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Årets nye 1.-klassinger

Her sitter årets tre stolte, nye førsteklassinger.
Fra venstre:
Noa Lunden, Gabriel Mjåland og Vegard Vatne.
Frivillig medlemsskap koster kr 100 per husstand / år og betales til Grendelagets bankkonto
nummer 2920.57.03495. Web-adresse: http://vatnestromgrendelag.velnettbeta.no/

Så var det blitt høst...
Da var sommeren over, og vi håper alle har
hatt en deilig sommer til tross for at ikke
været har vært helt på vår side i sommer.
Ferie har det vært uansett. :)
Nå går vi ei fin og fargerik tid i møte.

Den gamle barnehagen
Grendelaget skal leie den gamle barnehagen av kommunen. Vi ønsker et
aktivitetshus/bygdehus som kan bli et
sosialt og aktivt møtested for små og
store i bygda.
Planen er å bruke rommene til forskjellige aktiviteter:
- leker/spill for barn
- bordtennis-/biljardbord
sløydrom med sløyd- og steinutstyr (om vi får låne av kommunen det som
allerede står i lokalet) - Rom til kursvirksomhet/handarbeid - kjøkken med
litt utstyr - sofakrok(er) til kafè, filmvisning mm.
Når det gjelder ideer til arrangement som bygget kan brukes til, er det bare
å komme forslag og ønsker. Vi tenker bl.a.:
-Ungdomsklubb/klassefester - kafè/bokkafè/quizkveld/radiobingo/
strikkekafè o.l - sang- og lesestund for de minste - filmkveld - kursvirksomhet - mulighet for privat utleie (ikke alkohol).
Kom gjerne med forslag til navn på bygget på Vatnestrøm forum sin facebookside, eller sms til Nina på tlf: 41284374.

For å komme i gang økonomisk, vil vi starte med en stor, flott basar
den 14. oktober 2017. Hold av denne dagen, og ta gjerne med familie
og venner.
Vi trenger i den anledning også hjelp til innsamling av gevinster, om noen

har noe å gi/selge så ta kontakt. Det blir loddsalg på bok i tillegg til basaren, med store flotte gevinster. Mer informasjon om basaren vil komme
senere.
Hvis det er flere som kan tenke seg å bli med å stå for drifta av bygget og/
eller lage i stand aktiviteter er dere hjertelige velkommen!
Den foreløpige gjengen består nå av:
Turid Løyning Homme mobil: 95897867
Åse Omestad mobil: 91310760
Eva Stølen mobil: 99586406
Frida Lulu Bakke

Trening og aktiviteter i bygda
Gratis fotballtrening for de minste :)
Alle fra 4 år og til og med 2. klasse er hjertelig velkomne på fotballtrening
tirsdager kl 17.30-18.30 i hallen ved VOPS. Ta med drikkeflaske og innesko å bli med!! :)
kontakt info: 95871705
Gratis sirkeltrening fra 14år og oppover på tirsdager fra kl 19.00-20.30.
Innebandy kl 19.00-20.30 og styrketrening den siste halvtimen.
Onsdager kl 18.15-19.30 er det tabatatreninger i hallen på VOPS.
Kjempe god trening som passer for de fleste. Koster 30kr, og da får du
shake etter treningen.
Kontakt info: Louise Syme Bay Ramse og Sigrid Frigstad
95871705
Onsdager kl 19.30 er det gratis ballspill i hallen fra 8.klasse og oppover.
Kontakt info: Daniel T. Reinhartsen 96234243
Gratis vollyball trening i hallen på VOPS på torsdager fra kl 20.00-21.30.
Kontakt info: Linda Rosenberg 92296393

Vatnestrømkalenderen 2018

Vi etterlyser bilder til Vatnestrømkalenderen 2018. Siste frist for at vi
rekker det er 1. oktober.
Vi håper dere kan gå gjennom skuffer og skap og leite fram noen bilder,
så vi slipper å avlyse den i år.
Gi beskjed til grendelagsstyret om
dere har bilder til oss!

Mai-Lins vitsehjørne
Du må ikke sove for langt ut på morrakvisten!
-Hvorfor ikke?
For da knekker den!
Hva er toppen av meningsløshet?
- Fortelle en hårreisende historie til en flintskallet mann.
Hvorfor har ikke isbiten bein eller armer?
Fordi den er van(n)skapt.
En god latter forlenger livet :D

E-post: inger@eikweb.com

Tlf. 32700815 / 90541441

