”Lys & Varme”
Ny utgave og nytt navn på informasjonslappen for Daugstad. Her er et nytt
forslag på navn på informasjonslappen, og det passer for så vidt godt med tanke
på at noen av hovedoppgavene til velforeningen blir å få til gatelys langs
gangvegen og samhold (varme) mellom bygdefolket.

Daugstad Vel:

Vi vil med dette invitere til FOLKEMØTE, fredag 17. nov. 2000,
kl.20:00, på Daugstad Skole. Vi vil oppfordre alle til å møte opp, ikke bare
”voksne”, men også de ”yngre” og ”eldre”.
Det vi ønsker med dette folkemøtet, er å få vite hva dere ønsker at Daugstad skal
være. Skal det være en lang strand med halvtomme hus, ferieboliger og at hver
enkelt steller med sitt, eller skal det være mer folk i husene, flere hus, flere
arbeidsplasser og at de fleste gjør en innsats for samhold, lys og varme?
Dersom vi definerer hva og hvordan, vil vi dersom vi jobber sammen, kunne
oppnå veldig mye. Dersom man skal få til noe sånt, må de fleste være villig til å
yte. Da vil alle også få noe igjen.
Noen av de viktigste sakene blir: Organisering av foreningen, Samarbeid med
andre bygder, ”Henge” på kommunen, Gatelys, Setervegen, forlengelse av
Gangvegen, Skulesaker, Badeplass, Pensjonistklubb, Bygdehistorie, Juletrefest,
Skøyteis…..osv., samt navn på foreningen.

Skyss: Har du behov for skyss, ringer du bare Arne Andreassen på tlf:
71181367

Daugstad Ungdomslag:

Swing kurset på ungdomshuset ble avlyst grunnet for få påmeldte, men det er på
snakk å prøve på igjen over nyttår.

HUSK Damene:

Damene i bygda arrangerer fortsatt følgende:
1. ”Gangveitrimmen”, arrangeres hver mandag kl. 20:30. Ruta er:
t/r Daugstad Skole – Skjegstad eller rundt Sætre. Ta med lommelykt!
2. Volleyballtrening hver onsdag kl. 20:00, på Daugstad Skole.

Daugstad/Vike Skolekorps:

Vi vil også benytte anledningen til å gratulere Daugstad/Vike Skolekorps med
seieren av korpscup i Ålesund på søndag.

Daugstad Vel

