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Vatnestrøm Grendepost — Feb. 2016 

Godt nyttår alle sammen! 
 

Vi er kommet godt inn i det nye året 2016, og vi håper det 
bringer mye positivt til hver enkelt.  

 
Se opplysning om tid og sted for årsmøtet på neste side. 

Tid for nytt årsmøte 

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



Enda et år er allerede forbi, og det er igjen tid for årsmøte. 
Det blir den 4. mars kl: 19.30 på Ogge Gjesteheim.  
 
Grendelaget skal legge fram sitt regnskap og årsberetning for 
året som er gått,  og det samme skal alle undergrupper, som 
bryggekomiteen, kalenderkomiteen. Og valgkomiteen vil leg-
ge fram sine forslag på nye styremedlemmer.  
 
Veldig fint om lederen fra hver undergruppe møter opp, hvis 
det eventuelt skulle komme noen spørsmål om undergruppe-
ne som kanskje blir vanskelig for styret å svare på. 
 
Vi har et punkt som heter innkomne saker. Det vil si at dere 
kan komme med innspill om det er noe dere ønsker at vi skal 
behandle på årsmøtet. Frist for innkomne saker er søndag 
14.februar, og de kan sendes til Tina Lunden på mail:  
Tina_severinsen@hotmail.com eller også ringes inn på tlf: 
47288750. 
 
Det blir servert snitter og drikke, og så må vi ha litt kaffi og 
twist. 
 
Årsberetningen skal være ferdig så fort det er mulig, og så blir 

Årsmøtet 2016 



Skikarusellen 

Det er ikke for sent å melde seg på. Det er fremdeles noen 
renn igjen!  Vi får nok mere snø og kuldegrader også. 



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

 

Krydderhuset, Omestadveien 2 

 

Vi har fått en ny liten bedrift på Vatnestrøm. Et spennende sted 
med varer og produkter av ymse slag, alt fra krydder, urter og 
såpe til kniver, strikkevarer og blondebrikker. 
 
Strikkekveld med café torsdag den 25. feb. kl:19.00.  
Marianne Dovland fra Garn- og Lysstua på Evje kommer med 
vårens nyheter i modeller og garn. Det serveres kaffe/te og litt å 
bite i. Velkommen skal du være! 
 
Påskemarked lørdag den 12. og søndag den 13. mars fra 
kl:12.00 Det blir salg av bakerovnsbrød, lefser og småbakst til 
påske. Husflid, gardsprodukter, krydder, påskepynt m/mer. De 
har servering denne dagen, stikk gjerne innom. 
 
Innehaver er Astrid Marie Gavlen. Hvis du har noe å selge, ta 
kontakt med henne på telefon 90952218 . Hun tar gjerne varer i 
kommisjon. 
 


