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Årsmøte i Grendelaget den 7. mars kl. 19:00
Alle er hjertelig velkomne! Årsmøtet holdes på Ak viteten, og det
vil bli servert kaﬃ, brus og pizza fra Pizza Bakeren.
Håper på godt oppmøte!
Det blir li utski ning i Grendelaget denne våren. Forat Grendelaget skal bestå, trenger vi folk. Dersom noen kunne tenke seg å bidra
med noe, ta kontakt med valgkomiteen ved Nina Skisland Askekjær
eller Camilla Mjåland.
Frivillig medlemskap koster kr 200 per husstand / år og betales til Grendelagets bankkonto
nummer 2920.57.03495. FaceBook: https://www.facebook.com/groups/121524218046807/

Ny Start
Torsdag 10/2 vedtok kommunestyret at det ikke lenger skal
være noen form for skole på Vatnestrøm. Alle skoleklassene
blir på Birketveit. Hva er veien videre for Vatnestrøm nå? Hva
vil vi satse på, hvor vil vi satse? La oss komme sammen og
drøfte ideer og muligheter! Grendelaget holder et åpent møte
for ALLE, om du har ideer, innspill eller bare ønsker å lytte. “Ny
start - møte” blir på Aktiviteten 28. Februar klokken 19:00.

Dugnad
Søndag 6. mars klokken 12:00 er
det dugnad på Aktiviteten. Vi skal
for det meste rydde, men det blir
også litt maling. Trenger ikke ta
med noe utstyr, kun deg selv og
gjerne en venn :)

Redaktøren takker for seg
Det har gått 11 år siden jeg overtok som fersk redaktør av
Grendeposten. Jeg var relativt «fersk» selv på Vatnestrøm den
gangen, og arbeidet med denne ‘blekka’ har ført til at jeg har
blitt bedre kjent med folk og omgivelser. Dette syntes jeg var
trivelig, og jeg har likt å være redaktør.
Men det er en tid for det meste, og nå ser jeg fram til å gi stafettpinnen videre til yngre krefter. Om det er behov for starthjelp, står jeg gjerne til tjeneste.
Etter i alt 44 utgaver, altså gjennomsnittlig 4 per år, sier jeg
takk for meg.
Hilsen Inger Eik
Post til Grendelaget:

vatnestromgrendelag@outlook.com

