DRANGSHOLT OG GRØDUM
VELFORENING
http://www.drangsholtoggrodumvelforening.net/
leder Katja Winsjansen kw@avigo.no & sekretær Lars Lunde lundelars2@gmail.com

ORIENTERINGER VÅREN 2016
Styret ble gjenvalgt på årsmøtet 10. mars
Katja Winsjansen (leder)
Lars Lunde (sekretær)
Rune H. Risdal (kasserer)
Camilla Krageboen (styremedlem)
Camilla Mollestad (styremedlem)
Mia Heilberg
(styremedlem)
Øyvind Brennsæter (nettredaktør)
Leif Tore Strandbakken (styremedlem)

telefon 98 63 27 32
telefon 91 58 75 09
telefon 91 87 35 17
telefon 41 14 65 59
telefon 95 10 84 91
telefon
telefon 99 10 52 37
telefon 90 04 29 15

Informasjonsarbeidet
Vi anbefaler alle å holde seg oppdatert på velforeningens
nettsidene, http://www.drangsholtoggrodumvelforening.net/
og Drangsholt og Grødum velforening på Facebook. De
medlemmer som ønsker direkte varsling om aktiviteter kan sende
mobilnummer og/eller e-postadresse til nettredaktør Øyvind
på oyvind@brennseter.com
Presthåla
Drangsholt og Grødum Velforening inviterer til en trivelig dugnad
i Presthåla onsdag 1. juni kl. 18.00. Vi vil gjerne ha dere med på
sosialt samvær sammen med litt ryddearbeid på stranda.
Velforeningen byr på kaffe og noe godt å bite i og barn er
hjertelig velkommen til lek. Luking i sandvolleyballbanen,
gressklipping, raking og påfyll av sand er blant gjøremålene for
dagen. Ta gjerne med verktøy/utstyr dere har (trillebår, raker,
spader, sag o.l.). Vi gleder oss!

St. Hans aften
Tradisjonen tro arrangerer velforeningen St. Hans feiring i
Presthåla. Velforeningen vil sørge for materialer til bål, og det er
ikke anledning til å kjøre trevirke til bål med mindre dette er
avklart med styret i velforeningen. Grillene tennes klokka 17.00
og bålet kl 19.00 hvis det er forsvarlig.
Vandreturer i nærmiljøet
Tveit ILs turløypegruppe har gjort og gjør en kjempejobb med å
rydde og merke stier i våre nærområder, og har mye info både på
egen nettside (via nettsida til Tveit IL) og de er også på
Facebook. Fra nettsida deres kan turløypekartene lastes ned.
Leif Tore er styrets nærturansvarlig og mye ute i skog og mark.
Han samarbeider også tett med turløypegruppa i Tveit IL. De som
ønsker å bli invitert med ut på spontane turer bør sende sitt
mobilnummer til han for invitasjon.
Når det gjelder felles tur som vil bli planlagt så anbefales det å
følge med på våre nettsider, der detaljer og eventuelle
endringer vil ligge.
Lyst til å få utløp for engasjement?
Velforeningen vil gjerne komme i kontakt med medlemmer som
kan tenke seg å være med å jobbe for saker de er engasjert i her i
bygda. Det kan være å delta i oppgaver som allerede pågår, eller
nye det er ønskelig å starte. Kontakt styret!

Ellers ønsker velforeningen en
riktig God Vår og Forsommer!

