TIRSDAG 1.MAI
Vi følger tradisjonen videre og ønsker velkommen til en
hyggelig feiring med:
Kl. 11.00 Kakebasar (kr. 1 pr. lodd)
Kl. 11.00 Loppemarked (kr. 5 pr. loppe)
Fra kl. 13.00 selger vi vår tradisjonelle skinkestek mm.
Lykkehjul, Kaffe og Kake-salg

Også i år ønsker vi å be dere medlemmer hjelpe oss
med gevinster. Kaker er veldig kjærkomment, men vi
takker for alt. Hvis dere kan bidra med 2 gevinster, blir
vi veldig takknemlige.
Gevinster mottas Mandag 30. April kl. 18 – 20.
Eller du kan levere dem 1. mai, når du kommer.
VI ØNSKER ALLE HJERTELIG VELKOMMEN TIL EN
HYGGELIG DAG SAMMEN
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Nå hadde vi sett frem til å kunne skrive om hestehov, krokus og
vår på full marsj her oppe i Åsa. Men vi må nok vente litt til på alt
dette. Snøen i år er veldig standhaftig.
Men solen skinner ute og Væstsia Vel går på skinner på
medlems-fronten. Akkurat nå har vi passert 200 HUSSTANDSMEDLEMMERER.
Gratulerer til oss.
Vi har avholdt årsmøte siden sist, og det er blitt noen få endringer
i styret.
Beklageligvis så valgte Terje Berntsen å ikke ta gjenvalg som
leder, han vil benytte anledningen til å få takke alle medlemmer
og styret i Væstsia vel for et spennende og innholdsrikt år hvor
jeg har fått lære å kjenne medlemmer og vellet på en god og
positiv måte. Jeg vil samtidig få ønske det nye styret lykke til
videre!
Ny leder av Væstsia Vel er Grete Kalfoss.
Vi håper at alle tar godt i mot henne, og stiller opp og hjelper til
der det er behov.
PANTEORDNING:
Vi fortsetter suksessen fra 2017, og er glad for hver eneste
boks/flaske dere kan avse.
MANDAGS-TREFFEN:
Mandag 7. mai er neste Hyggekveld.
Sett av denne ene mandagen i måneden og møt opp og kos deg
sammen med oss. Vi møtes fra kl. 18.00 til kaffe og kaker. Vår
populære quiz, litt kortspill og masse prating.
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LEKESTUE/ÅSA MART’N
Vi har allerede startet Loddsalget av Lekestua, som skal trekkes
under Åsa Mart’n. I år er det Pippi som er tema.

GRASROTANDEL
Norsk Tipping har økt Grasrot-andelen fra 5 % til 7 % . Det betyr
at ved åregistrere Væstsia
Vel som Grasrot-mottaker, få Velet 7 % av det du spiller for. Og
det koster deg ingen ting,
Norsk Tipping betaler. For mer informasjon, gå inn på
www.norsk-tipping.no.
Eller ta med følgende Strekkode til din kommisjonær
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TRIM-ROMMET:
Dette rommet bør brukes mer av medlemmene. Husk å skrive i
boken hver gang du bruker trim-rommet. På medlemsfesten hvert
år så vanker det en premie på en av dere som står oppført i
boken.

Funksjon

STYRET I VÆSTSIA VEL
Navn
Kontakt

Leder
Nestleder/
Økonomigruppe
Kasserer:
Kjøkkengruppe
Arr. og Hus-gruppe
Vaktmester/
Fritid og løype
Auksjon og Basar
Mottak av
auksjonsvarer

Grete Kalfoss

954 02 855

Odd Siggerud

900 76 180

Grete Siggerud
Anne Lise Vålbekk
Eva Tangen

991 09 057
990 12 063
416 13 454

Jan Tomas Kalgård

411 85 078

Odd Siggerud

900 76 180

Snøskuter-ansvarlig

Odd Egil Skolegården

901 90 007

IT-ansvarlig

Magne Stenshjemmet

62 95 25 01 mob
90088937 (kun SMS)

Utleieansvarlig

Marit Jørgensrud

900 86 590

http://vestsiaflisa.com
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