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Tenning av julegranen med besøk av nissen, søndag 27.11.2016 kl. 18:30
Tradisjonen tro tenner vi julegranen utenfor grendestua, første søndag i advent. Det blir sang ved
treet (selv om vi ikke kan gå rundt treet) og det blir servert både julegrøt, gløgg og pepperkaker.
Med levende lys og bålpanner blir dette stemningsfullt, og det går jammen meg noen rykter om
at fjøsnissen i uthuset kommer på besøk i år igjen! Og da har han sikkert med seg noe godt
til ungene! Kanskje Olaf fra "Frost" kommer også? Det blir stas!
For å unngå at noen barn blir skuffet og ikke får pose har vi besluttet at vi må ha
påmelding på forhånd. Og for ikke å belaste en slunken driftskasse så tillater vi oss å ta
kr 50,- per person (voksen og barn) for å dekke kostnadene til grøt, gløgg, godteposer og
alt annet. Men så er det jammen meg fine poser barna får!
Påmelding innen fredag 25. november til:
Seppo: zeppo@online.no, 971 67 103 eller Morten: m-wa-ern@online.no, 971 17 179
HUSK PÅMELDING IFT GODTEPOSER!
Her står Tom Degerud og Laila Sjødal ved årets julegran, som for øvrig er en gave fra familien Galby.
Foto: Seppo Dyrseth

Fotoutstilling 19. – 25. november på Digerud grendestue
Koia Kameraklubb inviterer til fotoutstilling på Digerud grendestue 19.-25.11.2016.
Fotoklubben har holdt på i snart to år og har 11 medlemmer fra Nesodden og Nordre
Frogn. Vi har ukentlige møter i Koia, hvor vi viser og kommenterer våre siste fotos
over månedens temaer. Vi har ofte fotoutflukter i nærområdet og resultatene kan sees
på vår flotte salgsutstilling med start lørdag 19. november kl. 12.00.
Motivene er i hovedsak hentet fra nærområdene og viser et bredt spekter av moder
natur. Blomster, havet, insekter, stein og fugler. Sommer- og vinterstemninger. Vår
vakre Nesodden kirke og morgenlyset over Bunnefjorden. Macro, vidvinkel og tele har
vært flittig i bruk. Resultat: Bilder som «treffer».
Åpning lørdag 19. nov. kl. 12.00-18.00.
Søndag 20. nov. kl.12.00-18.00.
Mandag t.o.m. torsdag kl. 16.00-20.00.
Kafé. Velkommen til en hyggelig titt og fotoprat!
Utstillere:
Gro Rønneberg – Helge J. Hagen
Grete Wetlesen – Torhild Hellstrøm
Alexander Solås Hansen – Rune Syvertsen
Lillian Strand – Hans Løken
Irene Kalvøy – Leiv Bjerve
Arrangør:
Kontaktperson:

Koia Kameraklubb
Gro Rønneberg, mobil 41547766, e-post: fasan@online.no.

Status på uthuset
Nå som taket er på plass, har vi fått tid til å kunne planlegge hva vi virkelig vil med uthuset. Ønsket er å lage et spennende rom som kan
brukes til festlige anledninger, bryllup, fester osv. som har en røffere stil enn selskapslokalene i hovedhuset. Samtidig skal vi ha plass til
både SJFF og en bod til oss selv hvor vi kan ha verktøy, maskiner og ved. Så da blir neste steg å lage en plantegning før vi kan invitere til
dugnad til våren for å påbegynne arbeidet så smått. I tillegg må vi få finansieringen på plass, og håper på noe finansiell støtte utenfra.

Digerud produktene er perfekte julegaver
Hva er vel hyggeligere å gi bort en ordentlige hjemmelagde gaver som kan nytes og som ikke bare blir stuet bort i et skap eller en skuff?
Og produktene til Digerud med ulike kryddere, ananas og mango-chutney, ramsløkpuré, rødvinsgelé, tomattapenade, granbarsirup og
aroniagelé er både hjemmelagde og flere av ingrediensene er kortreist. I tillegg går inntektene til et godt formål!
Nytt av året er en nydelig sennepssaus som kan brukes både til gravet laks men også mye mer. Prøv sennepssaus på ost eller på ulike
typer kjøttpålegg som du serverer i julen. Nydelig!
I år har du muligheten til å få kjøpt disse produktene ifm julegrantenningen søndag 27. november. Ellers har vi egen stand på Follo
museum lørdag 11. og søndag 12. desember. Velkommen til en hyggelig handel!

Søndagsmiddagene har blitt populære
Da vi rett før jul i fjor startet opp med å invitere til den aller første søndagsmiddagen,
etter initiativ fra Seppo Dyrseth, ante vi ikke at tiltaket skulle bli så populært! Grytene har
stort sett blitt bunnskrapt, uansett hva som har stått på menyen!
Rekorden er fremdeles da vi serverte hjemmelagde fiskekaker, mens forrige runde med
viltgryte havnet inn på en god nummer to på listen. Da ble det solgt 83 tallerkener med
viltgryte, 60 porsjoner med suppe og 58 desserter! Det er ganske utrolig på et lite sted
som Digerud. Men folk kommer da fra både fjernt og nært og det er hyggelig!
For de som står bak er det inspirerende at middagene blir så godt mottatt! For det skal
innrømmes at det er mye arbeid som ligger bak. Først er det planlegging, så innkjøp og
matlagingen og så selve dagen hvor alt skal serveres og danderes. Men det er jo ikke
slutt med det! For når alle gjestene har gått hjem så gjenstår rydding, oppvask, gulvvask
og dukvask… Da er det godt å vite at vi har flere ressurser å trekke på, for vi forsøker å
la dette gå litt på rundgang blant de i venne-foreningen som har meldt seg. En STOR
takk til alle som har bidratt så langt!

Men det er faktisk hyggelig å være med på en slik form for «dugnad», for vi har mye
moro og latter underveis! Så hvis du har lyst til å være med av og til, så gi lyd fra deg!
Ellers kan det opplyses at lokalene i høst er utleid omtrent hver helg, slik at vi ikke
rekker flere søndagsmiddager før etter nyttår. Da ønsker vi velkommen igjen!

Fornøyde kokker; Morten og Seppo
Foto: Torild Stumo

