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Vatnestrøm Grendepost — Nov. 2016 

Julegrantenning 

 

 

 

 

 

 
 
Lørdag 26.november blir det julegrantenning på Vatnestrøm. 
Kl:16,30 møtes vi utenfor Joker, hvor julegrana tennes og vi hører 
på nydelig julemusikk av Iveland musikkorps. Vi deler ut gløgg til de 
som vil ha, og alle får en fakkel hver. Vi går i fakkeltog opp til Vatne-
strøm oppvekstsenter hvor vi får servert julegrøt. Det blir sang, 
mandel-vinnere, og så håper vi at julenissen kommer. 
 

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



Det foregår i Krydderhuset! 

Lørdag 19 og søndag 20 november blir det julemarked i 
Krydderhuset, lynlotteri, underholdning, juledekorasjoner. 
 
Bakerovnsbrød og lefser til jul, masse fine tre-ting, hon-
ning,husflid og egg + mye annet. 
 
Fra kl. 12 – 15, begge dager. 
 
I veke 50, baker vi i steinovnen, ta med din favorittdeig, ju-
lebrød m.m. så steiker vi og koser oss med kaffe /te og ju-
lebakst. 
 
Påmelding til 90952218. 
 



Åpen julegård med julemarked! 
 

Det foregår den 18 desember kl 14.00 på Møkjåland Gård. 
 

Alle er velkommen.  
 

Grendelaget takker for sponsing med melk til julegrøten  ved 
julegranstenningen! 

- Og det foregår på Møkjåland Gård! 



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

Lynlotteri 

Vi vil igjen ha et lynlotteri som skal ligge på butikken.  
Det vil være mulig å kjøpe lodd f.o.m 11. nov ember –  t.o.m 
21. november,  så trekker vi tre heldige vinnere den helgen og 
kjører ut overraskelsene på døren. 

Tips 

Valgkomiteen trenger tips til to nye medlemmer i 

Nye borgere 

Jonna Pernille Solberg og Jan Vidar Aune - Jeppe Mathias 
Karoline Wiik og Erik Askekjær - Filip   
Tina og Robert Lunden - Mikael 
Ania og Dawid Kaluza - Dominik 
Charlotte Karlsen og John Are Ramse - Jenny Linnea 
 
Velkommen skal dere være, plettene blir delt ut på årsmøtet. 

Vi i grendelaget håper dere 
alle sammen får en fin jul 
og at det nye året bringer 
mye godt til dere alle! 


