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Grendelaget har fått nytt styre!

Fra venstre: Hege Skisland Robstad, Rudi Mitander Ingebrethsen,
Helge Håland, Tonje Sølvskar, Nina Skisland Askekjær.
Vedlagt denne utgaven av Grendeposten finner dere innbetalingsblanke for medlemskap 2018, kr 200.
Frivillig medlemskap koster kr 100 per husstand / år og betales til Grendelagets bankkonto
nummer 2920.57.03495. Web-adresse: http://vatnestromgrendelag.velnettbeta.no/

Det nye styret består av:
Nina Skisland Askekjær - leder
Tonje Sølvskar - nestleder
Rudi Mitander Ingebrethsen - kasserer
Helge Håland - styremedlem
Hege Skisland Robstad - styremedlem

Den årvisse søppelplukkinga:
Våren nærmer seg sakte med sikkert, og
igjen er vi klare for søppelplukking så det blir
fint l 17. mai. Tirsdag 8. mai 2018 kl 18:00
møtes vi ved Vatnestrøm Oppvekstsenter
der vi deler oss i grupper og plukker. E erpå
blir det servert kaﬀe, kaker og sa . :) Hvis
noen kunne tenke seg å bake ei langpanne
l de e, blir vi veldig glade for det. Kontakt
Nina (412 84 374) hvis du kan bake.

Bagasjeromsmarked:
Den 6. mai er det igjen klart for
bagasjeromsmarked!! I år blir det
også mulighet l å trekke inn li i
Ak viteten hvor det blit kiosksalg,
så man kan nyte en god kopp
kaﬀe og li å bite i. Det koster 50
kr per bilplass. Dere4 kan ringe
eller sende melding l Nina (412
84 374) for påmelding, eller hvis dere lurer på noe.
Ta med deg familie og venner! Vi håper å se ne opp DEG!

Faste arrangementer i «Aktiviteten»:

Søndagskafé 6. mai kl. 15:00—17:00.
Ta med familien og kom. Vi har kaﬀe/kakao og kaker.

Onsdagskafé i partallsuker kl. 11:00—13:00.
Et treﬀpunkt med gode samtaler. Ta gjerne med strikketøy
of 30 kroner l kaﬀe og li mat. Aktuelle datoer blir 18.
april, 2. mai og 30.mai.

Torsdagsbingo—Radio Loland:
Hver torsdag kl. 19:00. Kaﬀe of te kr. 10. Ta med bingoblokker.

Utleie av bygget:
Lag og foreninger kan ha møter or arrangement gra s. Privat utleie l f. eks. bursdager og andre sammenkomster
koster 200 kr. Tillegg for vask.
Kontakter:
Turid L. Homme, 958 97 867
Marit Fjordheim, 901 34 085

Hvis noen av dere ønsker å starte opp noen kurs eller
Lignende, er det bare å ta kontakt med Ak viteten eller
Nina (leder) på tlf: 41284374

17. mai
Nå nærmer det seg veldig den
store dagen. Vi skal selvfølgelig
fortse e den koselige tradisjonen
med frokost i hallen hvor alle er
hjertelig velkomne. Det blir oppmøte på parkeringsplassen ved
Vatnestrøm oppvekstsenter der Iveland skolekorps spiller.
Toget går kl. 09.00, og vi går en runde rundt byggefeltet og
opp l hallen. Der vil det bli servert frokost for 50 kr pr/
voksen fra 13 år og gra s for barn 0-13 år. E erpå blir det
gra s is l barna. :)
Vi se er veldig stor pris på om noen har d l å hjelpe med
rigging 16. mai fra kl. 17. Og så hadde det vært fint om noen kunne hjelpe l li e er frokosten.
Vi håper mange vil komme å ha et koselig mål d med oss
før dagen bærer videre l familie, venner og kanskje grilling :)
St. Hans
Styret har bestemt i år at vi kommer ikke l å arrangere St.
Hans nede på stranda e ersom det har vært mye dårlig
vær, og vi har få lbakemeldinger på at folk kanskje ønsker bare og samle seg hjemme med familie og venner.
Vi har grillene, og de må dere gjerne låne hvis noen av dere ønsker å arrangere St. Hans nede på stranden selv. Da
har dere selv ansvaret og må snakke med brannvesenet før
dere eventuelt fyrer opp et bål.
E-post: inger@eikweb.com

Tlf. 32700815 / 90541441

