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Søndagskafé 17.01.2016 kl. 12-15 med hjemmelaget ertesuppe og pannekake til dessert

Vi startet en ny tradisjon før jul med å tilby middag på våre åpne søndagskaféer. Prinsippet skal være 

at du får god hjemmelaget middag inkludert dessert og en kopp kaffe (eller saft til barna) for kr 100,- for 

voksne og kr 75,- for barn. Rimelig og forhåpentligvis velsmakende!

Ut fra responsen sist gang ser det ut til at dette var et populært tiltak. Det var ca 50 besøkende før jul 

og de fleste spiste middag mens noen var fornøyd med vafler og kaffe. (Apropos vafler; for første – og 

siste – gang hadde vi frosne vafler som vi tinte opp. Beklager! Det gjør vi ikke igjen, for vafler skal være 

nylagde og nystekte, ferdig med det! ) Ellers er det veldig hyggelig å oppleve hvordan Digerud etter 

snart 54 års privat drift fortsatt er det viktigste treffstedet for grenda. Flere nyinnflyttede benyttet 

anledningen til å bli kjent med sine naboer og praten gikk livlig rundt bordene. Det gleder oss som 

hjelper til med å arrangere dette!

Neste søndag blir det derfor ny åpen kafé med deilig hjemmelaget ertesuppe kokt på svineknoke og 

selvfølgelig blir det pannekake til dessert! Akkurat slik det skal være! Det er ikke nødvendig med noen 

påmelding, vi serverer til gryta er tom. Men hvis du vil være sikker på at det er mat igjen når du 

kommer, er du hjertelig velkommen til å gi oss en tilbakemelding innen fredag 15.01.2016. 

Enten på e-post til m-wa-ern@online.no eller SMS til mobil: 971 17 179 (Morten). VELKOMMEN!

mailto:m-wa-ern@online.no


Da er det tid for å betale ny kontingent for 2016

Venneforeningen har blitt en viktig bidragsyter for foreningen bak den gamle Digerud-skolen. 

Både økonomisk og ikke minst i forhold til aktiviteter. Medlemskontingenten går uavkortet inn 

på konto for å brukes til fremtidige vedlikeholdsoppgaver. De siste årene har foreningen fått god 

kontroll med økonomien. Inntektene fra husleie for vaktmester-leiligheten i 2. etasje og utleie av 

selskapslokalene, dekker i dag alle løpende driftsutgifter. Men det er venneforeningen og dens 

aktiviteter som gir et økonomisk overskudd som brukes for å holde hus og eiendom i god stand. 

For det kommende året vil store deler av det elektriske anlegget i begge etasjer bli fornyet. Det 

er en meget viktig oppgave! I tillegg vil vi legge nytt tak på uthuset, for å kunne ta dette mer i 

bruk til spennende aktiviteter! Vi så jo hvordan ungene elsket å komme på besøk til det gamle 

uthuset og besøke Digeruds egen fjøsnisse i forbindelse med julegrantenningen første søndag i 

advent! På bildet er det «heldige Anton» som fikk være først i køen og som fikk en velfylt 

godtepose, mens de andre ungene pent stod i kø utenfor «stallen» og ventet på å komme inn!

Kontingenten er fremdeles kun kr 100,- og betales til venneforeningens konto: 1503.36.22195. 

Husk å merke innbetalingen med ditt navn. Hvis du er nytt medlem er det fint om du også 

oppgir postadresse, e-post og mobilnummer. Takk for din støtte!

Et godt nytt år og en takk for det gamle!

Digerud har lagt nok et fantastisk år bak seg, med masse hyggelige aktiviteter og tilhørende sunn økonomi. Det viktigste er at lokalene 

brukes og derfor er det spesielt hyggelig å se hvordan utleien har økt de siste årene! Skaubygda Jeger og Fiskerforening er fremdeles en 

trofast bruker av stedet og på vegne av dem bidro Finn Bjørnstad med fantastisk dugnadshjelp med drenering av aktivitetsplassen. Det 

gjenstår fremdeles noe arbeid før dette arbeidet er helt fullført, men mulighetene for å både parkere og bruke området har blitt betydelig 

bedre. Det ser vi også på unger og foreldre som jevnlig tar turen innom og bruker uteområdene. Det setter vi pris på! En stor takk derfor til 

Finn og SJFF overbringes herved!

En ny og spennende leietaker er det nystartede Frogn og Nesodden Bygdeungdomslag som ser ut til å ville bruke Digerud som sitt 

klubbhus. Det vil innebære at ungdom fra store deler av Sør-Norge kommer på besøk og arrangerer fester og dansekvelder, og det er jo 

nettopp ungdommen som med tid og stunder blir de som overtar styre og stell av eiendommen, så dette håper vi kan bli et vellykket 

samarbeid! Velkommen skal dere være!

Et hyggelig møte mellom Anton og 

Digeruds egen fjøsnisse *)

Bilde: Morten W. Ernø

*) Vi røper selvfølgelig ikke identiteten til fjøsnissen, men overbringer en stor takk!



Mange positive tilbakemeldinger har kommet på det som har blitt gjort de siste årene, og det er hyggelig. Takk og takk! Men la oss ikke 

glemme at Digerud har blitt drevet av en rekke ildsjeler som aldri har gitt opp gjennom 54 år! Det har tross alt vært perioder med nedgang i 

aktiviteter og økonomi, men likevel har denne gjengen alltid stått på til beste for hele lokalsamfunnet. Dere vet hvem dere er, og herved er 

den største takken noen sinne overbrakt!

Se på dagens «styre og stell» i foreningen. En gjeng entusiaster som velger å bruke en del av sin fritid på å være med på nødvendig styre-

arbeid, dugnader og arrangementer. Mange av dem har holdt på i årevis og i noen familier går vervene på rundgang. Det er en del av plikt-

arven å gi sitt bidrag til grendestua. Her følger derfor en takk til styrets medlemmer:

• Morten Bøhlerengen – som med stø og sindig hånd leder foreningen fremover

• Seppo Dyrseth – for alle idéer og initiativ til arrangementer og for at han tar et overordnet ansvar for alt som skjer på huset

• Line Digerud Waagsaas – for godt utført sekretærarbeid og som primus motor for markedet

• Morten Waibel Ernø – som passer økonomien og som har dratt i gang både venneforening og krydderprosjektet

• Jan Mikkelrud – som trofast styremedlem og som sørger for at foreningen får overta stoler og utstyr fra DNB

• Trude Eker – som nytt styremedlem med friske meninger og med spesielt fokus på at maten vi serverer også bør være allergen-fri

• Tom Degerud – som er praktikeren og som hjelper til med de meste. Hva skulle vi gjort uten ham?

Vi må for all del ikke glemme de som utgjør «stell» i foreningen, altså festkomitéen. Snakk om å 

være «lokomotivet» i foreningen, for i de periodene hvor aktivitetsnivået har ligget lavt, var det 

alltid én ting som har holdt bygda sammen. Årsfesten!

Her kan man komme som man vil, enten man vil kle seg opp ut fra festens tema eller om man 

stiller som seg selv. Her blir man tatt godt i mot uansett. Det er alltid nydelig mat som serveres 

og når det gjelder det flytende som havner på bordene, så er det et eget kapittel! Garantert 

moro blir det uansett! Så da er det på sin plass å gi vår takk til årets festkomité:

• Siri Myrbraaten – som ny leder med konstant positiv innstilling til alle oppgaver hun blir forespurt om, enten det er fest eller marked

• Lars Egsæter – som år etter år stiller med fantastisk grønnsaker til middagene eller fruktkurver til lotteriet

• Camilla Galby – som har ledet festkomitéen i mange år og som fremdeles er en av krumtappene og idéskaperne

• Ole Johnny Bøhlerengen – som fortsatt er med selv om han har flyttet ut av bygda og som kan dette med god dansemusikk

• Merethe Smedmoen Haugerud – som nytt medlem som ser ut til å trives med alle oppgaver hun får

• Marianne Negård – som helt frivillig meldte seg til å være med på markedet og nå altså i festkomitéen.

Når sant skal sies – og det skal det jo – så er kanskje det å være med i foreningen noe av det hyggeligste 

man kan gjøre! For man får jo så mange opplevelser tilbake i form av fester, konserter og arrangementer…



Derfor er det gledelig å oppleve at det jevnlig kommer folk og tilbyr seg å være med. Et veldig godt eksempel er «Krydderjentene» våre; 

Toril Back, Lisbeth Wilberg, Marit Aasbakk, Janne Haanes og Grete-Lill Bøhlerengen. Førstnevnte og sistnevnte stod for eksempel på 

julemarked og solgte krydderier og andre godsaker for tusenvis av kroner en søndag i desember. Flere av produktene ble faktisk utsolgt! 

Faktum er også at inspirasjonen for å starte opp hele dette prosjektet kom fra Torils generøsitet og kunnskap om blant annet ramsløkens 

hemmeligheter… Vi takker og bukker og gleder oss til nye møter på kjøkkenet på Digerud hvor det saftes og syltes og kokes og synges!

I dagens digitale verden er det viktig at vi synes, det opplever vi i forhold til både utleie og påmelding til arrangementer. Derfor er vi heldige 

som har med oss Marie Degerud Jeppesen, selv om hun for noen år siden flyttet til deilige Danmark. Herfra har hun blant annet sørget for 

å lage nye lekre hjemmesider i året som gikk. Heldigvis er Marie snart hjemme igjen med mann og barn og har kjøpt tomt bare et steinkast 

fra grendestua! Takk for viktig bidrag og velkommen hjem!

Men hjemmesidene og Facebook-sidene må holdes oppdatert. Der har tidligere styremedlem Kjell Kristiansen tatt sitt ansvar, i tillegg til at 

han også stiller som revisor. Det spiller altså ingen rolle om man er småbarnsmor eller aktiv pensjonist! Har du lyst til å bidra med noe er 

det bare å ta kontakt, her er det alltid plass til flere! Takk også til Inger-Lise Rønningen som er en av de sist ankomne frivillige og som 

jobbet i grillboden på markedet i høst og som stilte som servitør på søndagskaféen før jul.

Årets vervekampanje

I 2016 har vi satt som mål å passere 100 betalende medlemmer. Alle som står på lista får tilsendt informasjon om fester, konserter, 

dansekvelder, åpne søndagskaféer, turer, temakvelder, osv. Noen av arrangementene har vist seg å være spesielt populære. Det så vi 

under konserten med Kari Svendsen. og flere slike konserter vil komme! Som medlem vil du ha fortrinnsrett for å bestille billetter.

Denne utgaven av informasjonsavisen sendes ut til alle de vi har fått e-post adresse til gjennom årene, i håp om at enda flere registrerer 

seg som medlem. Ikke bare er dette et viktig bidrag til foreningen, det er også et symbolsk viktig signal til kommunen om at Digerud og 

foreningen fortjener status som et av de viktigste treffpunktene i Nordre Frogn. Derfor er vår oppfordring å verve nye medlemmer, naboer, 

familie og venner. Vi håper selvfølgelig at alle vil være med og støtte oss med en symbolsk kontingent på kr 100,- per år (som kan betales 

til konto: 1503.36.22195), men uansett setter vi pris på å få registrert navn, adresse, e-post og mobilnummer, slik at vi kan sende ut 

informasjon. Alle er velkomne, men som sagt; medlemmer har selvfølgelig en fordel når det gjelder populære arrangementer…

Godt nytt år!


