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Julemesse 2011
Grendelaget skal arrangere julemesse 12. november 2011.
Det blir salg av lodd fra bok, årer og tombola. Til dette trenger vi både små og store gevinster, og vi
håper at alle medlemmer i grendelaget kan bidra med det. Vi har tenkt å starte salget av lodd fra
bøker allerede før sommerferien, så vi vil gjerne ha gevinster/lovnad på gevinster til bok snarlig.
Gevinster til åresalg og tombola, har ikke sånn hast, men det er fint om vi får disse gevinstene inn
når det begynner å nærme seg basaren.
Alle medlemmer av Vidrek Grendelag som ønsker å selge sine produkter på basaren, er hjertelig
velkommen. Hvis vi ikke får nok selgere blant medlemmene, vil vi tilby plasser til andre aktuelle
produsenter. Hva avgiften pr bord blir på, kommer vi nærmere tilbake til.
Det blir selvsagt også kafè på julemessa. Det betyr at vi trenger masse kaker.
Og sist, men ikke minst, trenger vi folk til de ulike arbeidsoppgavene som skal utføres før, under og
etter julemessa.
Arrangementer
Husflidsgruppa skal ha kafè lørdag 9. april. Her blir det salg av husflidsprodukter. Grendelaget
holder påskekafè onsdag 20. april. Da skal Martin Indregard ta for seg gamle Vidrek-slekter .
Julemesse avholdes 12. november. Dette kommer i tillegg til andre faste ting som skjer i bygda, som
rusken, 17. mai og juletrefest. Nærmere dato på arrangementer vil blir opplyst om seinere. Det kan
selvfølgelig bli snakk om flere arrangementer uten om dette i bygda.
Rengjøring på grendehuset
I fjor ble kjøkkenet vasket, samt tak og øvre deler av veggene i gymsalen. Dette ble utført av
husflidsgruppa og styret. I år håper vi få sett over kjøkkenet, vaske klasserommet, gangen og resten
av gymsalen. Dette er lagt til lørdag 30. april kl.10. Vi håper at flere i bygda kan delta på vaskinga.
Grendehuset
Orientering om sak i Narvik kommune om eventuelt salg av fire grendehus
Narvik kommune skal kvitte seg med bygningsmasse (av økonomiske årsaker). I den forbindelse
har det vært snakk om å selge kommunens fire grendehus. Et av dem er Vidrek grendehus. Rønnaug
og Trond møtte Finn Ove Johansen (takstmann engasjert av kommunen) på nyåret da det skulle
settes takst på huset. De viste han rundt i grendehuset og gikk i gjennom det som er blitt gjort med
huset siden 1979 og frem til idag. Takstmannen fikk også tilsendt grendelagets regnskap for de siste
tre årene.
Etter denne seansen virker det ikke som om grendehuset utgjør noe stort inntektspotensiale for
kommunen. Dessuten har grendehuset ikke vært i den tilstand som idag uten den dugnadsinnsatsen
bygdefolket har bidratt med i årevis. Skulle de likevel finne på å ville selge, må vi gå til
forhandling. Vi venter og ser.
Hvordan skal vi drive grendehuset videre
I løpet av medlemsmøtet fant vi ut følgende; vi er ikke mange igjen i bygda til å drive huset og
grendelaget. Likevel tilstreber vi å holde grendelaget i gang. Vi antar det vil være vanskelig å få i
gang laget igjen hvis det legges ned, samt at det vil være lettere og ta grendehuset fra oss uten
grendelag.
Det er ønskelig at flere involverer seg i grendelaget og ivaretaking av huset.
Inntekt til drift av huset har vært et av hovedmålene til grendelaget gjennom årene. Per dags dato
utgjør julemessa den største inntektskilden. Husflidsgruppa har en viktig rolle her, og vi vet at de

er positiv til ny julemesse. Medlemsmøtet synes julemessa bør holde frem, samt at vi bør støtte opp
om husflidsgruppa og deres aktivitet.
Oppjusteringer
I kjelleren er det ført varmt vann fra varmtvannstanken inn til vaskene på begge toalettene. Vaskene
på begge toalettene er byttet ut med nye vasker. Det er kjøpt nytt do på dametoalettet. Avløpet til
utslagsvasken på bøttekottet er ordnet. Det er også koblet varmt vann til springen på bøttekottet,
samt at vannet nå er koblet rett på oppvaskmaskinen. Arbeidet er gjort av Gunnar og Osvald. All
honnør til de! Det er også kjøpt inn ny komfyr til kjøkkenet.
Årsmelding
I 2010 ble det avholdt 10 styremøter, samt årsmøte og medlemsmøte. På årsmøtet/medlemsmøtet i
februar var det åtte fremmøtte utenom styret. Styret har i år som i fjor bestått av Rønnaug, Kjell
Olav, Trond Ø., Berit og Torgunn. Foruten om faste punkter på styrets agenda, har arbeidet i år vært
fokusert rundt oppgradering av det elektrisk anlegget og installering av varmepumper på
grendehuset. I november ble det holdt julemesse.
Styret fremmet forslag på årsmøte om innkjøp av varmepumper til gymsal og klasserom, og
oppgradering av det elektriske anlegget. Begge saker ble vedtatt og arbeidet startet opp i vår. I løpet
av første del av sommeren var arbeidet ferdig. Elektrisk anlegg ble byttet ut både i kjeller og
hovedetasjen. Varmepumpene er nå i bruk og ser ut til å fungere godt.
Etter dette stod vårreingjøring for tur. Husflidsgruppa var først ut med kjøkkenet. Deretter tok styret
for seg gymsalen. Der ble taket i gymsalen og øverste del av veggene vasket ned. Følgende
rundvasking gjenstår; nederste del av panelet i gymsalen, klasserommet (minus vinduer og
gardiner), gangen og underètasjen. Gymsalen fikk nye gardiner, og rullegardiner til å mørklegge
rommet med.
I mai stod rusken for tur. Vi samlet søppel langs veien og ordnet utenfor grendehuset. Nytt av året
var at en del opplagret rask nede i kjelleren ble båret ut og kjørt bort.
17. mai ble tradisjonelt feiret med tog fra Gjerdhaugsvingen og kaffe, sang og leker på grendehuset.
19. juni arrangerte grendelaget og Ofoten museum ei kirkegårdsvandring. Til tross for en grå og
regntung dag, møtte det opp et trettitalls personer på kirkegården. Seansen fortsatte etterpå på
grendehuset.
I oktober ble det holdt villmarkskafè av Hans Gundersen og Trond Østrem. Hans viste film fra
Virakelva og diverse natur. Trond viste bilder fra Nordkalottleden. Begge spilte gitar og fremførte
en melodi hver. Det var så å si full sal og folk likte det de så!
Barnegruppa og husflidsgruppa har stått for jevn aktivitet i vår og høst. Kontaktperson for
barnegruppa er Anita Solum. Kontaktperson for husflidsgruppa er Anita D. Ravn.
Barnegruppa har møttes hver uke. De arrangerte Halloweenkafè i oktober.
Husflidsgruppa har møttes annenhver uke. De arrangerte salgsmesse/kafè i vinterfestuka. Julemessa
ble holdt 13. november. Her var husflidsgruppa godt representert og gjorde en god innsats sammen
med de andre medarrangørene. I utrolig godt høstvær kom det mange besøkende. Det resulterte i
god stemning og mynt i kassa! Dette ga et økonomisk løft og videre positivitet!
I romjula ble det arrangert juletrefest. Her var det 21 personer, derav 3-4 barn i førskolealder.
I løpet av høsten ble innbrudd- og brannalarmen på grendehuset ferdig montert. Det er viktig for
forsikringa, samt at vi nå kan leie ut huset til overnattning fordi vi har kortvarsling. Det kan nevnes

at utleieprisene på grendehuset og satser for medlemskontigent og Austavinden ble oppjustert på
årsmøte. Vedovnen vi trodde var ødelagt, kan fremdeles brukes!
Styret vil takke for innsatsen som har vært gjort i år!
Valget 2011
På årsmøtet i Vidrek Grendelag ble det gjort følgende valg:
Styret:
Leder: Rønnaug Indregard
Sekretær: Torgunn Olsen
Kassèrer: Kjell Olav Ravn
Husfar: Trond Østrem
Styremedlem: Berit Olsen

(velges for et år)
(velges for to år)
(har et år til)
(velges for to år)
(har et år til)

Varamedlemmer: John Martin Overvåg (velges for to år)
Gunnar Hansen (velges for to år)

Gjenvalg
Gjenvalg

Revisorer:
Monica Hansen (velges for et år)
Ingebjørg Eilertsen (velges for et år)

Gjenvalg
Gjenvalg

Varamedlem: Jan Røssås (velges for et år)

Gjenvalg

Valgkomitè: Anita Ravn (velges for et år)
Alf Harald Bjerkelund (velges for et år)

Gjenvalg
Gjenvalg

Varamedlem: Randi Bjerkelund (velges for et år)

Ny i år

Austavinden:
Martin Indregard
Anders Øgsnes
Torgunn Olsen
Trond Østrem
Anita Ravn

Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg
Ny i år
Ny i år

17. mai komitè:

Monica Hansen
Svein Yngve Eilertsen
Frank Solli
Randi Bjerkelund

Juletrefestkomitè:

Èn representant fra barnegruppa
Gunn Larsen
Svein Ravn
Anita Ravn

