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Vatnestrøm Grendepost — Okt. 2014 

Hjertelig takk til alle som gleda meg med helsing, blomster og gaver 
på min 80 års dag! 

Arna Flaten 

Pletter til årets nyfødte 

Gratulerer så mye til Jostein og Gina med prinsen Kristen. 
 
Og gratulerer så mye til Bente og Yngvar med prinsen Filip 
Matheo. 
 
Godt dere holder folketallet oppe!! 
 
Flere babyer er også "underveis" til bygda vår!  
 
Plettene til våre små nyfødte arvinger lages nå av vår lokale, flin-
ke maler, Turid Homme. 

Takk! 

Frivillig medlemsskap koster kr 100 per husstand / år og betales til Grendelagets bankkonto 
nummer 2920.57.03495. Web-adresse: http://vatnestromgrendelag.velnettbeta.no/ 



 
Hver tirsdag er det riskeltrening i hallen på Vatnestrøm skole 
fra kl. 19:00 til 21:00.Alle er velkomne. 
 
Ansvarlig for opplegget er Arnulf Bærheim. 

På torsdager spilles det Volleyball i hallen 
på Vatnestrøm skole. Dette foregår i tida  kl. 
20 -21.30, og her er også alle velkomne. 
 
Ansvarlig leder:  Linda Rosenberg 

Sirkeltrening 

Volleyball 

Basaren er utsatt 

Basaren, som var tenkt holdt i november, må dessverre utset-
tes til mars 2015. 



 

Vatnestrømkalenderen 2015 

Tradisjonen tro kommer det Vatne-
strømkalender i år også. Den vil være 
i salg fra ca. den 28. november. 
 
Har du/dere bilder vi kan bruke, så ta 
gjerne kontakt med oss før den 1. no-
vember. 
 
Hilsen Ivar Mjåland og Louise B. 
Ramse. 

Kreative folk i bygda? 

Vi har mange kreative mennesker som lager og selger ting i 
bygda vår. Det er også endel som driver med homeparties. 
 
Grendelagsstyret hadde lyst til å lage en oversikt om hvem-
hva-hvor til neste grendelagspost. Fint om du/dere som lager/
selger ting og har lyst til å stå på lista, sender meg en mail: 
(louibay72@hotmail.com). 
 
Tenk så greit når man skal ha gaver, ting til hus og hjem osv, 
at vi kan bruke lokale folk!  



E-post:  inger@eikweb.com             Tlf. 32700815 / 90541441  

 

Julegrantenning 

Julegrantenning med grøt/nissefest 
blir lørdag 29. nov kl. 17.00 på utsiden 
av Joker, hos vår flinke kjøpmann Ai-
na, og i hallen på skolen etterpå for å 
spise grøten til Aud Mjåland, Signe 
Fjermeros, Gro Anita Mykjåland og 
Kari Orby.  
 
Vi trenger også juletre, Kanskje Tryg-
ve, Ivar og Petter ordner det i år 
også ???  
 

Klar for vinteren? 

Husk at piggdekk kan settes på fra .01.11.14, 
med unntak av Nordland, Troms og Finnmark. 
 ☺ ☺ 

Og det er nok ganske lurt å huske på  
denne også! 

Kjør forsiktig nå i høstmørket, og ta godt vare på hverandre !!! 
Hilsen oss i Grendelaget:  
Camilla, Louise, Frode, Stig og Svein. 


