
Middagskonsert med Kjell Jørung, fredag 20. april kl. 17:30

Digerud grendestues venner har gleden av å invitere til en skikkelig hyggekveld med god mat og god musikk. Vi får besøk av legendariske 

Kjell «Elvis» Jørung fra Drøbak, og han kommer til å by på en herlig samling «Oldies but goodies» fra jukeboxens glanstid fra 1950, 60- og 

70-tallet. Her blir det mye mer enn Elvis, selv om Kjell alltid har hatt en spesiell forkjærlighet for kongen av rock.

Vi starter kvelden med å servere skikkelig amerikansk middag fra 1950-tallet. Det blir grillet spareribs med BBQ-saus,

bakt potet med kryddersmør og hjemmelaget Coleslaw. Til dessert blir det enten «American Apple and Ice Pie» eller 

nostalgisk «Banana Split» med iskrem, nøtter og sauser. Middagen koster kr 150,- og desserten koster kr 50,-. 

Det vil bli mulighet for å kjøpe øl og vin i tillegg til alkoholfritt drikke.
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INNHOLD:

• Middagskonsert med Kjell Jørung, fredag 20. april kl. 17:30

Jailhouse Rock – Oldies but goodies-konsert fra jukeboxens

glanstid fra 1950, 60- og 70-tallet

• Stor vervekampanje – vinn flotte premier

• Protokoll fra årsmøtet 2018 og revisors beretning

Dørene åpner kl. 17:00. Middagen serveres fra kl. 17:30 og konserten begynner kl. 19:00. 

Det er selvfølgelig mulighet for å komme bare på konserten dersom man ønsker det. Billetter 

til konserten koster kr 200,-. Middag må forhåndsbestilles og alle middagsgjester får bord-

plasser i salen. Det er en maks begrensning på 50 gjester til middagen, så her vil det lønne 

seg å være tidlig ute med bestilling! Vi tar også imot forhåndsbestilling på konsertbilletter. 

Ved bestilling til flere personer i gruppe, vær snill og oppgi navn på alle deltakerne. Så er vi 

sikre på at vi får reservert til alle som ønsker. Bestilling gjøres via e-post: 

booking@digerudutleielokale.com.  Velkommen!
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Stor vervekampanje – vinn flotte premier

Som forhåpentligvis de fleste vet, så må man ikke være medlem 

for å komme på ulike arrangementer på grendestua eller for å 

delta på et årsmøte. Men Digerud grendestues venner håper jo at 

flest mulig viser sin støtte til det arbeidet vi gjør med å ta vare på 

den gamle grendeskolen, ved å være medlem og betale en 

symbolsk 100-lapp per år. Pengene brukes til oppgaver som styret 

ellers ikke har økonomisk mulighet til å prioritere.

Det er også viktig for venneforeningen å ha registrert flest mulig 

navn og e-post adresser, slik at vi kan nå frem med informasjon 

om det som skjer på huset. Det kan være konserter, familie-

arrangementer, marked, fester og mye annet hyggelig.

Vi setter derfor i gang en stor vervekampanje som går frem til og 

med mandag 16. april 2018. Alle som betaler eller allerede har 

betalt egen kontingent får registrert 100 poeng. Du får også 100 

poeng for hvert nytt medlem som betaler kontingent for 2018. 

Kontingent skal betales til konto 1503.36.22195.

Du som verver må registrere det nye medlemmet ved å sende en 

e-post til: post@digerudutleielokale.com. Husk å melde inn navn, 

adresse, mobilnummer og e-post til det nye medlemmet. Det må 

være helt nye navn for at du skal få registrert poeng. Dersom du 

verver nye personer som ikke ønsker å betale kontingent men 

ønsker å være registrert som mottaker av informasjon fra oss, så 

får du 10 poeng for hvert ny person. Husk også her å melde inn 

navn, adresse, mobilnummer og e-post.

1. premie er 2 gratis billetter inkludert middag og dessert til 

middagskonserten fredag 20. april med Kjell Jørung! Verdi kr 800,. 

Drikke betales utenom.

2. og 3. premie er to lekre, velfylte fruktkurver med mye godsaker.

Morten W Ernø (mobil: 971 17 179) vil følge opp vervekampanjen 

og er «dommer» ift registrering av poeng.

Middagskonsert, fredag 20.04.2018 kl. 17:30

• Middag: Grillet spareribs med BBQ-saus, bakt potet med krydder-

smør og hjemmelaget Coleslaw – kr 150,-.

• Dessert:» American Apple and Ice Pie» eller Banana Split

med nøtter, iskrem og sauser – kr 50,-.

• Middag må forhåndsbestilles: booking@digerudutleielokale.com

• Konserten begynner kl. 19:00 og koster kr 200,-. Konsertbilletter 

kan forhåndsbestilles eller kjøpes i døra hvis det er ledige plasser.

• Øl og vin-servering. 18 års grense.
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