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INNHOLD:

• Bli med på Høst-/Hippiefest 

lørdag 8.11.2014 kl. 19:00!

• Julekonsert og juletretenning

søndag 30.11.2014 kl. 19:00

• Trenger du noen spesielle jule-

gaver i år?

Bli med på Høst-/Hippiefest, lørdag 8. november kl. 19:00!

Til alle dere som har vært med på grendestuas høstfester tidligere år, så vet dere hvor vellykket de festene 

er! Og til dere som eventuelt ikke har vært med før; benytt anledningen til å bli kjent med noen av dine 

sambygdinger! Du vil ikke angre!

Festkomitéen legger sin ære i å pynte og dekorere lokalene etter de ulike årenes tema. I år er det Hippiefest 

som står for tur, og det var jo en lykkelig tid for de fleste! Ubekymret, løssluppen og morsom! Og så er det 

alltid spennende hva som står på menyen, men god mat kan vi garantere, for vi kjenner kjøkkenskriverne! 

Med god mat og godt drikke blir det alltid svært hyggelig stemning rundt bordene!

Etter hvert blir det i tradisjonen tro både kasting på stikka (husk 20 kroninger), loddsalg, sikkert noen 

morsomme påfunn, dans samt kaffe og kaker. Alt dette for bare kr 250,-.

Så gå på loftet eller se innerst i klesskapet og finn frem noen fargerike klær og join the party! 

Påmelding til Siri Myrbraaten (930 39 434) eller Camilla (412 75 483) innen mandag 3.11 kl. 15:00!



Julekonsert og julegrantenning, søndag 30.11.2014 kl. 19:00

Digerud grendestue pyntet til jul

Siden fjorårets kombinerte julegrantenning og julekonsert ble så vellykket og godt 

tatt imot av publikum, trår vi til igjen med en ny konsert på denne første søndagen 

i advent. Arrangementet starter med at julegranen utenfor grendestua tennes, og 

da blir det selvfølgelig servering av gratis gløgg (alkoholfri) og pepperkaker. 

Etterpå trekker vi inn på grendestua hvor det er rigget til en skikkelig julescene og 

med gode sitteplasser i både storstua og lillestua. Også i år er det lokale artister 

som står på programmet, og denne gang er det to musikere som synger og spiller 

helt fantastisk; Trude Eker og Knut Hillersøy!

Enkleste måten å beskrive Trudes musikalske kvaliteter er å kalle henne 

Hallangens svar på Sissel Kyrkebø! Knut spiller piano/keyboard og har blant 

annet fått oppleve en stor karriere i Bergens-bandet «Baba Nation» som var 

svært populære på slutten av 1990-årene. Bandet hadde flere store hits og

turnerte hyppig i inn- og utland i perioden 1995-2002. Gruppen ble regnet av mange som et av Norges beste live band.

Årets julekonsert vil favne vidt, og foreløpig arbeidstittel er «Fra Prøysen til Pie Jesu», så her kan vi bare begynne å glede oss! Husk at det 

er begrenset med plasser, så hvis du ønsker å reservere billetter er det bare å ta kontakt med Morten på mail m-wa-ern@online.no eller 

mobil 971 17 179. Forhåndssalget har startet. Det er for øvrig søkt om skjenkebevilling til arrangementet.

Trenger du noen spesielle julegaver i år?

Vi minner om at vi fremdeles har noe igjen av Digeruds egen krydderserie, ramsløkpuré og 

fikenmarmelade. Dette er hyggelige ting å gi bort til venner og familie! Siden sist har vi supplert 

utvalget med hjemmelaget aronia-gelé med sitron, ingefær, chili og akasiehonning. Den er 

fantastisk til viltretter og mye annet også. Dessuten er den proppfull av antioksidanter!

Produktene vil bli å få kjøpt på julekonserten. Ellers er det bare å ta kontakt med Morten eller 

Seppo, så avtaler vi nærmere ang levering.

Vi har følgende krydderblandinger (kr 50,- per glass): Grillmat, Jegermix, Fisk og skalldyr, Tunisisk

(til kylling og kjøtt), Middelhavssalt og Zanzibar-krydder (til bl.a. salater). Mojo (til pasta, salater, sauser/dip og grønnsaker): kr 25,-

Ramsløkpuré, fikenmarmelade og aronia-gelé med sitron, ingefær, chili og akasiehonning: kr 50,- per plass. 

Velværeprodukter/reisesett med shampo, balsam, showergel og 2 stk bodylotion: kr 100,-.
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