Nå skriver vi snart midten av november og vi er snart inne i
advents-tiden.
Siden sist har vi gjennomført Mart’n, en veldig vellykket en. Hvem
glemmer vel «Edwards & The Hayriders» . Makan til musikk.
Vi har fått enormt med positive tilbakemeldinger på dette
bandet, og jobber med å få dem hit til Åsa igjen.

Julebord:
Ellers så arrangeres det Julebord for medlemmer på Velet
LØRDAG 2. DESEMBER 2017 KL. 19.00.
Kuvertprisen pr. person kr. 300.
Det inkluderer masse julemat, desserter, samt 1 glass vin, øl eller
brus.
Påmelding må skje før mandag 20. november til:
Eva Tangen 416 13 454 eller Grete Siggerud 991 09 057

Jule-lotteri:
Det blir også i år arrangert et Julelotteri. Trekningen der blir
15. desember. Premiene er et nydelig heklet sengeteppe, og
10 kransekaker.
SÅ NÅ MÅ DU KJØPE LODD, NÅR DU FÅR ØYE PÅ ODD
Eller stikk innom KIWI fredag 10. november. Da står vi der.
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Pante-ordning:
Pr. 1. september i år har vi fått inn kr. 1400,00 i pantepenger fra
dere. En stor takk til alle som støtter oss.
Dunken står der, så det er bare å fortsette og gi bort panten.
En boks her, og en boks der - det blir penger av slikt.
Skal vi sammen klare kr. 2.000 i løpet av året ?

Hyggekveld:
Mandag 6. november kl. 18.00 er det igjen Hyggekveld på Velet.
Kake, kaffe, drikke, quiz, strikking, kortspill og en prat.
Møt opp, vi har det SÅ koselig på disse kveldene.

Trim-rom:
Trim-rommet står der fortsatt. Det er gratis å bruke og alltid
åpent. Så det er bare å ta seg en tur.
Husk å signere i boka når du trimmer.
Vi har premiert besøkende før, så ikke ta sjansen på å gå glipp
av en premie.

Juletre-fest:
Ellers i januar 2018 så er det barnas tur.
Juletrefesten blir torsdag 4. januar kl. 18.00 Det er lekket ut
opplysninger om at vi kommer til å få besøk langveisfra.
Mer sier vi ikke...
Så da er det best at dere tar med barn, barnebarn, tante-unger
eller onkel-unger, eller ta med naboens unger. For denne
begivenheten må ingen barn gå glipp av.
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STYRET I VÆSTSIA VEL
Funksjon

Navn

Kontakt

Leder

Terje Berntsen

415 38 371

Nestleder/
Økonomigruppe

Odd Siggerud

900 76 180

Kasserer:

Grete Siggerud

991 09 057

Kjøkkengruppe

Anne Lise Vålbekk

990 12 063

Arr. og Hus-gruppe

Eva Tangen

416 13 454

Vaktmester/
Fritid og løype

Jan Tomas Kalgård

411 85 078

Auksjon og Basar
Mottak av
auksjonsvarer

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

Vi holder på med 2018 kalenderen, så har dere noe bilder å bidra med
så ta kontakt med Magne. Jeg har ikke mobildekning hjemme, men
dere kan sende meg sms på tlf 900 88 937 eller
epost m-stensh@online.no eller ringe på mitt hus nummer 62 95 25 01
vestsiaflisa.com
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