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Frivillig medlemskap koster kr 100 per husstand / år og betales til Grendelagets bankkonto 
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St. Hans er like om hjørnet... 



Takk til søppelplukkerne 

Tusen takk til alle dere som stilte 
opp på søppelplukking i år. Det var 
godt å se at det var mindre søppel i 
år enn i fjor. Vi satser på at det fort-
setter den veien, slik at det alltid ser 
fint ut i bygda vår. Det gikk jo 
ganske fort, og vi fikk kost oss med 
bolle, is kaffi og saft. 

17. mai-frokosten 

På 17.mai-frokosten var vi litt over 100 stk. i hallen, og det var 
kjempekoselig. Styret hadde tatt seg litt ekstra tid til å pynte 
ekstra fint i år, og det fikk vi skryt for og tar det med oss som 
motivasjon til å gjøre en god jobb videre. Vi koste oss masse 
og håper alle dere fikk en fin start på dagen. 

St. Hans 

Det er snart tid for St. Hans-feiring på stranda. Fredag 24. juni 
vil grillene bli tent kl.16.30, dere tar med dere grillmat og drikke 
og kommer ned til oss for en hyggelig feiring. Vi håper også på 
fint vær slik at de som vil kan bade litt. Og hvis vær og vind er 
på vår side denne dagen, vil vi prøve å få til et stort bål slik 
som i fjor. Alle barna må jo selvfølgelig få is denne dagen, det 
hører med!  

Håper vi ser deg! 



Bagasjeromssalg 

Lørdag 6 August kl:12.00 vil vi prøve en ny aktivitet for store 
og små; bagasjeromssalg. Det vil si at alt som folk vil bytte eller 
selge kan skje her. Alle stiller seg opp ved skolen på Vatne-
strøm hvor bagasjerommene åpnes, og vi går rundt til hverand-
re for å ta en titt. Kanskje finner du noe du trenger til en billig 
pris, eller kanskje blir du kvitt noe du ikke hadde bruk for lang-
er. 
Dette tror vi blir gøy, alle har vel noe i garasjen eller på loftet 
som de ikke bruker lenger eller vil bli kvitt, så her har vi mulig-
heten. Styret i Grendelaget skal stille med kiosk hvor du kan 
kjøpe pølse, vaffel, brus, kaffi og is. 

Påmelding: sms til 47288750 hvor du skriver antall biler, dette 
er bare for at vi skal ha litt oversikt over interessen og parkering 
nok til alle. 



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

 Vi har åpent hver lørdag fra 11. juni (bakedag) og ut august. 
18.juni er det "Tradisjonsmat for en bedre helse, kåseri ved Lise 
Tamara Sand (smaksprøver). 25.juni er det sommerkonsert ved 
Gunnild Tømmerås og lynlotteri. Åpent fra kl:12.00. Kåseri og 
konsert kl:14.00. 

Krydderhuset 

Kontakt styret 

Lurer dere på noe, eller har dere  innspill til grendelaget, kan 
dere kontakte styret:  
 
Tina Lunden   (leder):  47288750 
Rudi Mitander (kasserer): 41640472 
Nina Skisland (styremedl): 41284374 
Frode Jokelid (styremedl):91313049 
Silje Robstad (styremedl):95759715  

www.krydderhuset-iveland.no 


