Vatnestrøm Grendepost — Feb. 2018
Organ for Vatnestrøm Grendelag

Nr. 1— 2018 Årg. 29

Årsmøtet 2018

Godt nyttår alle sammen!
Vi er kommet godt inn i det nye året, og vi håper det
bringer mye positivt til hver enkelt.
Se opplysningene om tid og sted for 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/

Årsmøtet 2018

Enda et år er allerede forbi, og det er igjen tid for årsmøtet. Det blir den 6. mars kl. 19.30 på Aktiviteten.
(gamle barnehagen.)
Grendelaget skal legge frem sitt regnskap og årsberetning for året som har gått, og det samme skal alle
undergruppene. Det er også valg på noen av styrets
medlemmer.
Veldig fint om lederen fra hver undergruppe møter
opp, hvis det eventuelt skulle komme noen spørsmål
om undergruppene som kanskje blir litt vanskelig for
grendelagslederen å svare på.
Vi har et punkt som heter innkomne saker. Det vil si
at dere kan komme med innspill om det er noe dere
ønsker at vi skal behandle på årsmøtet. Dere kan
kontakte Nina Skisland (leder) på tlf. 41284374 om
dere har noe. Eventuelle innkomne saker må meldes
innen utgangen av februar.
Det blir servert mat og drikke:)

En oppfordring til alle
Vi vil oppfordre alle til å støtte oss med grasrotandelen
og selvfølgelig støtte oss med årskontingenten. Se
grendelagets kontonummer nederst på første side.
Lurer dere på noe eller har innspill til grendelaget kan
dere ta kontakt med Nina Skisland på tlf. 41284374.

Vits: Data- og kommunikasjonsfeil
Et helikopter fløy rundt over Seattle når en elektrisk feil plutselig slo
ut alle navigasjons- og kommunikasjonssystemene. På grunn av
skyene og tåken, kunne ikke piloten bestemme helikopterets posisjon og kurs for å komme seg til flyplassen.
Piloten så en høy bygning, fløy mot den og sirklet rundt. Han lagde
en håndskrevet lapp og holdt den mot helikoptervinduet. På lappen
sto det: «Hvor er jeg?» med store bokstaver.
Folk inne i bygningen reagerte fort på pilotens lapp, lagde en stor
plakat og viste den ut mot piloten. På den sto det: «DU ER I ET HELIKOPTER!»
Piloten smilte, vinket, så på kartet sitt og fant kursen for å fly til
«Seatec airport» , og landet trygt.
Etter at de landet lurte andrepiloten på hvordan skiltet med «DU ER
I ET HELIKOPTER!» hadde hjulpet han med å finne veien til flyplassen.
Piloten svarte «Jeg skjønte det måtte være Microsoft-bygningen, for
E-post: inger@eikweb.com
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