Nr. 4-2015
Digital informasjonsavis for Digerud grendestues venner
Redaktør: Morten Waibel Ernø. Dato: 6. september 2015

INNHOLD:
• Marked «Gøy på landet» og «Dans på lokalet»,
lørdag 12. september
• Vi tar gjerne imot en hjelpende hånd hvis du har!
• Lopper kan leveres nå i løpet av uka
• Markering av pengegaven fra DNB Sparebankstiftelsen

Marked «Gøy på landet» og «Dans på lokalet», lørdag 12. september
Førstkommende lørdag fra kl. 11:00 til 16:00 blir det igjen koselig, gammeldags familiemarked på Digerud. Vi satser på strålende vær slik
som i fjor og at vi i kan parkere på jordene rundt grendestua. Ellers byr vi på miniloppis, kafeteria med salg av nystekte vafler, kaker, kaffe
og kaldt drikke, ulike utstillere med egne boder, dyr som barna kan besøke samt leker og aktiviteter for barna utendørs. Alle barna som
fullfører aktivitetsløypa får premie!
Digeruds egen krydderbod stiller selvfølgelig med nylagde og velsmakende krydderier, ramsløkpuré, marmelader og mye annet godt.
Årets første produksjon av Aroniagelé er i boks, eller i hvert fall på glass. Denne gang er de fantastiske sunne og velsmakende bærene
blandet med bjørnebærsirup, rosesirup og vanilje. Nam-nam! Og alle produktene er hjemmelaget på Digerud og omegn! Utendørs varmer
vi opp grillen og byr på nystekte ostepølser, grillpølser og hamburgere med hjemmelaget Coleslaw!
Det blir interaktiv utstilling fra historielaget inne på grendestua med koselige bilder fra Digerud i gamle dager. Kanskje har du noen bilder
selv som du har lyst til å vise frem eller en historie du har lyst til å fortelle om? Kl. 12:00 blir det auksjon med de fineste tingene som vi har
fått inn. Det er blant annet en jente-bunad, noen bondeantikviteter, bilder og malerier og masse annet fint og nyttig.
Kl. 19:00 spiller «Heidi og gutta» opp og byr på skikkelig dansefest. Da er det 18 års grense med servering fra baren av både godt drikke
og mat frem til kl. 01:00. Ta på deg danseskoa og kom! Kanskje vil du få lære noen nye dansetrinn også?

Vi tar gjerne imot en hjelpende hånd hvis du har!
Har du lyst og anledning til å hjelpe oss litt på markedsdagen 12. september? Det kan være steking av vafler eller salg fra kafeteriaen,
parkeringsvakt eller hjelp til å rydde når markedet er ferdig før dansen begynner. Vi er takknemlig for all den hjelp vi får! Belønningen er en
god klem og gleden ved å være med i en hyggelig sosial gjeng. Ta kontakt med noen i styret som du kjenner eller send en e-post til Morten
(m-wa-ern@online.no) hvis du har en hånd å låne bort noen timer.

Lopper kan leveres nå i løpet av uka
Hvis du har noe som kan være av interesse for miniloppisen vår på lørdag, så tar vi med
glede imot det nå i løpet av uka. Beste tidspunkt for levering av lopper er fredag 11.09
om ettermiddagen, for da er det folk fra styret på Digerud for å forberede markedet.
Hvis fredagen ikke passer, så får vi sikkert til et annet tidspunkt hvor vi kan ta imot.
Flere av oss bor jo i nærheten av Digerud og kan komme på relativt kort varsel.
Ta kontakt med noen i styret og gjør avtale om levering. Vi tar dessverre ikke imot store møbler, hvitevarer,
bøker/videoer/tilsvarende samt klær – men alt annet er av interesse!

Markering av pengegaven fra DNB Sparebankstiftelsen
Som kjent fikk Digerud grendestue i fjor kr 20.000,- fra DNB Sparebankstiftelsen til å bruke på aktivitetsplassen på Digerud. Vi rakk
dessverre ikke å få gjort noe med dette i fjor, men i løpet av dette året har vi fått fantastisk hjelp fra Finn Bjørnstad på vegne av Skaubygda
Jeger- og Fiskerforening, slik at plassen har blitt grovdrenert og fått nytt lag med subbus. Vi har sett at vi nok må legge inn ett drensrør til
for å få plassen slik vi vil, men allerede har dette blitt betydelig bedre! Plassen har stor betydning for alle aktiviteter på grendestua, alt fra
parkering ifm utleie, til helgens marked. Plassen blir nå også brukt mye mer av ungene i området, og det synes vi er hyggelig!
For å lage en ekstra markering av gaven har vi i tillegg fått kr 10.000,-! Pengene her har
gått til innkjøp av nytt lekestativ til ungene samt at resten av beløpet går med til å
delfinansiere ulike aktiviteter og gaver til barna samt musikken om kvelden for de voksne.
Så dette er en gave som kommer alle til gode, både store og små!
Oppgraderingen av uteområdene er ikke ferdige ennå. Vi har fremdeles noen planer om å lage en liten «skolehage» med ulike krydderplanter, blomster og busker som kan pynte opp eiendommen. Men først må vi få tilkjørt en del jord slik at området kan rettes ut. Siden det
tildelte beløpet nå er brukt opp, så tar vi dette litt over tid. Men fint skal det bli, det kan vi love!

