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La stå!

Godt nytt år!
Alle venner av Digerud grendestue ønskes et riktig godt nytt år! Denne informasjonsavisen distribueres også til alle medlemmer av SJFF
(Skaubygda Jeger og Fiskerforening) med oppfordring om å melde seg inn i vår venneforening! En stor medlemsmasse er viktig for å kunne
vise blant annet kommunen at bygda slår ring om sin grendestue. Medlemskap gjør det også enklere for oss å informere om det som skjer ,
så send gjerne avisen videre til venner, naboer og familie for å høre om de er medlemmer av DGV!
Den viktigste aktiviteten for Digerudskolen (som vi ofte kaller huset på folkemunne) er utleie av selskapslokalene. I ”gamle dager” var det
mange aktiviteter for alle aldersgrupper, men i de siste årene har dette dessverre blitt mindre og mindre . Nå er det i ferd med å snu!
Aktivitet har selvfølgelig stor betydning for økonomien, for det koster mye å drifte og vedlikeholde en såpass stor eiendom. Derfor har vi nå
full fokus på alt som kan gi oss økte inntekter og ikke minst økt aktivitet. Har du et innspill som du synes vi bør se nærmere på, så vær snill
og ta kontakt med en av oss i styret! Se presentasjon av oss lenger bak i avisen.
De siste årene har inntekten for selskapslokalene ligget på beskjedne kr 17.000,- per år i gjennomsnitt. Allerede i fjor klarte vi å øke dette til
kr 29.000,- og for 2014 har vi et mål om å få inn kr 40.000,-. Disse ambisiøse planene gjenspeiler også det faktum at foreningen dessverre
får stadig mindre støtte fra kommunen, til tross for at vi er det eneste samlingspunktet og kulturtreffstedet i vår del av Nordre Frogn.
Vi er optimister uansett og tror det skal bli et riktig godt nytt år for foreningen. Vi ønsker alle våre medlemmer det samme!

2013 – en liten oppsummering
Idéen om å starte en venneforening har blitt diskutert flere ganger på årsmøtene til Foreningen Digerud forsamlingslokale (FDF). Spesielt
med tanke på at Frogn kommune satte opp foreningens første vedtekter i forbindelse med overdragelsen i 1962. Den gang ble det
konkludert med at man ikke kunne kreve medlemskontingent fra kretens innbyggere. Eiendommen skulle tilhøre alle som bor i Digerud
stemmekrets, og siden den gang har stedet vært et ”lavterskel-tilbud” for alle.
De gamle vedtektene står dessverre ennå, fordi ingen har tatt initiativ til å endre dem. Dette til tross for at man i mange år har drevet
foreningen helt uten bistand og innvirkning fra Frogn kommune. I fjor ble imidlertid Digerud valgkrets lagt ned, så nå er det på høy tid å ta en
diskusjon med kommunen om fornyelse av vedtektene! På årsmøtet i fjor ble det besluttet å igangsette Digerud grendestues venner (DGV).
Venneforeningen startet å verve sine første medlemmer under Fagerstrand-Dagene i juni, og etter litt over et halvt år kunne vi telle opp 89
medlemmer!
Det er fantastisk, men målet er selvfølgelig enda høyere! Derfor oppfordrer vi alle til å verve nye medlemmer. En symbolsk 100-lapp tror vi
alle har råd til å bidra med og dere skal vite at pengene kommer godt med! I 2013 kunne DGV spandere ”nye” skinnmøbler til lillestua,
duker, puter og pynt til begge saler, ny belysning, nye toalettdører, flott prismekrone og ny dekor i ”lærer Anderssens minnehall”! For 2014
står materialer til nytt tak på uthuset øverst på ønskelisten, som venneforeningen ønsker å gi som gave til FDF. Å ta vare på uthuset anser vi
som viktig i forhold til blant annet SJFF og i forhold til lagring for fremtidige aktiviteter. En garasje uten lekkasje ville også være kjærkomment
for vertskapet som leier 2. etasje!
Noe av det siste som venneforeningen fikk i stand i fjor var å arrangere julegrantenning og juleshow 1. desember. Et 50 talls mennesker
stod utenfor Digerud med varm gløgg og overvar tenning av julegranen som Seppo Dyrseth så vakkert hadde dekorert sammen med
vertskap Werner Blix. Deretter fylte vi opp begge stuene og bød på juleshow med vokalgruppa Maxime og Eli Rygg. Med skjenkebevilling for
øl og vin, snacks og nytrukne pølser kunne publikum nyte flott a cappella sang og fine førjulstanker fra den populære barne-tv vertinnen.
Det frister til gjentagelse, for lyden var god og huset med sine fasiliteter passer godt til slike små konserter!

Husk kontingenten for 2014!
Et nytt år betyr fornyelse av kontingenten. Husk å innbetale kr 100,- per husstandsmedlem til konto:
1503.36.22195 Digerud grendestues venner.
Merk innbetalingen med navn, e-postadresse og mobilnummer, slik at vi kan sjekke at vi har riktige
opplysninger i medlemsregisteret. Medlemskap i DGV gir deg fortrinnsrett ved leie av våre lokaler, du får
10% rabatt på utleieprisene og du får tilsendt denne informasjonsavisen hver gang den blir utgitt. Man kan
tegne flere medlemskap i en familie hvis man ønsker!

Årsmøte tirsdag 11.02.2014 kl. 19:00
Det blir nytt årsmøte i Foreningen Digerud forsamlingslokale, tirsdag 11. februar kl. 19:00. Møtet er beregnet ferdig senest kl. 21:00 og det
vil bli enkel servering. Som vanlig er det ikke ”farlig” å stille på årsmøtet, for det vil bli lagt frem en ferdig innstilling med navn på et nytt styre.
Du risikerer altså ikke å bli valgt inn til noe som helst, med mindre du ønsker det selv! Nye styremedlemmer er altså hjertelig velkomne og vi
stemmer gjerne inn et nytt navn, men som sagt – kun hvis du ønsker det selv! Kanskje har du lyst til å være med og starte opp en eller
annen aktivitet eller har en idé til en konsert som du gjerne skulle oppleve på Digerud? Eller hva med å delta på jubileumsmarkedet lørdag
31. mai som vi leker oss med planer om? Med skikkelig gammeldags marked med mange herlige dufter og dans om kvelden? Uansett blir vi
veldig glad hvis du kommer på årsmøtet, om ikke annet for å vise de som sitter i styret at du setter pris på deres innsats!

Forslag til nytt styre for 2014
Styreleder:
Nestleder:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Audun Digerud Berg
Seppo Dyrseth (fungerer også som sekretær/husansvarlig)
Morten Waibel Ernø (har også ansvaret for venneforeningen)
Hege Degerud
Jan Mikkelrud
Kjell Kristiansen
Line Bøhlerengen

Festkomité:

Siri Myrbraaten (leder og representant i styret)
Camilla Galby
Lars Egsæther
Ole Johnny Bøhlerengen
Merethe Smedmoen Haugerud

Hyggetreff, peiskos, nystekte vafler og gode historier – søndag 2. februar kl 14:00
Under dugnaden med det nye taket sist høst, ble det snakket om å dra i gang et ”ad hoc” historielag for å samle
noen av historiene rundt Digerud før det forsvinner. Først og fremst ønsker vi å invitere alle som kjenner litt av
historien til huset, men også de som bare har lyst til å høre litt om ”gamle dager”. Vi gjør det enkelt; vi fyrer i peisen
og selger nytrukken kaffe og nystekte vafler og så setter vi oss sammen og lar ”skravla gå”. Kanskje noterer vi ned
noen av historiene, slik at man i ettertid kan legge noe av dette inn i vårt historiske arkiv. Hvis du har bilder fra Digerud
så hadde det vært kjempefint om du kunne ta med disse. Kanskje kan vi få lov til å scanne dem og legge det også i arkivet?
Digerud har et digitalt arkiv som er tilgjengelig for alle i styret, mens andre interessante ting legger vi ut på våre hjemmesider:
www.digerudutleielokale.com. Hyggetreffet finner sted søndag 2. februar 2014 kl. 14:00 på Digerud.

Etablering av skolehage
I fjor høst søkte vi pengestøtte fra DNB Sparebankstiftelsen til et prosjekt som vi har kalt ”skolehage”. Her er litt av argumentasjonen på det
vi skrev da vi skulle begrunne vår søknad:
Det er helt essensielt for fremtidig drift av eiendommen at man skaper et forhold til
neste generasjons barn og unge. Med alle de aktiviteter som barn i dag får gjennom
skole og sosiale media, ønsker vi å tilby noe helt annet. Nemlig en hage hvor barna
selv er med og tar ansvar for å plante, vedlikeholde og høste. Prosjektet er tenkt
gjennomført i samarbeid med skolen, 4H eller tilsvarende. Vi må vite at vi har midler
til å gjennomføre planen før vi går ut konkret og tilbyr dette til noen av områdets
barn og unge.
Planen er å etablere en hage med urter, spiselige blomster, nyttevekster og grønnsaker. Vi har et område på 15 x 11 m hvor det i dag bare vokser ugress. Området er
på østsiden av huset, der hvor vi har et lite sitteområde, fotballbane og et huskestativ. Hele dette området ønsker vi å ruste opp, slik at det blir tilrettelagt for mer
uteaktivitet. Hagen bygges opp av opphøyde bed i ulike høyder. Mellom disse blir
det små stier, sitteplasser, arbeidsbord hvor man kan jobbe med plantene eller
innhøsting av markens grøde.
Tidligere var det mange aktiviteter gjennom året som tiltrakk seg barn/unge og deres foreldre. Nå brukes eiendommen hovedsakelig av de
voksne ifm selskaper, kurs, utstillinger o.l. Vi tror derfor at vi må tilby noe unikt for å komme i kontakt med den yngre generasjonen. En
"skolehage" (Digerud var jo skole i gamle dager) i kombinasjon med kvelder hvor vi inviterer til ulike aktiviteter kan være en slik ting.
Aktiviteter kan være gammeldagse uteleker, ulike utespill, matlaging over bål, kokkekurs (vi har stort kjøkken), osv.
Vår søknad ble belønnet med kr 20.000,-! Vi søkte opprinnelig om kr 45.000,- for å kunne fullføre dette prosjektet, hvilket betyr at vi må ”vri
på flisa” for å klare å realisere prosjektet likevel. Vi trenger derfor pallekarmer, maling, materialer, grus og ikke minst planter/frø som vi
betaler minst mulig for. Kjenner du noen som kan hjelpe oss eller sponse prosjektet litt? Vi vil så gjerne få realisert dette, fordi det både vil
være til forskjønnelse for eiendommen og være en fin aktivitet for barn i området og deres foreldre. Ta kontakt!

Jubileumsmarked og dansekveld
Det planlegges en stor markering av 200 års jubileet for 1814 på Digerud, nemlig et godt gammeldags marked med masse boder hvor det
stekes og bakes og dufter herlig! Og så avslutter vi kvelden med dans. Danseband er allerede reservert, men vi er selvfølgelig avhengig av
at årsmøtet godkjenner forslaget og at vi får med oss nok folk til å betjene boder og kjøkken. Hensikten er å skaffe et godt overskudd som
kan bygge opp egenkapitalen til huset, nå som vi har påtatt oss en betydelig forpliktelse i form av lånet på kr 350.000,- til det nye taket. Det
er derfor utrolig viktig for hele driften av eiendommen og foreningen at vi får til noe som gir et kjærkomment bidrag til kassa. Og så kan det jo
bli veldig gøy da! Alle idéer som kan bidra til å gjøre et slikt marked vellykket mottas med takk!

HUSK Å BESTILLE LOKALER I GOD TID HVIS DU PLANLEGGER…

Dåp/navnedag

