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Vatnestrøm Grendepost  — Sept. 2020 

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

Nye elever i 1. klasse 

Fra venstre: Filip Matheo Bakken, Samuel Møkjåland og Ine 
Repstad 



Quiz på Aktiviteten 

Utleie av Ak viteten 

Vi oppfordrer alle til å støtte Vatnestrøm grendelag med gras-
rotandelen på norsk tipping og medlemskontingenten. 

Vatnestrøm grendelag og Iveland Ungdomslag arrangerer quiz på 
Aktiviteten siste onsdager i måneden. Vi åpner dørene klokken 
19.30, quisen starter klokken 20.00. Hver onsdag er det et lag som 
stikker av med kveldens premier, men alle lag tar med seg sin po-
engsum til neste gang. Alle lagene samler poeng frem mot jul, og 
onsdag 30/12 kårer vi et lag som hovedvinner av høstens quiz.  
 
Påmelding via Vips til Iveland Ungdomslag (558743), 50 kr per lag.  
Håper vi ser mange av dere til onsdag 23/9, -og onsdagene 28/10, 
25/11 og 30/12. 

Aktiviteten er pusset opp og kan leies til møte, barnebursdager, osv. 
slik som før. Pass på koronareglene! Det er håndsprit på huset, og 
det kommer snart nye dispensere til sprit, såpe og tørkepapir. Ny 
steamer til oppvasken ble montert tidligere i år. 
 
Vil du leie Aktiviteten, ta kontakt med Turid Løyning Homme, tlf. 
958 97 867. Sjekk gjerne kalenderen som ligger på Facebook på 
Vatnestrøm Forum. Der vil du se hva som skjer på Aktiviteten, og 
når det er ledig (og andre ting som skjer i bygda). 



Utleiepriser 

Prisene er inntil videre de samme som før: 
 
Privat arrangement, dag/kveld (bursdag, vennetreff mm. 200kr 
 
Privar arrangement helg (konfirmasjon, dåp mm.   500kr 
 
Leie av servise (til større selskap (f.eks. konfirmasjon) 200kr 
 
Lag/foreninger         gratis 
 
Rydd og støvsug/vask etter deg slik at det er greit for de som kom-
mer etter! 

Basar 

I år blir det ikke den vanlige store basaren i hallen, pga. koronasi-
tuasjonen. I år arrangeres det i stedet et stort lotteri. Lotteriet varer 
hele november, og loddbøker finner man på butikken hos Aina, og 
det blir salg via Facebook og Vips, mm. Vi kommer til å ha kranse-
kake på hver bok, og mange andre gevinster.  
 
Det blir også et eget barnelotteri. Trekningen blir i begynnelsen av 
desember.  



Post til Grendelaget:   vatnestromgrendelag@outlook.com  

Ny Volleyball-bane 

 

I vår sto den nye, fine volleyballbanen vår ferdig. HippHurra! I slut-
ten av juni hadde vi offisiell åpning med bløtkake og brus. Volley-
ballbanen ligger ved stranda i Bakkane, og fikk du ikke vært der 
denne sesongen, anbefaler vi deg virkelig til å ta turen neste som-
mer!  


