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La stå!

Dugnad lørdag 7. juni kl 11:00
Hver vår
H
å møtes
t en flflokk
kk llokale
k l b
beboere
b
til d
den ttradisjonsrike
di j
ik d
dugnade
den på
åd
den gamle
l Di
Digerud
d skolen.
k l
D
Da bli
blir d
dett rakt
kt lløv, pyntet,
t t vasket,
k t
ryddet, malt og snekret. Alt for at eiendommen skal fremstå til glede fo
or alle som ønsker å bruke festlokalene til sine små og store
anledninger i livet
livet, enten det er barnedåp
barnedåp, konfirmasjon
konfirmasjon, fester
fester, bryllup
p eller jubileer
jubileer. De senere årene har det blitt gjort betydelig arbeid både
utvendig og innvendig, og huset fremstår svært så presentabelt!
Litt verre har det vært med uteområdene. Derfor har vi i år bestemt å prioritere disse, blant annet med oppgradering av aktivitetsplassen der
f nytt belegg. Dette området kan da brukes både til lek, ballspill,
fortballmålene står. Plassen skal utvides, dreneres så godt vi kan og få
oppsetting av telt ifm planlagte dansefester og ikke minst parkering – noe som vi er helt avhengig av. Vi håper å få gjennomført årets dugnad
i godt samarbeid med Skaubygda Jeger og Fiskerforening, som vi harr hatt en åpen dialog med i lengre tid ang felles ønsker og behov.

Hva skal vi bruke pengene fra DNB Sparebankstifte
elsen til?
Foreningen fikk opprinnelig øremerket kr 20
20.000,
000 - til prosjekt skolehag
ge men disse midlene får vi nå omdisponere til oppgradering av
ge,
aktivitetsplassen med parkering samt et mindre uteomåde/skolehage.. Jo mer vi klarer å få ut av de tildelte midlene, jo mer får vi realisert av
våre p
planer for eiendommen. Så alle bidrag
g som kan være med og
g forrskjønne
j
hagen,
g
mottas med takk! Ta kontakt med noen i styret
y hvis du
har noen blomster, planter, benker, hagepynt, belegningsstein, palleka
armer eller annet som du vil donere til et godt formål!

Kunstutstilling med An
nne Lise Kaarbø fra Hallangen
Om våren og sommeren flomm
mer sollyset inn i lokalene på Digerud. Det helt spesielle lyset i
kombinasjon med spesiallagde
e opphengslister hvor man kan henge opp alt man ønsker uten å
måtte sette så mye som en spiker i veggen, gjør grendestua til et flott galleri!
Anne Lise Kaarbø fra Hallange
en starter årets kunstutstillinger med sin maleriutstilling 15. - 19. juni.
Uken etter (21. – 29. juni) overrtar en annen Hallangen
Hallangen-beboer,
beboer, nemlig Grethe Thjømøe.
Anne Lise har bodd tre år fast i Marikova, siden hun flyttet hit som pensjonist. Ektefellen skriver og
hun selv maler og tegner. For henne
h
er dette det perfekte sted med stillhet, fritt utsyn, vakker
natur, dyre- og fugleliv, samtid
dig som det er nært Drøbak med sitt yrende kunstnerliv.
Gode veiledere er alltid nyttig å ha med på den kunstneriske vei. Anne Lise har malt og tegnet akt
hos Ingebjørg Hokholt,
Hokholt lært de
ecoupage av Torun Katarina Linge fra Digerud
Digerud, og maler nå hos
Henriette Sonne, en fantastiskk kunstner og dyktig pedagog! Resultatet har blitt over 30 bilder med
tema ”Livet lever” – årstidene og
og livssyklusen.
y
Bildene er figurative
g
ofte med motiv fra naturen
rundt henne her i Hallangen. Bildet
B
på plakaten heter "Vått i vått”.
Velkommen til åpning
å
søndag 15. juni 2014 kl. 12:00!

Hyggelig avtale med Hafslund
Lettelsen var stor da det nye taket endelig var på plass i fjor høst
høst. End
delig kunne styret føle at vi hadde kontroll
over økonomien. Riktignok har foreningen påtatt seg et stort lån på krr 350.000,- men med utsiktene for at
huset stadig
g brukes mer og
g mer av lokalbefolkningen,
g
følte vi at ”nå er
e alt på stell”… Det var inntil vi oppdaget
g
at det ikke hadde blitt avlest strøm på nesten 3 år! Dermed dumpet en
n regning på over kr 42.000,- ned i
postkassa en stund før jul!
Vi så med en gang at her måtte det ha vært en rutinesvikt fra Hafslund, i tillegg til at våre avlesningsrutiner
heller ikke hadde fungert
fungert. Videre måtte vi innse at et så stort beløp so
om ikke var budsjettert
budsjettert, ville bli svært
vanskelig å få dekket inn. Vi henvendte oss derfor til Hafslund og ba om
o et møte. Der ble vi tatt imot på en meget hyggelig og profesjonell
måte,, og
g resultatet var at vi kom til enighet
g
om en langt
g lavere avregn
gning
g og
g at beløpet
p kunne betales i avdrag.
g Det gj
gjør at vi klarer å
nedbetale vår gjeld og komme à jour allerede i inneværende regnskapsår. En stor takk for imøtekommenhet oversendes herved til vår
strømleverandør!

Et krydder i hverdagen
Årets Fagerstranddager går av stabelen helgen 14. og 15 juni og i år er det 5 års jubileum! Blant de 74 salgsbodene som vil være på
markedet, finner
f
du også
å Digerud grendestues venner. Mottoet i år
å err: ”Digerud
”
grendestue, et krydder i hverdagen!”” Foruten å markedsføre både venneforeningen og utleielokalene, vil vi by på velsmakend
de mat og ikke minst spennende krydder! Over 100 glass med ramsløkpuré fra skogen rett bak Digerud er ferdig laget og i disse dager produ
useres en rekke hjemmelagde og
spennende krydderblandinger som skal fylles på lekre glass. Alle inntektene går til venneforeningen, som
igjen støtter Digerud grendestue i form av gavebeløp til blant annet ve
edlikeholdsoppgaver som foreningen
ellers ikke ville sett seg i stand til å prioritere økonomisk.
Medlemskontingenten for alle som har meldt seg inn i ”Digerud grend
destues venner” går også uavkortet til å støtte huset økonomisk. Per
dags dato har vi passert 100 medlemmer, men det er fremdeles mang
ge som ikke har fornyet sitt medlemskap fra i fjor. Ved utsendelse av
denne informasjonsa
informasjonsavisen
isen vilil det derfor bli sendt utt egen påminnelse til de som ikke har betalt kr 100
100,- for 2014.
2014 Dette vilil fremkomme i
g til å fornye ditt medlemskap, så har du altså betalt og kan med god
følgeteksten til e-posten. Hvis du ikke får en tekst som oppfordrer deg
samvittighet vite at du har gitt ditt bidrag til vårt kjære (og eneste) sam
mlingssted i Nordre Frogn!

Forberedelse til markedsdag og dansefest, lørdag 23. august 2014
Hold av lørdag 23. august, for da håper vi det blir markedsdag på Dig
gerud med masse hyggelige aktiviteter og tilhørende dansefest om
kvelden! Kanskje har du eller din forening lyst til å delta på markedet?
? Vi planlegger både loppemarked og såkalt ”frimarked” hvor enkeltpersoner kan stå og selge sine egne lopper. Det blir boder med salgsartikler og mat /drikke, i tillegg til leker og aktiviteter for barn og unge!
Om kvelden håper vi det blir dansefest med band og i så fall blir det g
garantert servering av god mat og mye godt drikke!
Ta kontakt med noen i styret hvis du har lyst til å ha en salgsbod ellerr har forslag til aktiviteter eller har lyst til å bidra med noe!
p avtalte tidspunkter i løpet av de to siste ukene før markedet.
Har du lopper som vi kan selge til inntekt for huset, så tar vi imot det på
Her er navn/mobilnumm
mer til de som sitter i styret i Foreningen Digerud forsamlingslokale:
Formann
A d Di
Audun
Digerud
dB
Berg
980 52 643
Nestleder/husansvarlig
Seppo Dyrseth
971 67 103
Sekretær
Line Digerud Waagsaas
976 48 095
Morten Waibel Ernø
971 17 179
Kasserer
y
Hege
g Margrethe
g
Degerud
g
959 42 080
Styremedlem
Styremedlem
Jan Mikkelrud
906 86 699
Styremedlem
Kjell Kristiansen
930 28 547
Styremedlem & Festkom
mité
Siri Myrbraaten
930 39 434

