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INNHOLD:
•Julebordet er avlyst!
• Juleshow med Eli Rygg og
vokalgruppa Maxime samt
julegrantenning, søndag 1.
desember
dese
be 2013
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La stå!

Julebordet er avlyst!
Dessverre må
D
å vii avlyse
l
d
dett planlagte
l l t jjulebordet,
l b d t llørdag
d 30
30. november
b r,. Aktivitetene
Akti it t
på
åh
husett h
har som d
de flfleste
t vett værtt såpass
å
h
høye
i llang
tid denne høsten at vi ikke har rukket å følge opp invitasjonen mer perrsonlig. Av erfaring vet vi at det ofte er nødvendig for å motivere folk til
å komme i en travel hverdag
hverdag. Dermed ble antall påmeldte for få
få, slik a
at vi heller prøver på nytt en annen gang
gang.

Juleshow
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ju eg a te ning,
g, søndag
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Billetter til forestillingen ”JUL I PORTvinsVEIEN” med vokalgruppa MA
AXIME og Eli Rygg er lagt ut på billettservice og kan kjøpes enten på
nett eller hos Narvesen eller Seven-11. Medlemmer av Digerud grend
destues venner kan dessuten reservere billetter ved å sende en mail til
venner@digerudutleielokale.com , men vær rask for antall billetter er begrenset! Det er for øvrig 18 års grense på arrangementet, og det blir
mulighet for å kunne kjøpe både snacks og drikke. Grendestua har ne
emlig fått skjenkebevilling for anledningen!
Vi gleder oss til å høre Elis refleksjoner rundt livets underfundigheter og
o MAXIME har finpusset julesangene, så alle burde komme i skikkelig
førjulsstemning! Dessuten starter kvelden med tenning av julegranen utenfor og servering av pepperkaker og julegløgg
julegløgg.
Så da ønsker vi velkommen!

