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Godt nytt år og takk for det gamle!

Det er et begivenhetsrikt år for grendestua som vi nå har lagt bak oss. Gjennom vinteren og våren hadde vi flere svært vellykkede 

søndagsmiddager. Dette tiltaket ser ut til å ha livets rett, for antall besøkende har vokst for hver gang og det er veldig hyggelig for oss som 

arrangerer dette. Rekorden i antall besøkende var nok søndagen da vi serverte hjemmelagde fiskekaker! En stor takk til Tom Degerud og 

Finn Bøhlerengen som sørget for fersk fisk fra Drøbaksfjorden! Dette skal vi gjenta denne vinteren også håper vi!

I sommer fikk vi nye leietakere i 2. etasje, Laila Sjødal og Odd Berg. Vi håper de vil trives på eiendommen og ikke minst i rollen som 

vaktmester/vertskap. Det er Laila som til daglig styrer alt det praktiske rundt utleie av selskapslokalene. Hun kan også være behjelpelig 

med å arrangere og gjennomføre selskaper! Det kan være alt fra borddekking, dekorering, matlaging, servering, rydding og vaskehjelp. 

Særlig det sistnevnte vil vi tro flere og flere vil benytte seg av. For på kjøkkenet til slike selskapslokaler er det ofte vanlig at man ikke har 

tradisjonelle oppvaskmaskiner, men derimot en «steamer» som desinfiserer oppvasken. Det innebærer at alt som settes inn i maskinen må 

være skylt og vasket på forhånd. Det er ikke alle klar over, og det er en større jobb enn man tror. Så kanskje er det lurt å ta en prat med 

Laila før du skal ha et selskap, så du ikke risikerer å ødelegge festen med å bli stående i oppvasken? Og som kjent så forsøker vi å være 

så nøye vi kan med renhold både av lokaler og av kjøkkenutstyr. Det tror vi alle som bruker lokalene har glede av. Laila kan for øvrig stille 

med flere folk hvis det trengs, for hun har kontakt med flere av grendestuens venner som kan hjelpe til med slike oppgaver.

Fra i fjor må vi også nevne vårt flotte samarbeid med Frogn Nesodden Bygdeungdomslag (FNBU) som hjalp oss med uteområdene. 

Sammen med noen frivillige fikk hagen et stort løft med ny beplantning, aktivitetsplass med ny drenering, urtehage og steinbed. Takk også 

til de som ga oss flotte utemøbler!



Det er mange aktiviteter som gjøres i det stille og som ikke synes like mye som for eksempel hagen. Et meget godt eksempel er at vi i år 

har fått hjelp av Ås Elektriske ved Lars Bøhlerengen til å modernisere det elektriske anlegget i både første og andre etasje. Som mange 

sikkert skjønner ut fra hvilken familie vår kjære elektriker kommer fra, så er dette også et arbeid som innebærer en god del frivillighet. Selv 

om det formelle arbeidet er utført av et godkjent firma og foreningen betaler for det. Men vi har fått en hyggelig pris og vi er selvfølgelig 

veldig takknemlig for slik innsats! Uten alle disse som har bidratt gjennom hele husets levetid så hadde vi jo ikke hatt en grendestue slik vi 

har det i dag.

Høsten startet med et utrolig vellykket høstmarked med strålende solskinn, rekordmange besøkende, dyr og aktiviteter for barna, mange 

salgsboder og ikke minst gode matopplevelser for alle. Det er nettopp disse områdene vi ønsker å fokusere på, for vi ønsker å ha vår egen 

profil som skiller seg ut fra de øvrige markedene i vårt distrikt. En stor takk til alle som deltok, både bodeiere og ikke minst alle frivillige! 

Vi forsøker å lære noe av det vi gjør og vil ganske sikkert endre noe fra år til år. Neste år er det mulig at vi dropper Miniloppis, da det er 

vanskelig å konkurrere på dette feltet med andre foreninger som er store innen loppemarkeder. Men da blir det enda mer fokus på mat, 

spennende smaker, aktiviteter for både barn og voksne, dyr som barna kan besøke og gode kunst- og håndverksboder.

For 2016 har vi satt ny utleierekord! Grendestua blir brukt av stadig flere, og leietakerne kommer både fra Drøbak, Oslo og andre steder 

enn våre egne nærmiljøer. Det er hyggelig, for lokalene fortjener å bli brukt. Nytt av året er at også flere har begynt å bruke huset på 

ukedagene til blant annet kurs. Vi har hatt både yoga og Zumba-kurs og sistnevnte fortsetter til våren 2017. Vi spør stadig våre leietakere 

om råd og tips som kan gjøre stedet eller utleieopplevelsen bedre, og vi forsøker å følge opp de rådene vi får. I løpet av året har vi fått nye 

flotte stoler, takket være tips fra lederen i FNBU. Dermed har vi fått ryddet opp på lagerrommet (gamle kjøkkenet) der vi oppbevarer bord 

og stoler. Nå fungerer det også som et «back stage»-rom når vi har besøk av artister ifm konserter. Vi har fått satt opp skap der foreninger 

og lag som ønsker å være faste brukere kan oppbevare sine ting. Det siste ønsket vi fikk var ifm vinglass. Resultatet er at vi har kjøpt nye 

hvitvin/champagneglass og rødvinsglass til 70 personer og med nok glass til å erstatte svinn i mange år fremover. Fortsett å tipse oss! Det 

er selvfølgelig ikke sikkert at vi har økonomi og mulighet til å imøtekomme alle ønsker, men de fleste blir faktisk realisert!

Det store prosjektet i høst var skifte av taket på uthuset. «Gamlesnekker’n» Tom Degerud var prosjektansvarlig for dette og i samarbeid 

med arbeidere fra familien Galby og Nils Martin Bekkevold ble taket skiftet ut på 3 dager! Nå er uthuset reddet og dere skal vite at planene 

er mange og spennende! Nå blir det opp til det nye styret å legge de videre føringene for hva vi har mulighet til å få til.

Så la oss oppsummere 2016 med å si at det har vært et spennende og svært godt år for Digerud grendestue. 

Da passer det vel bra å ønske alle venner et like fremgangsrikt nytt år! Og så sender vi en symbolsk julestjerne-

takk til alle som har bidratt; i styret, på dugnader, på markedet, på kjøkkenet med å lage søndagsmiddager eller 

deilige krydderi-produkter som vi selger og til alle de som kommer når vi har et arrangement. Uten dere ville det 

ikke blitt den suksessen som vi nå opplever! Godt nytt år og takk for det gamle!



Noen som har bilder fra julegrantenningen?

Grasrotandelen – vil du gi din støtte til Digerud grendestue?

Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til å bestemme hvem som skal motta noe av overskuddet til Norsk Tipping. Hver gang du 

spiller kan du velge å støtte det laget eller forening du mener fortjener det mest. Vi oppfordrer deg til å støtte oss i Digerud grendestue! 

(Organisasjonsnr: 912 093 484.) 

For å være grasrotgiver må du være kunde hos Norsk Tipping. Ved spill hos Norsk Tipping vil inntil 5 prosent* av spillinnsatsen gå direkte 

til grasrotmottaker, og best av alt, verken innsats, premie eller vinnersjanse reduseres. Grasrotandelen gjelder for alle Norsk Tippings spill, 

bortsett fra Flax, Extra og Belago. Gjennom å være grasrotgiver er du med på å oppfylle små og store drømmer for din grasrotmottaker.

Du kan bli grasrotgiver på en av følgende måter:

1. Hos Kommisjonær: Ta med deg strekkoden og ditt spillekort til en av Norsk Tippings mange kommisjonærer. 

2. SMS: «Grasrotandelen 912093484» til 2020 (tjenesten er gratis). 

3. Internett: grasrotandelen.no eller norsk-tipping.no. 

4. Norsk Tipping mobilspill.

* For mer informasjon se www.norsk-tipping.no. Her vil du også kunne følge med på hvor mye Grasrotandelene 

genererer for de enkelte Grasrotmottakerne. Takk for at du støtter oss via Grasrotandelen! 

I alt 76 barn og voksne stilte opp på årets julegrantenning hvor den vakre vinterkvelden ble 

opplyst av masse fakler og to bålpanner hvor det ble servert varm gløgg, julegrøt og 

selvfølgelig pepperkaker. Nytt av året var at det ble sang og gang rundt juletreet med 

Marith Endresen og Morten Ernø som forsangere og hvor flere av ungene ble med i koret! 

Snømannen Olav Frost kom jammen meg akkurat i det vi sang siste vers på siste julesang 

og da vanket det mange gode og varme klemmer!  Deretter bar det bort i uthuset for å 

besøke nissen og da gikk det et «Wow!» gjennom forsamlingen da døren ble åpnet og alle 

kunne se det vakre tablået som Seppo Dyrseth hadde skapt med girlandere og stjerne-

himmel.

Men problemet er at vi som arrangerte det ikke har noen bilder!

Så hvis du har noen bilder fra denne kvelden, så ta kontakt med Seppo eller Morten så vil 

vi veldig gjerne få noen kopier av deg som vi kan legge i arkivet.



Vil du være med i det nye styret eller være frivillig av og til?

Vi våger påstanden at det er hyggelig å være med i styre (og stell) rundt grendestua! I fjor var vi så heldige at vi måtte endre vedtektene 

fordi vi hadde flere folk på listen som hadde lyst til å bidra enn det egentlig var plass til i styret! Hvor ofte skjer vel det? Kanskje skyldes det 

at vi for tiden opplever mye positivitet i det meste av det vi foretar oss? Folk stiller opp på arrangementer og eiendommen brukes mer og 

mer. Når det gjelder utleie opplever vi at mange bestiller lang tid i forveien, spesielt for de store festhøytidene som konfirmasjon på våren 

og høsten. Det gjør at økonomien har blitt mye bedre, selv om det fremdeles er et godt stykke igjen før vi kan senke skuldrene. Men under 

veis i prosessen sørger vi for at det er hyggelig å bidra.

Vi er et godt styre med ulike egenskaper hos hver og en som utfyller hverandre. Noen har bedre tid og anledning til å bidra enn andre, 

men alle bidrag er velkomne. Et viktig prinsipp er at styremedlemmene aldri skal føle dårlig samvittighet hvis man ikke rekker alt man 

hadde håpet på. Man skal derimot ha god samvittighet for det man bidrar med til fellesskapet. Det samme gjelder gjengen av frivillige som 

bidrar med åpne søndagsmiddager, på markedet eller på dugnader.

Vi vet at det er vanskelig å kombinere rollen som småbarnsforeldre med å være aktiv i lokalsamfunnet, men vi håper likevel på å få med 

flere yngre i styret. Det er ikke til å legge skjul på at frivilligheten i Norge hadde vært et sørgelig kapittel om det ikke var for den «voksne 

garde». Og den gjengen av frivillige som vi har både i styret og i venneforeningen er gull verdt! Den skal vi overhode ikke pensjonere med 

det første, men derimot ta godt vare på! Men samtidig er det et klart uttrykt ønske fra styret at vi også får med noen nye og yngre. Det er jo 

tross alt de som skal «arve» Digerud-skolen og ta godt vare på den i fremtiden.

Så hvis du har lyst til å være med enten i styret eller som frivillig, så ta kontakt med oss! Du finner kontaktinformasjon på våre nettsider 

eller Facebook-sider. Og så kan vi love deg en hyggelig og sosial hobby, som ikke krever for mye av hver enkelt. Ikke mer enn du har 

mulighet til å tilby i hvert fall! Velkommen skal du være!



Årsmøte tirsdag 28.02.2017 kl. 19:00 på Digerud grendestue

Siden årsmøtedatoen allerede er på plass, minner vi på at det blir nytt årsmøte på Digerud grendestue, tirsdag 28. februar kl. 19:00. 

Årsmøtet vil også bli annonsert via Amta samt på våre nettsider. Alle som står registrert i venneforeningen vil få tilsendt invitasjon til 

årsmøtet med alle nødvendige papirer på forhånd. Forslag til saker som ønskes fremmet på årsmøtet må være kommet styret i hende 

senest 3 uker før årsmøtet, altså senest tirsdag 7. februar 2017.

Som vanlig kan vi fortelle at det innebærer ingen fare for å bli valgt til noe verv dersom du stiller på års-

møtet. Styret er nemlig selv ansvarlig for å stille med et forslag til et fulltallig styre på forhånd. På møtet vil du 

derimot få spennende informasjon om planer for fremtiden og du har muligheten til å være med og påvirke 

utviklingen av grendestua. Du skal ikke se bort i fra at det blir hyggelig servering der også, så det er bare å 

notere dato og klokkeslett i kalenderen!

Neste års høstmarked blir lørdag 19.08.2017 – hold av!

Når du nå først har kalenderen i hånden, så kryss av for neste års høstmarked samtidig. Det blir lørdag 19. august 2017! Vi satser som 

sedvanlig på strålende vær og enda flere publikummere, aktiviteter for barna, dyr som barna kan besøke og boder som sørger for koselig 

markedsstemning og spennende matopplevelser.

Dersom du eller noen du kjenner burde få invitasjon til å være med som utstiller eller har en aktivitet som passer til et slikt marked, så ta 

kontakt. Dette kan gjøres til nestleder/husansvarlig Seppo Dyrseth (971 67 103) eller kasserer Morten Waibel Ernø (971 17 179).

Husk å fornye ditt medlemskap i venneforeningen!

Vi håper at flest mulig ønsker å støtte vårt arbeid ved å være medlem i Digerud grendestues venneforening.

Det gjør du ved å betale kr 100,- til konto 1503.36.22195. Husk å oppgi ditt navn!


