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Søndagsmiddag 30.10.2016 kl. 13:00 – 17:00 med viltgryte
Nå er det lenge siden vi hadde søndagsmiddag på huset!
Grunnen er ganske enkelt at lokalene er leid ut omtrent hver eneste helg,
og det er jo fantastisk hyggelig! Denne høsten blir det faktisk bare én
eneste søndagsmiddag og det er 30.10.2016. Til gjengjeld trår vi til med
noe skikkelig godt, nemlig viltgryte! Her blir det masse viltkjøtt, bacon,
sopp, brunost, fløte, Creme Fraiche, tyttebær, grønnsaker og alt som
hører med!
Kanskje blir det en varmende god suppe til forrett? Vi får se hva
«mesterkokk» Seppo og «koldjomfruene» Marit og Toril klarer å diske opp
med i løpet av uka! Godt kommer det til å bli uansett.

Middagen koster som vanlig bare kr 100,-. I tillegg er det mulighet for å
kjøpe drikke, nystekte vafler og selvfølgelig dessert.
Ta med familien og spis søndagsmiddagen på Digerud!
Velkommen skal du være!

Bli med på årets morsomste fest, lørdag 12.11.2016
Høstfesten på Digerud går det gjetord om på hele bygda! Det er rett
og slett årets morsomste fest! Hvert år finner festkomitéen på et nytt
tema, og i år blir det altså en real STRANDFEST.
Det er selvfølgelig helt frivillig om du ønsker å kle deg i sommertøy
eller komme som du er. På stranden kan man jo møte alle typer
mennesker. Noen kommer i en sommerkjole, andre velger kanskje et
lettere antrekk mens noen kommer med dongeri og gitaren over
skulderen. Alt er lov! Vi kan love høy stemning, ja kanskje garantere
sol! Inngangsbilletten (kr 250,-) dekker både velkomstdrink, nydelig
mat, kaffe og kaker.
PS! Husk 5,10 og 20 kroninger til lodd og kaste på stikka.

Nye leietakere/vertskap i 2. etasje
Et nytt leietakerpar/vertskap har flyttet inn i 2. etasje på Digerud.
Det er Laila Sjødal og Odd Berg, og det ser ut til at de stortrives på
eiendommen. Det gleder oss i styret, for det er viktig med stabile
leietakere som vi kan ha et godt samarbeid med! De fleste av dere
har sikkert observert at det i løpet av sommeren har skjedd mye på
eiendommen, spesielt med hagen. Det er et resultat av initiativ fra
«propellene» Seppo og Morten i samarbeid med ungdommene i
Frogn og Nesodden Bygdeungdomslag samt våre nye leietakere.
En stor takk er herved overbrakt til alle som har bidratt!
Laila er stort sett tilstede i huset, også på dagtid. Hun kan være
behjelpelig ovenfor våre leietakere med hjelp til forberedelser av
lokalene, pynting, matlaging/kjøkkenhjelp, servering og selvfølgelig
opprydding og vask etter arrangementet. Dette håper og tror vi at
våre leietakere vil sette pris på! Betaling for dette avtales direkte med
vertskapet. Ønsker du å leie lokalene i første etasje og vil diskutere
praktisk gjennomføring, så er det bare å ta kontakt med Laila på
mobil: 48 14 42 73.

Uthuset er reddet og taket er på plass
Det viktigste når man skal ta vare på en gammel bygning er antagelig taket!
Taket på det gamle uthuset på Digerud har i flere år hatt store lekkasjer og
tilstanden var virkelig begynt å bli kritisk. For styret ble spørsmålet om vi i det
hele tatt kunne klare å redde det før forfallet ble for stort. Samtidig erkjente vi at
uthuset er en viktig del av eiendommen og at det er et «landemerke» og en
spennende bygning som vi synes det er vel verdt å ta vare på. På årsmøtet ble
det derfor vedtatt at uthuset skulle «reddes». I løpet av noen få solrike høstdager
ble hele det gamle taket tatt ned og erstattet med nytt. Det ble gjort en fantastisk
jobb og vi vil benytte anledningen til å takke prosjektleder/faglig ansvarlig
Tom Degerud som sammen med Nils Martin Bekkevold og arbeidere som vi fikk
leie inn fra familien Galby sørget for at taket kom vel på plass på rekordtid!
Uthuset inneholder blant annet en god gammeldags utedo med hvert sitt avlukke for henholdsvis gutter og jenter. På en av veggene er det
masse skriblerier, hvor jentene har skrevet ned navnet på datidens store idol; Davy Jones i The Monkees. Det er klart at vi må ta vare på
slik historie! Selv om det er mye historie i veggene, bokstavelig talt, så kjenner vi lite til den. Hvis noen av våre medlemmer har historier å
fortelle fra uthuset og hva det har vært brukt til, så er vi takknemlig!
Under fjorårets julegrantenning (da Digeruds egen fjøsnisse kom på besøk) og på årets høstmarked med utstilling av bildekunstnere, så vi
hvor spennende det er å bruke uthuset til ulike arrangementer. Nå skal vi virkelig begynne å ta det i bruk! Første mulighet er julegrantenningen som alltid foregår første søndag i advent. I år blir det søndag 27.11.2016. Det går noen rykter om at Digerud får besøk av en
skikkelig syngedame som byr på et koselig julefamilieshow i uthuset og hvor det serveres varm julegrøt og gløgg fra bålpanner utenfor. Og
så har det blitt observert en fjøsnisse i uthuset i år også. Kanskje han har med seg godteposer til de minste mon tro? Følg med, følg med!

Portrettet av lærer Anderssen er også på plass
Det flotte portrettet av lærer Anderssen som barnebarn og kunstner Karin Linge Anderssen kunne avduke på årets høstmarked, har fått sin
hedersplass i det vi kaller «Lærer Anderssens minnehall». Det har fått en flott ramme med glass. Nå mangler vi bare å få rammet inn litt av
historien rundt Digerudskolen, som skal henge sammen med portrettet. Det kommer en gang til neste år og da blir det markering!

Vinneren av distriktets beste vaffeloppskrift
På årets høstmarked var det annonsert en konkurranse for å kåre distriktets beste vaffeloppskrift. 4 jurymedlemmer smakte på de
innmeldte bidragene og kunne med klar margin utkåre årets vinner til ingen ringere enn Camilla Galby! Det betyr at hennes vaffeloppskrift
skal få henge på kjøkkenveggen på Digerud og være vår offisielle vaffel fra 2017! En flaske musserende ble overrakt vinneren med
gratulasjoner!

