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Styret 2020

Bak: Siri Furholt, Hege Skisland Robstad (ikke lenger med i styret), Gina Sagstuen, Nina Bekke, Aslak T. Fjermedal.
Foran: John Tomas Homme, Møyfrid Oustorp, Svein Tarald
Omestad, Rudi Mitander Ingebretsen. (Styreverv på neste 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/

Kort fra årsmøtet den 5. mars
Det er et ønske om å pusse opp «AkƟviteten» deƩe er bygda veldig
posiƟve Ɵl, og penger ble saƩ av Ɵl deƩe. Volleyballbanen kommer
i løpet av våren/sommeren. Listeordningen ang. kakebaking og annen hjelp, som Grendelaget brukte i 2019, fortseƩer vi med i 2020.

Styret, som er avbildet på forsiden, ser nå slik ut:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Styremedlemmer:

Nina Bekke
Gina Sagstuen
Rudi Mitander Ingebrethsen
Siri Furholt, Aslak T. Fjermedal, John Tomas
Homme, Møyfrid Oustorp, Svein Tarald
Omestad

Foruten styret har grendelaget nå følgende personer i diverse verv:
Varamedlemmer:

KrisƟn Kartevoll Myhren, Tine Lunden,
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, Hans PeƩer Mjåland
Bryggekomiteen:
Jørg Mykjåland, Sondre Rosenberg, Jostein
Mykjåland
Vi oppfordrer alle til å støtte Vatnestrøm grendelag med
grasrotandelen på norsk tipping og medlemskontingenten.

Nye bygdebabyer
I løpet av 2019 kom det to nye barn
Ɵl bygda. Vi ønsker dem velkommen
Ɵl verden, og gratulerer Ɵl foreldre
og familie :)
Emma Chris ne Taraldsen – Nina
Skisland og ChrisƟan Taraldsen.
Colt Benjamin Coskun Bærheim –
Nilgun C Bærheim og Jon Fredrik
Bærheim.

Søppelrydding
På grunn av Korona blir det dessverre ikke organisert
søppelrydding i år. Grendelaget oppfordrer dermed alle i bygda Ɵl
å ta seg en tur ut og plukke søppel på eget iniƟaƟv, - godt for
miljøet, helsa og humøret!
Vi vil også gi en stor applaus for god dugnadsånd rundt
KoronaƟdene! Vi har seƩ bamser i vinduer, folk spriter hender og
holder avstand :). Vi er heldige som bor i Iveland kommune som
har så gode uteområder og turområder! Men selv om samfunnet
nå begynner å åpnes opp liƩ eƩer liƩ, er det fortsaƩ vikƟg med
god dugnad; husk god håndhygiene og avstand fra hverandre.

Innkalling l ekstraordnært årsmøte sng. oppussing av
«Ak viteten» .
Det blir et ekstraordinært årsmøte ang oppussingen av
«Aktiviteten» torsdag 28. Mai klokken 19.00.
Møtet avholdes på «Aktiviteten».

17. mai på Vatnestrøm

I år blir 17. Mai annerledes over hele landet, og da selvfølgelig også på
Vatnestrøm og Iveland. Kommunen arrangerer en bilkortesje fra Birketveit. Grendelaget arrangerer en bilkortesje fra Vatnestrøm Ɵl Iveland, slik
at vi kommer samlet (og med sƟl!) bort Ɵl kortesjen på Birketveit.
Kortesjen på Vatnestrøm begynner ved VOPS, kjører ei runde rundt
byggefeltet, før den dereƩer tar turen over heia og bort Ɵl Birketveit. Her
blir det selvfølgelig gøyest om flest mulig i bygda deltar! Så; pynt bilen
(eller annet kjøretøy) og møt opp på VOPS klokken 10:45! - og om du ikke
gjør det, anbefaler vi deg å sƟlle deg langs vegen og vinke Ɵl oss som
kommer :).
Grendelaget arrangerer også en båtkortesje Ogge. Så pynt båten din og
møt opp ved bryggene i Bakkane klokken 16:45. Om du ikke har mulighet
Ɵl å delta på båtkortesjen, hadde det vært veldig moro om noen står å ser
på her også :). Båtkortesjen går fra bryggene og tar en stor runde i
Storłorden og Ɵlbake Ɵl bryggene.
Program 17. Mai Vatnestrøm:
Kl 10:45 – Oppmøte på VOPS, utdeling av is Ɵl alle barn og gratulerer med
dagen-tale av Nina Bekke.
Kl 11:00 – Bilkortesjen starter.
Kl 17:00 – Båtkortesjen i Ogge starter.

Post til Grendelaget:

vatnestromgrendelag@outlook.com

