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Nye førsteklassinger!

Her står de 6 stolte, nye førsteklassingene:
Fra venstre: Tone Mykland, Renate Tomine Nesland, Eivind Rosenberg, Noah Bakken, Hubert Kaluza og Isac Lunden.

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

Da var høsten her eƩer en helt fantasƟsk sommer
med et nydelig vær.
Håper alle har nyƩ det floƩe været og fåƩ badet
mye i deilige Ogge!
BALLBINGE!!
Hvis alt går eƩer planen, skal ballbingen ved VOPS stå
ferdig i månedskiŌet september/oktober. DeƩe gleder vi
oss veldig Ɵl og håper det blir en fin Ɵng for bygda vår.
Når ballbingen er ferdig, vil vi ha en felles åpning. Det vil
komme info om deƩe på Vatnestrøm Grendelags facebook
-side og plakat på buƟkken.
Videre vil det bli arbeidet med BMX løype, tursƟ og
sandvolleyballbane nede ved stranda.

(Eksempel)

Aktiviteten
NyƩ nå i høst vil være strikkekveld med Cecilie Frustøl, siste
Ɵrsdag i hver måned.
Første Ɵrsdag blir 25.09. kl. 19.00, så følgende Ɵrsdager
30.10. og 27.11.18. Cecilie vil invitere noen hun kjenner
som er veldig gode på strikking, så her kan man være nybegynnere eller erfarne strikkere:) Ta turen for en koselig
kveld med strikking, kjas og noe å bite i!

Denne høsten vil AkƟvitetsgruppa prøve å få Ɵl et par kulturkvelder og ha dikt som tema, lokale skribenter vil være
aktuelt.
Rudi og Aslak vil prøve å få Ɵl flere filmkvelder nå i høst.
Mer info om deƩe vil komme på Grendelagets Facebookside og oppslag på buƟkken.
Bingoen fortseƩer som før hver torsdag fra kl 20.00. Håper
mange vil ta turen, sånn at deƩe er noe vi kan fortseƩe
med. Oppmøtet har ikke vært veldig bra, så vi satser på
mange nye łes i høst :)

Basar
Årets basar vil bli avholdt lørdag den 13. oktober
kl. 14.00!
Basargjengen er VELDIG takknemlig for sponsing av gevinster, så ta kontakt med Åse Omestad, tlf: 91310760
Ta med deg venner og familie og kom på denne gøye dagen med mange floƩe gevinster!

Vatnestrømkalenderen
Har dere noen bilder som kan være av
interesse for ny kalender, er det bare å
ta kontakt med kalendergjengen.
Kontakt Linda Rosenberg på tlf:
92296393.

E-post: inger@eikweb.com

Tlf. 32700815 / 90541441

