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INNHOLD:

• Ny og spennende utstilling lørdag 13. – søndag 21. juni

• Vil du krydre tilværelsen litt?

• Marked «Gøy på landet» og «Dans på lokalet», 

lørdag 12. september

• Har du lyst til å hjelpe litt til på markedet eller generelt?

• Lopper i blodet eller i kjeller eller loft?

• Har du en «skjenk» til overs, så får du en «skvett» tilbake

Ny og spennende utstilling lørdag 13. – søndag 21. juni

Mange husker sikkert Grete Thjømøe, som har hatt sommerutstilling på Digerud de siste to 

årene. For anledningen døper vi om stedet til Galleri Digerud og ønsker publikum velkommen 

inn i de lyse og vakre lokalene fra lørdag 13. juni og helt frem til søndag 21. juni. Utstillingen 

er åpen hver dag fra kl 12-18.

Utstillingen omfatter bilder laget i «Vårt kreative verksted» på Fagerstrand. Det er 6 utstillere, 

hvorav 2 er 13 år gamle jenter som har gått på malekurs hos Grete i et par-tre år. Resten er 

godt voksne kvinner i sin beste alder, male-entusiaster som eksperimenterer med farger og 

materialer og leker seg frem til levende bilder, figurative og abstrakte. Mottoet for «Vårt 

kreative verksted» er: Lek, inspirasjon og maleglede.

Vil du krydre tilværelsen litt?

Torsdag 4. juni kl 18 møtes «The Digerud Spice Girls» inkludert noen herrer på kjøkkenet på Digerud for å 

lage ferdig de siste krydderiene som skal selges under Fagerstranddagene neste helg. Har du lyst og 

anledning til å hjelpe til et par timer, så er det bare å komme innom! Ta gjerne en telefon først til Morten på 

mobil: 971 17 179 eller send en e-post til m-wa-ern@online.no



Marked «Gøy på landet» og «Dans på lokalet», lørdag 12. september

Årets marked vil bli avholdt lørdag 12. september 2015, ikke 22. august slik som tidligere annonsert. Dette fordi vi håper på bedre 

parkeringsforhold på jordene rundt grendestua. Hold av dagen allerede nå! 

Vi gjentar suksessen fra i fjor og byr på miniloppis, kafeteria med salg av nystekte vafler, kaker, kaffe og kaldt drikke, mange ulike utstillere 

med egne boder, dyr som barna kan besøke samt leker og aktiviteter for barna utendørs. Alle barna som fullfører aktivitetsløypa får 

premie! Det blir også utstilling inne på grendestua og kanskje blir det auksjon. Det blir helt sikkert salg av spennende og velsmakende 

krydderier, ramsløkpuré, marmelader, chutneys og mye annet godt. Og alt sammen er produsert her på Digerud! Utendørs har vi planer 

om å kunne servere deilig grillmat!

Om kvelden spiller vi opp og byr på skikkelig dansefest med full servering innendørs. Ta på deg danseskoa og kom. Kanskje vil du få lære 

noen nye dansetrinn også?

Har du lyst til å hjelpe litt til på markedet eller generelt?

Vi trenger noen flere som kan hjelpe til med ulike oppgaver på markedsdagen 12. september. Det kan være steking av vafler eller salg fra 

kafeteriaen, parkeringsvakt, hjelp til å montere telt dagen før eller rydde litt dagen etter. Vi er takknemlig for all den hjelp vi får. Og så kan 

vi love at det er veldig sosialt og hyggelig å bli med på slike aktiviteter. Ta kontakt med noen i styret som du kjenner eller send en e-post til 

Morten (m-wa-ern@online.no) og meld din interesse. 

Lopper i blodet eller i kjeller eller loft?

Uansett hvor du måtte ha dine lopper, så si ifra hvis du har noe som kan være av interesse for høstmarkedet vårt. Vi tar dessverre ikke 

imot store møbler, hvitevarer, bøker/videoer/tilsvarende samt klær – men alt annet er av interesse! Inntektene av årets marked vil gå til å ta 

vare på uthuset, i første omgang nytt tak! Når uthuset igjen blir «beboelig» har vi planer om å arrangere et godt gammeldags julemarked 

der, med egen fjøsnisse selvfølgelig!

Har du en «skjenk» til overs, så får du en «skvett» tilbake

Vi trenger en skjenk som kan stå i storstua, bak inngangsdøren, der hvor det lille stereoskapet nå står. Vi vil så gjerne bytte ut denne med 

noe som er litt penere, helst i en lys farge som matcher resten av interiøret og veggene. Si ifra hvis du har noe slikt stående som du gjerne 

vil donere til et godt formål. Om vi må male den, spiller liten rolle. Møbelet må ikke være for stor og dominerende. Skjenken er tenkt brukt 

til oppbevaring av ulike ting vi trenger i selskapslokalet og at de som leier der også kan bruke det som presangbord og lignende. Ta 

kontakt med noen i styret, og som takk for møbelet byr vi på en flaske med noe godt å drikke til sommerens grillmat!


