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Nytt kurs - Barselyoga

Det første kurset med yoga er allerede godt i gang på grendestua, og responsen har vært veldig positiv fra deltakerne! Nå har vi heldigvis 

flere i distriktet som ønsker å starte opp kurs, og denne gang er det Amsale som ønsker å starte opp barselyoga. Hvis du kjenner noen 

hvor dette kurset kan være aktuelt, så vær snill og tips vedkommende. Send gjerne vedlagte flyer videre til dine venner og bekjente!

Dette er hva den dyktige kursinstruktøren selv sier om kurset:

• Har du fødselspermisjon og ønsker å finne en skånsom måte å komme tilbake i form? 

• Ønsker du å være en del av et nettverk der du deltar i aktiviteter som bringer deg glede? 

• Har du lyst til å bruke litt tid til å ta vare på deg selv i en travel spedbarnstid? 

• Lengter du etter å komme i kontakt med kropp og sinn og å få mer energi i hverdagen?

Da er dette kurset noe for deg!

Kurset holdes på fredager kl 10:30 til 11:45 på Digerud grendestue. 

Det blir gitt en prøvetime den 10. april. 

Kurset koster kr 500 for 5 timer. 

Skriv en e-post til amsale@yogaforall.no eller send sms til Amsale på tlf 91 36 99 47 dersom du er interessert. 



Guidet tur og åpen cafe, søndag 10. mai kl 12:00

Har du hørt om trolltreet på Digerud? Og hvor ligger huset til tigertemmer Henricksen?

Referat fra årsmøtet, nye vedtekter og nytt styre

19 personer hadde møtt frem på årsmøtet som ble avholdt tirsdag 24. mars 2015 på Digerud grendestue. Sjelden har man vel opplevd et 

mer engasjert årsmøte, med masse flotte innspill og positive tilbakemeldinger! Det er utrolig inspirerende for alle som jobber for at gamle-

skolen skal være et levende samlingssted i bygda. Sammen med denne informasjonsavisen vedlegges referatet fra årsmøtet.

Et av hovedpunktene for årsmøtet var å vedta nye vedtekter. Dette har vært spesielt viktig i forhold til at Digerud skal være et sted som er 

åpent for alle i nærområdet, slik det alltid har vært. Samtidig har vi sett at det er en fin måte å komme bedre i kontakt med folk på, via 

venneforeningen. Forslaget som ble vedtatt var derfor at det fremdeles skal være frivillig å være medlem av venneforeningen og på den 

måten støtte foreningen økonomisk med et symbolsk årlig beløp. De nye vedtektene lyder derfor som følger:

§ 1 Foreningens navn og sete

Foreningens navn er Digerud grendestue. Foreningens lokaler er Digerud grendestue i Frogn kommune. Foreningens organisasjons-

nummer i frivillighetsregisteret er 912 093 484.

§ 2 Formål

Foreningens formål er å:

• Bevare Digerud grendestue til det beste for innbyggerne i lokalmiljøet

• Legge til rette for et samlende lokalmiljø

• Drifte eiendommen gnr 58 bnr 21 på en forsvarlig måte

Digerud grendestue er uavhengig av politiske parti, trossamfunn og andre organisasjoner.

Hilde Degerud Jahr vil guide oss gjennom nærområdene rundt Digerud og inviterer både medlemmer av 

Frognmarkas venner og Digerud grendestues venner å bli med. Hennes fokus i forbindelse med 

arrangementet vil være å vise hvilket verdifullt friluftsområde som vil bli berørt og ødelagt, dersom det skulle 

komme en 4-felts motorvei tvers igjennom dette området, slik Statens Vegvesen har foreslått.

Vi holder åpen café denne søndagen og selger nystekte vafler, kaffe, brus og annet som smaker godt før 

eller etter en spennende tur i vårt eget nærområde! Dette er et arrangement som passer godt for hele 

familien! Velkommen!



§ 3 Medlemskap

Alle som føler en tilhørighet til Digerud grendestue er velkomne til å være med på åpne arrangementer som arrangeres for grenda. Videre 

kan man leie selskapslokalene på de vilkår som foreningen har besluttet, bidra med frivillig arbeid eller melde seg til å ha en funksjon i 

foreningens styre eller komitéer. Valg av medlemmer til styre og komitéer gjøres av årsmøtet.

Det er frivillig om man ønsker å støtte foreningen økonomisk. Det kan gjøres ved å betale en årlig medlemskontingent til «Digerud 

grendestues venner». Kontingenten registreres i foreningens regnskap på en egen konto. Venneforeningens medlemmer får tilsendt 

informasjon via e-post hvis man ønsker. Årsmøtet fastsetter den årlige kontingenten og kan også avgjøre om dette skal øremerkes 

spesielle formål. Medlemmer som ikke har betalt årets kontingent innen 31.12 kan bli strøket fra medlemslisten.

Alle som enten har betalt medlemskap i venneforeningen eller tilhører området som tidligere var definert som Digerud stemmekrets, har 

adgang og stemmerett på årsmøtet.

§ 3.1 Utmelding av venneforeningen

Medlemskap kan sies opp skriftlig, og får virkning én måned etter at oppsigelse er avsendt til foreningens styre. Kontingent refunderes ikke 

ved utmelding.

§ 4 Årsmøte

Foreningen avholder ordinært årsmøte årlig innen 1. april. Årsmøtet skal behandle saker etter foreningens vedtekter, samt innkomne saker 

fra medlemmer. Forslag må være styret i hende senest tre uker før årsmøtet skal avholdes.

Årsmøtet behandler følgende saker:

1. Valg av møteleder, referent og representant(er) til å godkjenne og undertegne referatet

2. Godkjenning av innkalling og saksliste

3. Godkjennelse av styrets årsberetning og regnskap for foregående år

4. Budsjett og fastsettelse av kontingent til «Digerud grendestues venner»

5. Planer for kommende år

6. Innkomne saker

7. Valg av styremedlemmer og styrets leder

8. Valg av revisor



§ 4.1 Innkallinger og stemmeregler

Styret kaller inn til årsmøte med minst fire ukers varsel. Alle fremmøtte har én stemme på årsmøtet. Beslutninger om vedtektsendringer og 

oppløsning av foreningen krever 2/3-dels flertall. Andre beslutninger fattes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet anses det forslag som 

vedtatt som har fått møtelederens stemme.

§ 4.2 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner det nødvendig eller når minst 20 personer skriftlig krever det. Innkalling til

ekstraordinært årsmøte sendes ut minst 2 uker før møtet avholdes sammen med dagsorden og eventuelle sakspapirer.

§ 5 Styret

Styret skal minimum bestå av leder, nestleder, sekretær, kasserer og 1 styremedlem med ansvar for festkomitéen. I tillegg kan det velges 

inn opp til 3 flere styremedlemmer/varamedlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer eller

varamedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet anses det forslag som vedtatt som har fått møtelederens stemme. Det føres protokoll over 

alle saker som behandles i styret. Styrets medlemmer velges for 2 år, mens leder, varamedlemmer og revisor er på valg hvert år. Alle 

styremedlemmer må være myndige. Fratredelse fra styreverv skjer skriftlig. Det bør unngås at personer i styret har flere verv samtidig. 

Gjenvalg er tillatt. Før hvert årsmøte er styret selv ansvarlig for at personer til neste års styre blir forespurt og er villige til å påta seg de 

ulike styrevervene.

§ 5.1 Styrets arbeidsoppgaver

Foreningens daglige virksomhet ledes av styret. Styret har ansvar for å drifte eiendommen på en forsvarlig måte. Styremøter avholdes ved 

behov og minst 2 ganger i året. Vertskap/vaktmester på huset kan inviteres til å være med på styremøtene eller deler av disse møtene. 

Styrets leder kaller inn til styremøter med minst tre dagers varsel sammen med saksliste.

§ 6 Foreningens signatur

Styrets leder sammen med ett styremedlem tegner foreningen. Det kan meddeles prokura.

§ 7 Eksklusjon

Personer som motarbeider foreningens virksomhet eller formål, kan ekskluderes fra foreningen etter beslutning i foreningens styre. 

Beslutning om eksklusjon kan innklages til foreningens årsmøte. Klage må sendes foreningens styre skriftlig innen fire uker etter at 

vedkommende har mottatt underretning om beslutningen. Klage har oppsettende virkning. Beslutning om eksklusjon får virkning ved 

utløpet av klagefrist, hvis klage ikke fremmes. Beslutning om eksklusjon fattet av årsmøtet trer i kraft straks.



§ 8 Vedtektsendring

Endringer i foreningens vedtekter vedtas av årsmøtet. Vedtak om endringer krever 2/3-dels flertall av de fremmøtte. Vedtektsendringer trer 

i kraft etter årsmøtets avslutning.

§ 9 Foreningens oppløsning

Vedtak om foreningens oppløsning treffes av årsmøte/ekstraordinært årsmøte og krever 2/3-dels flertall av de avgitte stemmer. Avvikling 

av foreningen skjer kun hvis intet annet er mulig og det må gis seks ukers forhåndsvarsling til medlemmene. Det opprettes da en egen 

avviklingskomité av minimum tre medlemmer som velges av årsmøte/ekstraordinært årsmøte. Ved oppløsning av foreningen skal verdiene 

foreningen besitter, deriblant eiendommen gnr 58 bnr 21 i Frogn kommune, komme lokalmiljøet til gode. Avviklingskomiteen og foreningen 

står dermed fritt til å foreta et salg av eiendommen og tildele midlene til et eller flere gode formål til innbyggerne i Nordre Frogn.

Nytt styre

Følgende styre ble valgt inn for 2015:

Vi vil gjerne benytte anledningen til å takke Hege Degerud og Audun Digerud Berg for deres 

årelange innsats i styret! Hege fikk blomster og varm applaus på årsmøtet, mens Audun har fått 

tilsendt blomster i ettertid og får herved en stor og varm «applaus» fra alle!

De nye medlemmene i styret ønskes hjertelig velkomne! 

Leder

Nestleder/husansvarlig 

Sekretær 

Kasserer

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem & Byggekomité

Styremedlem & Festkomité

Revisor

Morten Bøhlerengen

Seppo Dyrseth

Line Digerud Waagsaas

Morten Waibel Ernø

Jan Mikkelrud

Trude Eker

Tom Degerud

Siri Myrbraaten

Kjell Kristiansen

Velges hvert år

Velges hvert 2. år – valgt inn for 2 år i 2014

Velges hvert 2. år – valgt inn for 2 år i 2014

Velges hvert 2. år – valgt inn for 2 år i 2015

Velges hvert 2. år – valgt inn for 2 år i 2015

Velges hvert 2. år – valgt inn for 2 år i 2015

Velges hvert 2. år – valgt inn for 2 år i 2015

Velges hvert 2. år – valgt inn for 2 år i 2014

Velges hvert år



Husk konserten med gruppa 40, lørdag 18. april kl 19:00

Dette blir vårens kulturelle happening på grendestua! Gruppa 40 består av den 

meget lokale musikeren Knut Hillersøy som trakterer keyboard og er produsent. 

Knut har blant annet vært med i bandet Baba Nation som herjet musikklistene på 

slutten av 1990-tallet. I tillegg består «40» av Siw Cathrine Christiansen som 

bidrar med tekster og synger, Harriet Müller-Tyl som komponerer og synger og 

sist ankomne Tine Amundsen på kontrabass. 

Gruppa har et bredt spekter av egenproduserte låter som spenner fra pop, 

ballader, bossa nova og blues og jazz. Låtene handler om å være et modent 

menneske på godt og vondt – ofte med humoristiske virkemidler i teksten.

Som sedvanlig vil det bli salg fra baren, slik at du kan hygge deg med et glass 

med noe godt og noe enkelt å tygge på. Det blir 18 års grense og billetter kan 

forhåndsreserveres ved å sende en mail til m-wa-ern@online.no. 

Lyst til å bli med og lage krydderier og andre godsaker?

Vi er en liten gjeng allerede som har planlagt å møtes på kjøkkenet på Digerud en 

kveld eller to utover våren/forsommeren. Da skal vi lage hjemmelaget ramsløk-

puré, fikenmarmelade, chutneys, krydderier og andre godsaker. Kanskje har du et 

forslag til hjemmelaget mat eller annet som egner seg til å selge på lokale 

markeder?

Det er veldig hyggelig å være flere når man er på kjøkkenet, og det er alltid plass 

til flere i gjengen! Jo flere kokker, jo mer moro – for ikke bare gir dette velkomne 

inntekter til huset, vi skal sørge for at vi hygger oss også samtidig…

Ta kontakt med Morten (mobil: 971 17 179 / e-post: m-wa-ern@online.no) 

eller Seppo (mobil: 97167103 / e-post: zeppo@online.no)

mailto:m-wa-ern@online.no


Opprusting av uteområdene

Som kjent har vi fått tildelt kr 20.000,- fra sparebankstiftelsen DnB NOR for å ruste opp uteområdene på Digerud. Ønskene er mange og 

behovene likeså, så pengene skal virkelig få bein å gå på! I første omgang er det helt nødvendig å få drenert aktivitetsplassen/ballplassen 

som også brukes til parkering ved større arrangementer. I dag er hele plassen oversvømt hver gang det regner, og parkering ødelegger da 

området. I samarbeid med Skaubygda Jeger og Fiskerforening håper vi å få gjort dette arbeidet rett etter påske.

Dernest vil vi, dersom økonomien tillater det, forsøke å lage en liten «skolehage» på siden av gamle-

kjøkkenet. Vi håper å tigge til oss en del gratis pallekarmer fra forskjellige steder, slik at vi kan fylle 

disse med god jord og etter hvert dyrke både litt blomster, planter, grønnsaker og krydderplanter. 

Vår opprinnelige tanke var egentlig å gjøre dette i samarbeid med Dal skole, og tilby lokale barn å 

få hver sin lille skolehageflekk. Men etter å ha tenkt oss om litt, og diskutert dette med flere, fant vi 

ut at vi må gjøre prosjektet enklere å holde vedlike i årene som kommer også. Derfor satser vi nå på 

å lage en liten opplevelseshage hvor det er hyggelig å ta med gjestene når man leier selskapslokalene 

eller hvor man kan ha ulike aktiviteter for spesielt barn og unge når det er åpne arrangementer slik som det

årlige markedet i august. (Som i år blir lørdag 22. august for øvrig!) Hagen skal pynte opp eiendommen, men må

samtidig være enkel å holde vedlike…

Derfor er vi takknemlige for alle idéer, innspill og konkrete bidrag!

Kanskje har du en brukbar benk som du tenkte å kvitte deg med, men som med et strøk maling fremdeles er brukbar? Eller hva med 

staudene som nå begynner å ta overhånd i blomsterbedet ditt, og som med fordel kan deles opp og gis bort til noen som får glede av det? 

Hva med de gamle utelekene som ligger på loftet etter ungene? Kan de komme til nytte til fellesskapets beste? Ta kontakt!

Verving av medlemmer

Som det fremgår av de nye vedtektene våre, så er det frivillig om man ønsker å støtte Digerud grendestue økonomisk ved å melde seg inn 

i venneforeningen. Det koster kun kr 100,- per år og betaling skjer til konto 1503.36.22195. Mange av dere som nå mottar informasjons-

avisen har fremdeles ikke betalt for 2015, og vi vil sette pris på om du sørger for å gjøre dette snarest! Husk å skrive inn ditt navn på 

betalingen!

Ellers oppfordrer vi alle til å verve nye medlemmer. Det er via venneforeningen at vi kan sende ut informasjon om det som skjer på huset. 

Og det skjer jo stadig mer og mer, med kurs, konserter, fester, marked og dansekvelder! 

Har du tanker om å starte opp en eller annen aktivitet og trenger lokale, ta kontakt!


