden kom det en gladmelding fra
Louise på Grendelagets Facebook-side om at
de hadde fått bilder i siste liten. Så nå venter vi
spent på neste års kalender!

Info fra Ogge Gjesteheim
I september hadde vi ølsmaking på Ogge Gjesteheim, hvor deltakere fra bygda og fra oss var
med på å velge ut Ogges frem dige øl. Vi vil prøve å brygge vårt eget øl, og derfor valgte vi ut en
type matøl og en annen type øl som passer l
alle anledninger.
Vi har pusset opp våre lokaler. Kom innom for en Ogge-burger, da
vel!
Følg oss på Face book: ‘Ogge Gjesteheim’ eller interne siden
www.ogge.no
Ring oss på: 37961803
Tips
Legg gjerne Vatnestrøm Grendelag l når du pper Lo o. Det kan
enkelt gjøres på Interne .

Kontakt styret:
Har du tanker eller ideer om ting som kan
være positivt for bygda, ta gjerne kontakt.
Tina:47288750
Stig:90151512
Camilla:46503165
Bianka:90276700
Frode:91313049

E-post: inger@eikweb.com

Tlf. 32700815 / 90541441

