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Årsmøtet 2017

Det er tid for Årsmøtet igjen, og det blir i år 03.mars kl.19.00 i
gymsalen på VOPS (Vatnestrøm Oppvekstsenter).
Mer om årsmøtet på neste side.

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

Godt Nyttår alle sammen!
Håper starten på året har vært bra så langt.

Årsmøtet
På årsmøtet den 3. mars vil styret legge fram årsberetning,
regnskap og budsjett, og det samme vil alle undergruppene
gjøre. Valgkomiteen legger fram forslag på nye medlemmer i
grendelaget.
For innkomne saker: send det til
Tina_severinsen@hotmail.com eller tlf. 47288750 innen
17.feb.
Sakslista blir hengt opp på Joker Vatnestrøm, og årsberetningene skal ligge på butikken f.o.m 17.feb. slik at dere kan ta
en titt og lese før møtet.

«Tomtemøte» for grunneigarar i Austbygda.
Eit prosjekt for å auka trivselen og tilflyttinga til bygda vår er i
gang, ikkje minst for å få fleire elevar og berga skulen! Offisiell
oppstart vert på årsmøtet i Grendelaget.
Eitt av tiltaka kan vera å tilby spreidde tomter, for å ha eit tilbod til dei som ikkje vil bu i byggefelt.
For å sjå korleis interessa er, og korleis me kan organisera og
marknadsføra dette, kallar me inn til møte for alle grunneigarar som trur dei kan ha aktuelt areal,
på skulen onsdag 8. mars kl. 19.00.
Helsing førebels «tomtenemnd»; Tellef Mitander og Aslak T.
Fjermedal.

Ny aktivitet
Fotballtrening for barn fylt 4 år og opp til 7 år (til og med 2.
klasse).
Vi starter med første trening 15.feb. kl.17:30-18:45. Ta med
deg innesko og vannflaske så er du klar!
De som kommer første gang, får gratis drikkeflaske av Arnulf
Bærheim.
Vi gleder oss til å se deg!
Kontaktinfo: 95871705
Hilsen

Krydderhuset
Program vinter/vår 2017 i Krydderhuset
Lørdag 25 februar kl.12 – 15, blir det fastelavensboller, og brød
fra steinovnen å få kjøpt +, lefser og glutenfritt bakverk.
Mars, lørdag og søndag 11. og 12. Tradisjonskost kurs. Langtidsheving av brød og laging av yoghurt.
Tema: Reparere fordøyelse og tarmskader. Kursholder: Lise Tamara Sand tlf. 95723065
Les mer på Face-book «Tradisjonskost kurs».
Mars – onsdag 15 kl.19.00 strikkekveld m/kafe, «Strikkedrøm» ,
Ivelands nystarta garnbutikk v/ Marlyn Eieland kommer og viser

En oppfordring til alle:
Vi vil oppfordre alle til å støtte oss med grasrotandelen og selvfølgelig støtte oss med årskontingenten. Vi jobber med å kanskje ta over den gamle barnehagen for å gjøre det om til Vatnestrøm Grendehus, hvor vi kan stelle til sosiale kvelder for alle og enhver.

Nytt fra VOPS
I fjor hadde barnehagen kunstutstilling for foreldre og barn i barnehagen. I år så ønsker vi å ha denne kunstutstillingen for hele bygda. Eksakt dato er ikke satt men det blir i løpet av mars måned. Følg med i
bygdebrev, opphengte lapper på skole, barnehage og butikk-samt på
VOPS sine hjemmesider. Barnehagen gleder seg stort til å vise fram
barnehageårets prosjekter.
Hilsen store og små i Vatnestrøm barnehage

Skolen har hatt besøk av den kulturelle skolesekken denne uka, og
elevene fikk i oppgave å lage småkryp eller fantasikryp av søppel. De
hadde ikke lov til å bruke verken tape eller lim, så alt ble satt sammen
på andre måter. Elevene lærte om gjenbruk og kildesortering, og
kunstverkene ble riktig så tøffe.
Tonje Øvland Håverstad

E-post: inger@eikweb.com

Tlf. 32700815 / 90541441

