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Julegrantenning

Stor stemning utenfor Joker da julegrana ble tent.

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

Julegrantenning
Ifølge tradisjonen tente vi julegrana ved super begynnelse på adventstiden! Tusen takk til alle som deltok, og alle som bidro til at julegrantenningen ble en kjempesuksess! butikken lørdagen før 1. søndag i Advent. I år ble julegrantenningen litt annerledes enn vi pleier,
for vi måtte ta hensyn til Korona, og vi kunne derfor ikke ha nissefest
i hallen etter at grana var tent. Men vi fikk absolutt ei fin stund sammen likevel. Vi tente grana, det var julelys og fakler, nissen kom, det
var nydelig sang av Kristin K. Myrhen og Tina S. Lunden. Og vi fikk
også høre vakre toner fra Amanda Strandberg og Kristine Myhren.
Dessuten var det et kjempegodt oppmøte! Altså, en super begynnelse på adventstiden Tusen takk til alle som deltok og alle som bidrog til at julegrantenningen ble en kjempesuksess!

Quiz på Aktiviteten
Vatnestrøm Grendelag og Iveland Ungdomslag har i høst arrangert
quiz på Aktiviteten siste onsdag i måneden, og på Lille nyttårsaften
finner vi ut hvem som stikker av med hovedpremien, som er gavekort på Glowing Golf i Kristiansand! I høst har vi hatt 7 faste lag, og
sammenlagt er det ett lag som har en knipen ledelse, men det er absolutt ikke avgjort ennå!
Vi starter opp igjen med quiz på nyåret, og da begynner alle lag med
0 poeng, så da er det åpent for flere lag å melde seg på! Vi åpner
dørene klokken 19.30, quizen starter klokken 20.00. Vi har fire faste
kategorier og en bonuskategori. I høst var det musikk, geografi, dyr
og film & TV som var de faste kategoriene, og bonuskategoriene var:
August: er du smartere enn en 5 klassing, September: Jakt, Oktober:
Halloween og November: Politikk. Hver onsdag er det et lag som
stikker av med kveldens premie, men alle lag tar med seg sin poengsum til neste gang. Alle lagene samler poeng frem mot sommeren,
og onsdag 26/5 kårer vi hovedvinner av vårens quiz. Påmelding via
Vipps til Iveland Ungdomslag (558743), 50 kr per lag/per gang.
Håper vi ser både gamle og nye deltagere onsdagene: 27/1,
24/2, 31/3, 28/4 og 26/5.

Fiberutbygging på Mykjåland
Som kanskje flere observante har lagt merke til, har beboerne på
Mykjåland tatt saken med fiber i egne hender. De har på dugnad
gravd ned kabel til fiber rundt Mykjåland og opp til Myra med Frank
Morten. Fiberen, som skal gå i Lonane via Spjote, er planlagt å komme til våren. Det er kun godt naboskap og dugnadsånd som har fått
hjulene til å snurre her, så dette er absolutt mulig for flere grender,
med god egeninnsats, lagarbeid og tipp topp dugnadsånd, å koble
seg på fiberen og grave den hjem til seg.

Vi oppfordrer alle til å støtte Vatnestrøm Grendelag med grasrotandelen på norsk tipping og med medlemskontigenten.

Diktbok av Rolf-Kenneth Hanssen
Bøker selges til inntekt for Grendelaget og forfatteren. De koster 175kr
pr/stk, hvorav 75kr går til Grendelaget.
Mitt arbeid som utgjør en engelsk og en norsk bok, kan begge kjøpes
på Joker. Innholdsmessig er det dikt og livsbetraktninger med alvor,
undring og substans og i tillegg en god del humor. La deg ikke skremme av at dikt kun er for spesielt interesserte, for mine bøker spenner
vidt og favner bredt.

Vatnestrøm-kalenderen
I år var det Vatnestrømkalenderens 20 års jubileum! En stor takk til de som startet det hele,
de som har vært med underveis, og de som vil
fortsette å jobbe med den! Fra 2021 blir det
en ny kalenderkomitè bestående av Finn Helge
Mitander, Hans Petter Mjåland og Rudi Mitander. Kalendere for 2021 er allerede i god gang
med å selges ut, så om ikke du har sikret deg
en enda, anbefaler vi sterkt å kjøpe en snarest.
Du får kjøpt dem på komunehuset, på Joker
Birketveit, Joker Vatnestrøm og Joker Skaiå,
og koster 100kr.
For at kalenderen skal fortsette å komme ut til oss år etter år, er
kalenderkomiteen avhengige av bilder fra bygdefolket. De ønsker
spesielt bilder fra 1960- tallet, og frem til dags dato, og eldre bilder
av gårder og bygninger fra bygda. Så hiv deg opp på loftet, og tørk
støv av gamle bilder – vi vil gjerne se dem! Bildene leveres til kalenderkomiteen.
Så da gjenstår det bare å ønske alle ei fredfull jul og et supert nytt
år!
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Grendelaget: Nina Bekke, 971 94 072
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Aktiviteten Turid Løyning
Homme, 958 97 867
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