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Da er det snart tid for den koseligste tida av året, nemlig JUL!
Vi vil i år igjen, som tidligere, invitere dere alle til en utrolig fin og
koselig kveld sammen i hallen på Vatnestrøm oppvekstsenter.
Forts. siste side...

Frivillig medlemskap koster kr 200 per husstand / år og betales til Grendelagets bankkonto
nummer 2920.57.03495. FaceBook: https://www.facebook.com/groups/121524218046807/

Basaren
Utrolig GØY med basar når det går så bra!! For et fantastisk bygdefolk som møter og støtter opp. Vi vil gjerne takke alle som har vært
med å bidratt og sponset oss med gevinster, det setter vi veldig stor
pris på:) Basaren gikk med ca. 30.000 kr i overskudd!
I år ble det til og med et radioinnslag der Marit Fjordheim snakket om
basaren og Aktiviteten. Det kuleste var jo at de hadde laget en egen
basarsang til oss, som ligger ute på Vatnestrøm Forum sin Facebookside.

Stedsutvikling
Når det gjelder stedsutvikling, så har det jo skjedd ting! Vi har fått
ballbinge og dette er virkelig stas, den blir flittig brukt i både friminutt
og på fritid.
Vi holdt en offisiell åpning med snorklipping og tale av ordfører Gro
Anita Mykjåland. Etterpå hadde vi kakekos inne på aktiviteten med
et godt oppmøte av både voksne og barn.

Når det gjelder de andre tingene, som turløype, BMX løype og volleyballbane, så jobbes det med dem, og vi håper virkelig dette er noe
som går i boks.

Filmkveld
Da blir det endelig ny filmkveld på Aktiviteten, Fredag 9. November kl
19. Selve filmen snurres nok i gang nærmere kl 20.
Det er et privat arrangement av Aslak og Rudi, hvor venner, og venners venner er velkomne. Alle i Vatnestrøm Forum gruppa er selvsagt
regnet som venner.
Filmen vi skal se er The Last Waltz. Det er en film med mye musikk
fra avskjedskonserten til The Band, i tillegg til en del historie og intervjuer. Jeg gleder meg til å se denne.
Det vil bli servert blant annet popcorn og kaffe. Ta gjerne med noen
kroner til "kollekten" som går til Aktiviteten. Det vil også bli salg av
brus.
Det ser også ut til at vi vil få en liten musikkvideo som
"bonusmateriale" etter selve filmen ;)
Forrige gang var vi rundt 10 stykker. Det er veldig gøy om vi blir enda

Moonlight

Aktiviteten
Vatnestrøms egen poet, Atle Håland kommer til Aktiviteten søndag
25. November kl. 18.00 og vil lese dikt og samtale om skrivinga. Han
har gitt ut bøkene: Han (2015), Vannfall (2016) og Jeg reiser (2018),
alle med god kritikk. Enkel servering. Det er mulighet til å kjøpe
diktbøkene hans.

Fakkeltog før jul

(forts. fra 1. side)

I år blir det 1. Desember kl. 17. Vi møtes ved butikken, der det vil bli
servert varm julegløgg og tenner fakler før vi går sammen i fakkeltog
bort til hallen for å nyte deilig julegrøt laget av noen av bygdas gode
damer. Det blir julesang og julekos i hallen, og kanskje kommer nissen i år også :) Ta med deg familie og venner og kom! Vi håper vi

Og ellers:
Juleverksted: Hvis noen ønsker å ha «lagekveld» før jul og trenger god plass kan dere bruke aktiviteten – ta gjerne kontakt for å avtale
tid. :)
Bingo: Det er bingokvelder på aktiviteten hver torsdag fra kl
20.00.
Ta med deg ei blokk eller blokker å kom på en koselig spillekveld med
litt kaffekos :)
Strikkedilla: Siste tirsdagen i måneden kl 19.00. Denne måneden
blir det 27 november. Velkommen til en kveld med garn, inspirasjon,
kjas, kake og kaffe! Det blir ingen strikkekveld i desember.
Julegranbrenning: 6. Januar kl. 16.00 ved aktiviteten. Samme
opplegg som i fjor med juletre og rester av julebaksten. Dette er også
første søndagskaféen på Aktiviteten i det nye året.

E-post: inger@eikweb.com

Tlf. 32700815 / 90541441

