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Hva gjør venneforeningen?
Di d d t f i f ll kDigerud grendestues venner er en venneforening for alle som ønsker 
kretsen får beholde eiendommen som et samlingssted for Digerud, Sk
hva du nå liker å kalle hjemstedet ditt! ☺hva du nå liker å kalle hjemstedet ditt! ☺

I 51 år har den formelle foreningen rundt huset; ”Foreningen Digerud fg ; g g
minst den lokale jeger og fisker foreningen, holdt liv i huset. Her har d
aktiviteter og sammenkomster. Her har det vært barnedåp, brylluper o

Men, da kommunen i 1962 overførte eiendommen til foreningen og kr
stedet skulle være fritt for alle i kretsen Det har fungert fint i mange åstedet skulle være fritt for alle i kretsen. Det har fungert fint i mange å
trenger fornyelse for å kunne overleve. Foreningen trenger også å kom
det fint med et medlemsregister og en e-post! Derfor valgte vi å startedet fint med et medlemsregister og en e post! Derfor valgte vi å starte
målet er minst 200 innen neste sommer! Og det er ikke småtteri som v
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å lå i d t å Di d d t ikti tå slå ring om grendestua på Digerud og som synes det er viktig at 
kaubygda, Hallangen, Fagerstrand, Nordre Frogn, Nesodden syd eller 

forsamlingslokale” i samarbeid med mange lokale patrioter og ikke g g p g
et hvert år blitt valgt nytt styre, avholdt dugnader og arrangert en rekke 

og jubileer: Og slik ønsker vi selvfølgelig at det skal fortsette!

retsen, så satte de som betingelse at medlemskap til selve forsamlings-
r men i dag er tilbudet av aktiviteter så stort at et lite grendehusr, men i dag er tilbudet av aktiviteter så stort at et lite grendehus 
mme raskt i kontakt med alle sympatisører når det skjer noe, og da er 

e opp en venneforening. Per dato er vi allerede 78 medlemmer, mene opp en venneforening. Per dato er vi allerede 78 medlemmer, men 
venneforeningen har fått til i løpet av sine første 5 måneder!



All medlemskontingent i venneforeningen gis videre som gave til Dige
det er venneforeningen som står for innkjøp av gavene. Primært skal 
gå til å gjøre stedet enda hyggeligere for våre gjester. Derfor har vi i å

å ldi l tt li ti lik di d k d til t l ttpå veldig lett synlige ting, slik som gardiner, duker, nye dører til toalett
flott prismekrone i hallen og dekorering av det vi nå kaller ”lærer Ande
minnehall” Lille stuen eller peisestuen trengte også sårt til noen nye mminnehall . Lille stuen eller peisestuen trengte også sårt til noen nye m
så der har vi kjøpt 2 skinnsofaer, noen nye stoler, puter og diverse pyn
Riktig så hyggelig har det blitt, og flere gaver skal det bli til huset i åreg ygg g , g g
kommer!

Her er et bilde av de koselige gamle plansjene som dukket opp under
oppryddingsdugnad på loftet, de nye toalettdørene og prismekronen s
pryder ”lærer Anderssens minnehall” Helt til høyre sees de nye skinnpryder lærer Anderssens minnehall . Helt til høyre sees de nye skinn

Samarbeid med Skaubygda Jeger og Fisker forenin
For noen uker siden tok styret i Digerud initiativ til å invitere styret i SJy g y
den lokale jeger og fisker forening har vært en av de viktigste drivkreft
dessverre endret seg noe, men nå signaliserer huset at vi ønsker å re
f SJFF d fl t d i t t ll Di d åfor SJFF og de fleste som er med i styre og stell av Digerud er også m

I sikker tro på at de to styrene kommer frem til eI sikker tro på at de to styrene kommer frem til e
medlemmer av SJFF til også å melde seg inn i 
år per registrerte medlemskap. Da kan man regp g p g
informasjon til denne e-post adressen. I tillegg f
man leier privat. Det viktigste med et medlemsk

åd k å t å Di dområde som ønsker å ta vare på Digerud som e

Slik blir du medlem av DGV
Sett inn kr 100,- per medlemskap til Digerud grendestues venner på k
i en familie, da fortrinnsvis hvis hvert medlem har en egen e-post adre
adresse og mobilnummer. Denne digitale medlemsavisen vil blant ann
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JFF til en diskusjon rundt videre samarbeid. Det er en kjensgjerning at  j j gj g
tene bak Digerud i en årrekke. I de senere årene har dette forholdet 

evitalisere dette samarbeidet. Digerud har tross alt vært et ”klubbhus” 
dl J Fi k f i ll dtmedlemmer av Jeger og Fisker foreningen, eller omvendt. 

en avtale som begge parter er godt fornøyd med inviteres herved alleen avtale som begge parter er godt fornøyd med, inviteres herved alle 
Digerud grendestues venneforening. Det koster symbolske kr 100,- per 

gistrere én e-post adresse og ett mobilnummer og vil få tilsendt g p g g
får man fortrinnsrett ved utleie samt en liten rabatt på leieprisene når 
kap er at man signaliserer til Frogn kommune at vi er mange i vårt 

t t ff t d t l t k l tilb d f ll li t l d i !et treffsted og et lavterskel-tilbud for alle livets anledninger!

konto: 1503.36.22195. Det er selvfølgelig lov å tegne flere medlemskap 
esse. Husk å påføre giroen ditt navn eller familiens navn, e-post 
net bli sendt til alle medlemmene hver gang den utgis.



Taket er ferdig!g
I skrivende stund er det kun noen små arbeider igjen på 
rehabiliteringen av tak og piper. Samarbeidet med Oslo Bygg-
service og Eiendom, som har hatt ansvaret for taket, har vært
helt fantastisk! De har gjort alt som har vært avtalt, og mere til,
og alt har blitt gjort til avtalt tid og pris Selv ekstra arbeid slik somog alt har blitt gjort til avtalt tid og pris. Selv ekstra arbeid slik som
maling av vinduene i annen etasje, innsetting av ventilasjon til
loftet og leiligheten i 2. etasje og ny pipe-hatt, har vi fått inkludert.loftet og leiligheten i 2. etasje og ny pipe hatt, har vi fått inkludert. 
Vi er storfornøyde! Rehabiliteringen av pipene har vært litt 
vanskeligere, men også dette løste seg etter hvert.

Det skal bli godt for trekløveret som har utgjort takgruppa: 
W Bli S D th M t W E ø å k kWerner Blix, Seppo Dyrseth og Morten W. Ernø, å kunne senke 
skuldrene nå. For totalt sett har det vært mye arbeid, selv om det 
meste har gått veldig greit Det viktigste er likevel at vi har fått etmeste har gått veldig greit. Det viktigste er likevel at vi har fått et 
resultat som vi er strålende fornøyd med! Det håper vi alle som
kommer til å bruke utleielokalene og de som til daglig kjører forbi g g g j
Digerud også gleder seg over! Dette er et hus som eies av alle!

Årsfest lørdag 9. november 2013
Høydepunktet på det sosiale liv på Digerud er selvføHøydepunktet på det sosiale liv på Digerud er selvfø
kreativ og entusiastisk festkomité bestående av Cam
Johnny Bøhlerengen har antagelig både funnet nedJohnny Bøhlerengen har antagelig både funnet ned
fest! 

Som sedvanlig er det ikke nødvendig å kle seg ut hv
anledningen til endelig å ha en unnskyldning for å ik
till i i ilt t å d åt t ”Pistiller i sivilt tøy og på den måten representerer ”Pira

påstår det finnes så mange av i vårt distrikt? Muligh
landkrabber i sikte! Ship o’hoi!landkrabber i sikte!  Ship o hoi!

Meld deg på til Camilla på mobil: 41 27 54 83 eller Line: 97 64 80 95 ig p p

ølgelig årsfesten I år er temaet ”Sjørøverfest i Digerud vika” og enølgelig årsfesten. I år er temaet Sjørøverfest i Digerud-vika  og en 
milla Galby, Siri Myrbråten, Lars Egsæter, Line Bøhlerengen og Ole-
gravde skatter og svingt med sabelen for å lage i stand en hyggeliggravde skatter og svingt med sabelen for å lage i stand en hyggelig 

vis man ikke føler for det. Her er alle like velkomne enten man benytter 
kle seg et komplett Kaptein Sabeltann-antrekk eller om man rett og slett 

t ti t” O h d å kl t i tt i jåf A tatpartiet”. Og hva med å kle seg ut som en pirattaxi-sjåfør som Amta 
etene er mange, selv om det nok sikkert blir en del kapteiner og noen 

nnen onsdag 30. oktober. Dette bør du ikke gå glipp av!g g g pp



Julebord lørdag 30. november 2013 kl. 19:00g
Aktivitetene rundt både venneforeningen og huset på Digerud bestem
fasiliteter står der til disposisjon, resten er opp til hver og en. Årets jule

å åHallangen som de siste par årene har pleid å møtes før jul til en hygge
Digerud grendestue og det vil bli servert både pinnekjøtt og ribbe med
m wa ern@online no Nå i første omgang noteres alle som kan tenkem-wa-ern@online.no . Nå i første omgang noteres alle som kan tenke
selvkost-prinsippet. Først i neste runde blir det bindende påmelding. H
eller litt av begge deler? Og selv om det nok blir en del naboer fra Haleller litt av begge deler? Og selv om det nok blir en del naboer fra Hal
ganske sikker på at vi kan love at dette blir en hyggelig kveld uansett 
det jo en fantastisk anledning til nettopp å bli kjent med noen nye fjes!
Hjertelig velkommen skal du være!

Juleshow med Eli Rygg og Maxime og julegrantenn
Mange i vårt område har sikkert hørt vokalgruppa Maxime synge på kMange i vårt område har sikkert hørt vokalgruppa Maxime synge på k
Gruppa består av 3 menn og 2 damer i sin beste alder som synger a c
som det har sneket seg inn både en bass og noe perkusjon fra tid til ag g p j

I år feirer de sitt 10 års jubileum med forestillingen ”JUL I PORTvinsVE
superpopulær barne-TV-vertinne i Portveien 2. Nå har hun blitt en vok
portvin, så tittelen på showet ga seg jo selv. I desember 2013 drar MA
pakket inn i Elis flotte refleksjoner Her blir det lystige og alvorlige betrpakket inn i Elis flotte refleksjoner. Her blir det lystige og alvorlige betr
det rare vi gjør for å ”forstrekke” oss, som Eli sier så vakkert på trønde
a cappella med kjente og kjære julesanger Sangrepertoaret fråtser fraa cappella med kjente og kjære julesanger. Sangrepertoaret fråtser fra
en overraskelse eller to underveis, for hvem vet om Raffen dukker opp
hvert fall sikkert, og det er at Eli er bokaktuell over nyåret 2014, og hu

Kvelden starter med tenning av julegranen utenfor Digerud med serve
h li S D th få å t j l til å bli lik kkhusansvarlig Seppo Dyrseth får årets julegran til å bli like vakker som 
se juleshowet med Eli Rygg og Maxime, har venneforeningen vært så
Kjøp av billetter skjer ved å sette inn kr 100 - per billett til venneforeniKjøp av billetter skjer ved å sette inn kr 100,- per billett til venneforeni
e-post adresse. Når innbetalingen er registrert vil du få tilsendt billette
mølla”, for antall billetter er svært begrenset! Det er 18 års grense på , g g p
aldersbegrensning! Det vil bli mulighet for å kjøpe snacks og drikke og

God fø

mmes av hva medlemmene til enhver tid selv lager i stand. Hus og 
ebord har kommet i stand på bakgrunn av en gjeng naboer fra 

å åelig fest med en forsmak på julens herligheter. I år legges julebordet til 
d alt som hører med! Påmelding skjer til Morten W. Ernø på e-post : 
e seg å være med og ut fra dette beregnes pris per deltaker ut frae seg å være med, og ut fra dette beregnes pris per deltaker ut fra 
Husk å oppgi hva du foretrekker av julemat, enten ribbe eller pinnekjøtt 
llangen som mer eller mindre kjenner hverandre fra før, så er jegllangen som mer eller mindre kjenner hverandre fra før, så er jeg 
om du kjenner noen i venneforeningen fra før eller ikke. Dessuten er 
! Første runde med påmelding bør skje innen mandag 18.11.2013.

ning, søndag 1. desember 2013 kl. 19:00
kroa (den gang det het Absolutt Hyggelig) eller på Fagerstrand dagenekroa (den gang det het Absolutt Hyggelig) eller på Fagerstrand-dagene. 
cappella, dvs uten bruk av instrumenter. Men jammen meg høres det ut 
annen. 

EIEN” sammen med Eli Rygg. Det er blitt noen år siden Eli var 
ksen og velreflektert barnebokforfatter som nipper til sitt lille glass 
AXIME på en liten turné og byr på velklingende rytmisk vokalsang, pent 
raktninger rundt livets underfundigheter ikke minst kjærligheten og altraktninger rundt livets underfundigheter, ikke minst kjærligheten og alt 
ersk. Og som vanlig byr MAXIME på flott og underholdende 5-stemt 
a øverste hylle innenfor populærmusikk-kategorien Og kanskje blir deta øverste hylle innenfor populærmusikk kategorien. Og kanskje blir det 
p bak gardinene eller om Teodor titter frem fra en julekalender? Ett er i 

un har mye fint på hjertet!

ering av pepperkaker og julegløgg. Mon tro om ansvarlig dekoratør og 
i fj ? D d l t t ti F d k åi fjor? Denne delen av arrangementet er gratis. For de som ønsker å 

å heldige at generalprøven skal spilles på grendestua med publikum! 
ngens konto: 1503 36 22195 innen 25 11 2013 Husk å oppgi navn ogngens konto:  1503.36.22195 innen 25.11.2013. Husk å oppgi navn og 

er på e-post som du skriver ut og tar med. Det blir ”førstemann til 
selve konserten, men til julegran-tenningen er det selvfølgelig ingen , j g g g g g
g vi kan garantere en opplevelse du kommer til å huske lenge! 

ørjulstid!


