Vatnestrøm Grendepost — Nov. 2021
Organ for Vatnestrøm Grendelag
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Årets førsteklassinger:
Fra venstre: Rikki Engen, Casper Espegren Mjåland, Brajan Wasic

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

Møte angående skolestruktur
Mandag 22. November klokken 19.00 holder Grendelaget dørene Ɵl
AkƟviteten åpne. Vi ønsker at bygda kan komme sammen for å diskutere hvordan vi ønsker skolestrukturen fremover. Kanskje kan vi i
fellesskap komme Ɵl en enighet eller to? Kommunen har saƩ frist for
innspill Ɵl 31. Desember.

Julegrantenning
Vi ønsker velkommen Ɵl årets julegrantenning. I år som i łor tenner
vi grana ved buƟkken Ɵl Aina den 27. November klokken 17.00.
KrisƟn og Tina sƟller med nydelige juletoner, og ryktene har det Ɵl
at nissen også kommer. Håper vi ser mange!
Bildet nedenfor er fra en Ɵdligere julegrantenning.

Vi trenger ildsjeler!
Vi vil benyƩe anledningen Ɵl å oppmuntre folk på Vatnestrøm Ɵl å
bli medlem av grendelagsstyret. Når man er med i deƩe styret, er
man med på å bidra Ɵl fellesskapet her i bygda, ved blant annet å
organisere og arrangere akƟviteter som f.eks. 17. Mai-frokost,
søppelplukking og julegrantenning. Man har medansvar for
Grendeposten, og man deltar på 3-5 styremøter, inkludert 1
årsmøte, i året. Man får også mulighet Ɵl å være med og påvirke
det som skjer i bygda og dermed delta i å skape et vennlig, åpent,
trygt og godt samfunn.
I år har styret beståƩ av 8 medlemmer; 1 leder, 1 kasserer og 6
styremedlemmer. 5 av medlemmene er på valg i 2022. Vi vet med
sikkerhet at flere av medlemmene ønsker å ut av styret, og for at
styret skal bestå, trenger vi flere med på laget, deriblant en ny
kasserer og ny redaktør Ɵl Grendeposten. Håper flere av dere
ønsker å sƟlle opp! Dersom deƩe er noe du ønsker å bidra med, ta
kontakt med valgkomiteen (Camilla Espegren Mjåland eller Nina
Skisland Askekjær).
Med deƩe vil vi ønske alle i vår floƩe bygd ei rikƟg god jul og et
godt nyƩ år!

Vi oppfordrer alle Ɵl å støƩe Vatnestrøm Grendelag med grasrotandelen
på norsk Ɵpping og med medlemskonƟgenten.

Vatnestrøm-kalenderen

Kontaktinfo:
Grendelaget: Nina Bekke, 971 94 072

Post til Grendelaget:

Aktiviteten Turid Løyning
Homme, 958 97 867

vatnestromgrendelag@outlook.com

