Vatnestrøm Grendepost — April 2019
Organ for Vatnestrøm Grendelag

Nr. 2 — 2019 Årg. 30

Nytt styre

Fra venstre: Siri Furholt (styremedlem),Hege Skisland Robstad
(styremedlem), Gina Sagstuen (nestleder), Nina Bekke (leder), Aslak
T. Fjermedal (styremedlem), John Tomas Homme (styremedlem),
Møyfrid Oustrop (styremedlem), Svein Tarald Omestad

Frivillig medlemskap koster kr 200 per husstand / år og betales til Grendelagets bankkonto

Kort fra årsmøtet den 6. mars:
På årsmøtet ble det enstemmig vedtatt å utvide styret fra 5 til minimum 9
medlemmer for å unngå så mange undergrupper og for å få et bedre samarbeid mellom gruppene.
Foruten styret som er nevnt på forsiden, har grendelaget nå følgende personer i diverse verv:
Varamedlemmer:Kristin Kartevoll Myhren, Tina Lunden og Robert Lunden
Revisor: Finn Tore Homme
Redaktør av Grendeposten: Inger Eik
Valgkomiteen: Nina Skisland Askekjær, Camilla Espegren Mjåland
Kalenderkomiteen: Tommy Berg Andresen, Ivar Mjåland, Linda Rosenberg
og Petter Mjåland

Pletter til våre nyfødte:
Steffen og Nina Bekke:
Hanna Bekke
Rudi Mitander Ingebrethsen og Tonje Sølvskar :
Ida Sølvskar Ingebrethsen
Alexander Tveit og Kristine Amalie Kofoed:
Vannessa Tveit
Jostein Mykjåland og Gina Sagstuen:
Tobias Mykjåland.

Bagasjeromsmarked:
Søndag 5. Mai 2019 kl 13.00 vil vi igjen arrangere
bagasjeromsmarked ved Vatnestrøm oppvekstsenter.
2019 blir det 4. året vi arangerer dette. Vi håper
det kommer enda flere kjøpere og selgere enn de
forrige årene. I 2016 var det rundt 9 selgere, i
2017 var det 18, og i 2018 var det 25 selgere.

Grasrotandelen:
Vi oppfordrer alle til å støtte Vatnestrøm Grendelag med grasrotandelen på
norsk tipping, og ved å bertale medlemskontigenten, se vedlagt giro.

Søppelrydding:
Vi vil gjøre bygda fin og klar til 17. mai, og derfor vil vi
gjerne ha med oss så mange som mulig for å plukke litt
søppel en ettermiddag.
Dette vil vi gjøre 8.mai kl: 17.00-19.00
Vi møtes utforbi hallen på Vatnestrøm og fordeler oss i
grupper. Vi plukker til det ser fint ut og møtes ved hallen
igjen hvor det blir servert saft, kaffi og kake.

17. mai-feiring på Vatnestrøm
Norges nasjonaldag nærmer seg Vi skal
selvfølgelig diske opp med deilig frokost til
bygda. Det blir oppmøte på parkeringsplassen nede ved Vatnestrøm oppvekstsenter
kl:09.00, der vil Iveland skolekorps spille for
oss mens vi går i tog rundt byggefeltet for så
å gå opp i hallen og spise frokost. Det vil
koste 50 kr pr/voksen fra 13år og gratis for
barn 0 -13år. Gratis is til alle barna.
Vi skal rigge opp i hallen 16. mai kl:17.00, så om du har lyst å gi oss en hjelpende hånd, er vi veldig takknemlige, også for de som tar seg bry til å hjelpe

Rusletur på Vatnestrøm
10/6-2019 (2. pinsedag)
Vi møtes på AKTIVITETEN ved Vatnestrøm Oppvekstsenter kl. 1300.
Vi rusler en tur på ca 3 km, mest langs asfaltert vei og gangsti, men ved avstikkere i terrenget.
Underveis blir det fortalt om gamle stedsnavn, bygninger osv.
Turen er beregnet å ta 2-3 timer. Etter turen samles vi på AKTIVITETEN til
kaffi og noe å bite i.
Det blir også vist en gammel film der John Homme forteller fra bygda.
Arrangør: Vatnestrøm Grendelag
Naturloser:
Trygve Fjermedal, tlf. nr. 90982134

Oversikt over aktiviteter
Dato:

Hva:

Klokken:

Sted:

10.apr

Krea v med garn

19:00

Ak viteten

17.apr

Småbarnstreﬀ

10:00

Ak viteten

01.mai

Småbarnstreﬀ

10:00

Ak viteten

03.mai

Moonlight

05.mai

Bagasjeromsmarked og
søndagskafé

13:00

VOPS *

08.mai

Søppelplukking

17:00

VOPS *

15.mai

Småbarnstreﬀ

10:00

Ak viteten

20:00‐23:00 Ak viteten

17.mai

Tog, frokost e er toget

09:00

Start fra parke‐
ringsplassen ved
VOPS *

29.mai

Småbarnstreﬀ

10:00

Ak viteten

10.jun

Rusletur på Vatnestrøm

13:00

Ak viteten

12.jun

Småbarnstreﬀ

10:00

Ak viteten

14.jun

Moonlight

26.jun

Småbarnstreﬀ

Post til Grendelaget:

20:00‐23:00 Ak viteten
10:00

Ak viteten

vatnestromgrendelag@outlook.com

