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17. mai i ny rute
Hipp hipp heisan hurra! Her er programmet for 17. mai-feiringen i Drøbak
og Frogn. I år går 17.mai-toget i Drøbak en helt ny rute – se detaljene under.
Vi ønsker alle en strålende dag! Programmet for skolene ligger på neste side.
PROGRAM FOR DAGEN

MORGENPROGRAM

Kl. 10.00 17. mai-tog
Møt opp i god tid før toget
går! Barnetoget starter på
Drøbak skole. Barnehagene
starter på Seiersten ungdomsskole. Russen kan henge seg
bakerst i toget. Buss/bil etter
avtale med 17. mai-komiteen.

Kl. 07.40 Lehmannsbrygga
Flaggborg ved Drøbak og
Frogn speidergruppe og Drøbak musikkorps til torget
Kl. 08.00 Salutt fra Oscarsborg festning. Flagg appell og flaggheising. Nasjonal sangen ved
Drøbak musikkorps og Drøbak mannskor

NB! NY RUTE barnetoget
Drøbak skole – Rådhusveien –
Ullerudveien - Ullerud sykehjem – Osloveien - Niels Carlsens gate – Kirkegata
– Kroketønna –
Havnegata – Carlsebakken –
Storgata - Torget- Bankløkka

Kl. 08.15 Badeparken
Taler og blomsternedleggelser ved Niels Carlsens byste:
Felicia Øystå, ansvarlig redaktør Amta
Oberst Birger Eriksens byste:
Per Egil Grimstad, kommandant Oscarsborg Festning
Minnestøtten for falne i 2.
verdenskrig: Reidar Stenseth,
miljøarbeider
Sang ved Drøbak mannskor
og spilling ved Drøbak Musikkorps

Bankløkka:
Konferansier Stein Erik Halck
Fellessang Frognsangen
Taler for dagen:
Ordfører Odd Haktor Slåke
Russepresident Mads Westby
Fellessang «Ja, vi elsker»
Kl. 11.30 Showkonsert i Badeparken
med Drøbak-Frogn skolekorps
Kl. 12.00 Kongesalutt fra Oscarsborg
festning, 21 skudd
Kl. 12.05 Gudstjeneste, Drøbak kirke

Kl. 09.40 Rådhuset
Tale og blomsternedleggelse
ved Martin Paulseth, leder
Ungdommens kommunestyre
Nasjonalsangen ved Drøbak-Frogn skolekorps

ETTERMIDDAGSPROGRAM
Kl. 16.30 Borgertoget
Oppmøte mellom Solgry og
Hospitalet
Rute borgertoget:
Hospitalet – Kirkegata –
Kroketønna – Havnegata –
Carlsebakken – Storgata –
Torggata - Niels Carlsens gate –
Badeparken

UNGDOMSAKTIVITETER

Kl. 08.15 Seiersten ungdomsskole
Felles frokost for ungdomsskoleelevene. Alle elever ved
Seiersten, Dyrløkke og Montesorri er velkommen! Det
serveres pølser, is og kaker.

Utdeling av premier umiddelbart etter
toget i Badeparken
Premier til de tre beste innslagene.
Loddtrekning premie for å ha stilt opp i
borgertoget
1. kr 3.000,2. kr 2.000,3. kr 1.000,4. En premie trekkes ut blant
		 dem som deltar.

Merk at 17. mai-toget og
Borgertoget i år går nye ruter!
Det henstilles til publikum
å IKKE gå inn på Bankløkka før
skolene har stilt opp.

Les mer om:

17. mai på skolene i
Drøbak og Frogn
Se side 2

Se sommerens flotte
konsertprogram

Spennende stillinger
i Frogn kommune

Se side 5

Har du hørt det? • Frogn kommunes informasjonsbilag • 9. mai 2017

Se side 5

DAL SKOLE

Kl. 10.15 Buss fra skolen og til Brevik brygge
Kl. 11.00 Barnetog fra Brevik brygge
Kl. 11.45 Tale for dagen og underholdning av
7. trinn
Kl. 12.00 Bodene åpner. Utdeling av gratis is
og brus til barna. Salg av pølser, hamburgere, brus, is, kaffe og kaker, samt
loddsalg.
Kl. 12.30 Leker for barna
Kl. 13.30 Skistafett mellom barn og voksne
Kl. 14.00 Loddtrekning

DRØBAK SKOLE

Kl. 12.00-14.00: Tradisjonen tro blir det leker,
loddsalg, mat og kaker, samt tale for dagen fra
elevene.

DRØBAK MONTESSORI SKOLE

Velkommen rett etter barnetoget. Det blir tradisjonelle 17. mai leker, sang og taler av elevene. Salg av kaffe, brus, pølser, is og kaker.

DYRLØKKEÅSEN SKOLE

Ja vi elsker
Ja, vi elsker dette landet,
som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet,
med de tusen hjem.
Elsker, elsker det og tenker
på vår far og mor
og den saganatt som senker
drømme på vår jord.
Norske mann i hus og hytte,
takk din store Gud!
Landet ville han beskytte,
skjønt det mørkt så ut.
Alt hva fedrene har kjempet,
mødrene har grett,
har den Herre stille lempet,
så vi vant vår rett.

Kl. 13.00-15.00: Taler og underholdning ved
elevene. Leker for barna, salg av pølser, is, brus,
kaffe og kaker samt loddsalg.

HEER SKOLE

Kl. 13.00 Åpning og sang ved 5. trinn
Kl. 13.15 Tale for dagen av elever ved 7. trinn
Deretter blir det aktiviteter for
barna, salg av is, brus, pølser, kaffe,
kaker samt loddsalg

SOGSTI SKOLE

Kl 13.00-15.00: Sang, taler, leker for barna,
kafé og loddsalg

17. MAI PÅ FOLKVANG

Kl. 12.15 Familietoget går fra Huseby til
Folkvang. Drøbak musikkorps spiller
og Frogn mannskor synger. Tale for
dagen v/Thea Valsø Klynderud.
Barneleker.

Drøbak vår by
Melodi: Din tanke er fri / Tekst: Torkil Baden

Her lever vi trygt ved
speilblanke fjorden.
Frogn hviler så mykt, en perle på jorden.
Vi trives og takker i
drøyeste bakker.
/:Ved fjorden mot sky er
Drøbak vår by.:/
Med rosestakitt når sollyset
flommer
mot vegger i hvitt og nisser
i sommer,
blant hissige måker og
spirende åker.
Refreng

Hvor skal jeg finne meg en pike,
Så ren som markens lilje små?
Jo, her i Fraunars gamle rike,
Skal jeg min dyrebare få

Så gyllent mot kinn når
solgangsbris blåser,
som regnbuens skinn
mot Frogns grønne åser,
og rødmende kvelder
mot Borgen forteller:
Refreng

Refreng:
For jeg vil bygge meg en bolig
Der hvor nattergalen sine triller
slår
For jeg vil bygge meg en bolig
Der hvor nattegalen sine triller
slår

I frodige Frogn er Drøbak
et hjerte.
Naturen gir kraft, og
tiden oss lærte
at dette er stedet for
kunst og for glede.
Refreng

Frognsangen

Den venn jeg alltid har i tanker
For han jeg leve vil og dø
Og hvor jeg enn i verden vanker
Ham vil jeg elske til jeg dør
Refreng
Så la oss alle sammen vandre
På denne tornefulle vei
Og aldri skilles fra hverandre
Kun døden skiller deg og meg
Refreng

VELKOMMEN TIL 17. MAI
PÅ FROGN SENIORSENTER
Frogn Seniorsenters Venner har åpen kafé
etter avslutning av barnetoget. Servering
av hjemmebakte kaker, kaffe og brus i våre
hyggelige lokaler på Hospitalet i Niels Carlsens gate. Velkommen!

Ta kontakt med oss – vi er glade for tips og innspill! • Servicetorget, tlf. 64 90 60 00 • postmottak@frogn.kommune.no
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Program på skolene

KUNNGJØRINGER

		

Veronica Hove fra Frogn Frivilligsentral og
Grete Tandberg i Frognmarkas venner inviterer alle med på fine turer i vårt distrikt.

Vi minner om:
• Bowls i Gamle gymsal på tirsdager
fra kl. 10.00 til 11.30, og 11.30 til
13.00. Vi runder av med kaffe og
noe godt å bite i på Seniorsenteret
for dem som ønsker det.
• Rusletur rundt omkring i Gamle
Drøbak på onsdager en times tid fra
kl. 10.30. Turverter er Erik Askautrud og Aasmund Berg. Oppmøte
utenfor Seniorsenteret (Hospitalet).

Bli med oss på tur!
10. mai: Sønderstøa
Felleskjøring fra gamle Rema kl.11.00.
Vi kjører til p-plassen på Fagerstrand, og
går til stranden ved Sanderstøa på
Maristien. Fra Sanderstøv. går vi til Digerud gård på Gamle Hallangsv. og tilbake
til Fagerstrand. Gåtid: 2 ½-3 timer.
24. mai: Håøya
En vårtur til Håøya med blomstrende
ramsløk og nyutsprungne løvtrær. To
muligheter: 1: fra sørenden til nordspissen ved Djupbukta. 2: Fra sørenden og snu ved kjøkkenbukta. Start
ved Gylteveien 29. og derfra båtskyss
over fjorden. Maks 20 stykker.
Gåtid: 4 eller 6 timer.
31. mai: Furukollen
Felleskjøring fra gamle Rema kl. 11.00
til Dal skole. Vi går til Dalmåsan,
Linnebråte og opp til Furukollen.
Hjemturen over Måren, Dalsmåsan og
tilbake til Dal skole. Gåtid: 3 ½ time.
14. juni: Hvitsten
Felleskjøring fra Rema til Skiphelle.
Vi går kysten til Kjeppestadbukta og
deretter småveier til Ramme gård og
Hvitsten. Vi går en annen vei tilbake.
Gåtid: 3 ½ timer. NB: Påmelding til
Grete Tandberg: 906 21811.
28. juni: Fra Breivik brygge til
Digerud brygge (fra kyst til kyst)
Felleskjøring fra Rema til Dalbanen.
Vi går over Dalsmåsan, Linnebråte,
Måren, Agnormåsan, Digerud og til
målet Digerud brygge. Gåtid: 4 timer
For alle turene gjelder:
Ta med mat og drikke. Kart deles ut.
Husk godt skotøy.
Påmelding: mobil 995 30438 eller
mail: veronica.hove@online.no

Nytt fra Frogn seniorsenter

• 12. mai kommer Drøbak viseklubb
til kaféen vår kl. 11.30 for å spille
og synge for oss en liten time. Kanskje du vil synge med?
• Vi feirer 17. mai med kaffe/brus og
kaker etter barnetoget.
• 24. mai kl. 12.00 kommer Reidar
Myhre for å synge og spille en liten
time i regi av «Den kulturelle spaserstokk».
• 30. mai – siste Bowls før sommeren!
Oppstart til høsten: 5. september.
• Torsdag 1. juni arrangerer Frogn Seniorsenters Venner guidet tur i Ekebergparken. Buss fra Seniorsenteret
kl. 10. Lunsjtallerken med drikke til
i Ekebergrestauranten etter turen.
Pris pr. pers. kr. 900. Påmelding til
Seniorsenteret – tlf. 64 90 61 85.
VELKOMMEN TIL OSS!

FASTE AKTIVITETER
HOS FRIVILLIGSENTRALEN
MANDAGER
Tid
Hva
10.30-12.30 Norsk nivå 1
12.00-14.00 Mor og barn
språktrening
17.30-19.30 Leksehjelp

Hvor
Drøbak kino

Ansvarlig
Knut Lønvik

Vimpelfabrikken
Vimpelfabrikken

Liv Kari Lotsberg
Ernst Ask

TIRSDAGER
Tid
Hva
Hvor
10.30-12.30 Norskundervisning
AUPAIR
Drøbak kino
11.00-12.00 Tirsdagsturen
Follo museum
TORSDAGER
Tid
Hva
Hvor
10.00-12.00 Datahjelpen
Frogn Seniorsenter
			
10.30-12-30 Norsk nivå 2
Drøbak kino

Er du født i 1941?

Kjære senior som er født 1/1-4130/6-41: Du er invitert til Seniortreff
ved Seniorsenteret torsdag 8. juni
kl 12.00-14.30. I år ønsker seniorkontaktene å invitere deg til oss.
Her ønsker vi å informere litt om kommunen du bor i og hva som finnes her
av aktiviteter for seniorer. Videre vil vi
ha underholdning med kaffe og kaker
og møte akkurat deg.
Vi holder til i Seniorsenteret, (Hospitalet), Niels Carlsensgt 20, 1440 Drøbak.
PS! Du som er født etter 30/6 får invitasjon i løpet av høsten.

Ansvarlig
Mette Vedal
Varierende
Ansvarlig
Jan Solberg og
Fredrik Rivenes
Knut Lønvik

MAI
Onsdag 10.05. kl. 11.00:
Sønderstøa. Felleskjøring fra
gamle Rema 1000. Ansv. Veronica
Hove/Grete Tandberg

Mandag 29.05. kl. 12.00-15.00:
Strikkecafe. Sted: Frogn Seniorsenter. Ansv. Wenche Thaysen.

Mandag 15.05. kl. 12.00-15.00:
Strikkecafe. Sted: Frogn Seniorsenter. Ansv. Wenche Thaysen

Onsdag 31.05. kl. 11.00:
Tur. Felleskjøring fra gamle Rema
1000. Ansv. Veronica Hove/Grete
Tandberg.

Onsdag 24.05. kl. 11.00:
Tur. Felleskjøring fra gamle Rema
1000. Ansv. Veronica Hove/Grete
Tandberg.

Onsdag 31.05. kl. 17.00-19.30:
Sy og søm for kvinner og barn.
Sted: Vimpelfabrikken. Ansv.
Ingunn Ryssdalsnes.

Lørdag 27.05. kl. 12.00-16.00:
MATFESTIVALEN. Sted: Drøbak
Torg. Ansv. Gro Paulsen.

https://www.frogn.kommune.no/
enheter/miljo-idrett-og-kommunalteknikk/idrett/lag-og-foreninger/

Kom-i-form!

Du har kanskje sett de lilla merkede
løypene i Seierstenmarka? Nå har
KOM-I-FORM-gruppa startet opp
igjen. Sist år var hele 70 deltakere
med. Gruppa gikk hver torsdag frem
til sommeren og klarte til sammen
å gå helt fra Drøbak til Nordkapp!
Bli med på en sosial og trivelig
treningsøkt! Møt opp ved Seiersten
stadion torsdager kl. 18.00.

Dette skjer på
Vimpelfabrikken

(Storgata 12-16 NAV Frogn flyktningkontor)
• Mor- og barngruppe mandager mellom 12.00-14.00. Språkkafe for dem
som er hjemme med barn på dagtid
• Leksehjelp mandager mellom
17.30-19.30. Norske frivillige hjelper
flyktninger med lekser
• Kvinnenettverk – sy og søm onsdager i partallsuker kl.17.00-19.00.
Uformell møteplass for kvinner og
barn fra hele verden.

For deg som er eller har
vært berørt av kreft

Både du som har eller har hatt kreft
samt pårørende er hjertelig velkommen første og tredje torsdagen i
måneden, fra kl 13.30 – 15.00.
Vi møtes i 1.etasje ved Drøbak
Hospital. Tilbudet er gratis.
• 18.05: Åpent tema
• 1.06: Hvorfor være fysisk aktiv?
v/kommunal fysioterapeut
• 15.06: Sommeravslutning
Ta gjerne kontakt med kommunal
kreftkoordinator på tlf. 474 68 526
for spørsmål. Velkommen!!

Frogn kommune oppfordrer alle lag
og foreninger til å oppdatere sin kontaktinformasjon så snart som mulig.
Er ikke din forening / ditt lag med
på listen på kommunens nettsider?
Legg inn ny forening/nytt lag på den
samme nettsiden.

Åpen dag på Helsebygget
Varsko alle lag og foreninger i Frogn kommune!

Det er viktig at innbyggere og
kommunen selv enkelt kan komme i
kontakt med lag og foreninger, og for
å få til dette må alle lag og foreninger
oppdatere sin kontaktinformasjon på
nett via linken

Flyttingen fra Grande til Ullerud
gikk veldig fint for 66 pasienter og
150 ansatte. Nå gleder de seg over
nye, fine lokaler. Har du lyst å se?
Velkommen til åpen dag og omvisning torsdag 1. juni kl 12.00-14.00
eller kl 17.00-19.00.

For løpende informasjon og nyheter: Følg Frogn kommune på Facebook!

KUNNGJØRINGER

		
Høringer

ningslovens §§ 15-2 og 15-3.
Dialogmøte mellom hovedutvalget
for oppvekst, omsorg og kultur og
rådene onsdag 7. juni kl. 18.00 i møterommet Fraunar.

Åpne møter

Kunngjøring av vedtatt detaljregulering «Gang og- sykkelvei FV 76
Ottarsrud - Bakker bru»
Frogn kommunestyre har i møte
3.4.2017 i sak 40/17 vedtatt detaljreguleringsplan «Gang og- sykkelvei FV
76 Ottarsrud - Bakker bru».
Hensikten med reguleringsplanen er
å øke trafikksikkerheten på Fv. 76 ved
å tilrettelegge for gang- og sykkelveg
på strekningen Ottarsrud til Bakker
bru. I tillegg skal antall avkjørsler
reduseres og bussholdeplassene
oppgraderes. Gang- og sykkelvegen
skal etableres på sør- og vestsiden
av fylkesvegen. Ved Bilitt forskyves
veibanen over en strekning på ca.
600 meter mot nord, for å gi plass til
gang- og sykkelvegen mellom veibanen og eksisterende bebyggelse.
Samlet saksfremstilling, plankart, bestemmelser og beskrivelse kan sees på
Frogn kommunes hjemmeside www.
frogn.kommune.no under søkeord
«Vedtatte planer.

Orientering om klageadgang
Dette vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jf. plan- og bygningslovens §§12-12 og 1-9 og forvaltningslovens kap. VI. Det er sakens
parter som har klageadgang. Klagefristen er 3 uker regnet fra den
dag brevet kom frem til den påførte
adresse. Det er tilstrekkelig at klagen
er postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til Frogn
kommune, postboks 10, 1441 Drøbak
eller postmottak@frogn.kommune.
no. Den skal være undertegnet, angi
vedtaket det klages over, den eller de
endringer som ønskes og begrunnes.
Forvaltningsloven § 18 gir partene
rett til å se sakens dokumenter, dersom ikke annet følger av § 19.
Krav om erstatning
Eventuelle krav om erstatning eller
innløsning stilles til Hovedutvalg for
miljø, plan- og byggesaker, og må
fremsettes skriftlig innen 3 år etter
denne kunngjøring, j.fr. plan- og byg-

Hovedutvalget for miljø, plan og
byggesaker mandag 8. mai kl. 17.00
i møterommet Fraunar. Innspill/spørsmål fra publikum fra ca. kl. 18.00.
Hovedutvalget for oppvekst,
omsorg og kultur tirsdag 9. mai kl.
17.30 i møterommet Fraunar. Orienteringer fra kl. 16.30. Innspill/spørsmål fra publikum fra ca. kl. 18.00.
Administrasjonsutvalget onsdag
10. mai kl. 14.30 i møterommet Oscarsborg
Formannskapet onsdag 10. mai kl.
16.30 i møterommet Fraunar.Innspill/
spørsmål fra publikum fra ca. kl. 18.
Valgstyret onsdag 10. mai i møterommet Fraunar umiddelbart etter
formannskapets møte.
Ombudsutvalget torsdag 11. mai
kl. 15.00 i møterommet Oscarsborg.
Kommunestyret mandag 22. mai i
møterommet Fraunar. Behandlingen
av sakene starter kl. 17.00.
Spørsmål og innspill fra publikum
kl. 16.30. I forkant, orienteringer og
presentasjoner - se hjemmesiden.
Kontrollutvalget mandag 29. mai
kl. 14.00 i møterommet Fraunar
Viltnemdas arbeidsutvalg onsdag
31. mai kl. 16.30 på Rådhuset
Næringskomite torsdag 1. juni
kl. 16.30 på rådhuset
Eldrerådet tirsdag 6. juni kl. 16.00
i møterommet Fraunar. Spørsmål og
innspill fra publikum ved møtestart.

Rådet for personer med nedsatt
funksjonsevne tirsdag 6. juni
kl. 17.00 i møterommet Fraunar.
Kommunalt foreldreutvalg for
grunnskolen tirsdag 6. juni kl. 18.00
i kantinen.
Dialogmøte mellom hovedutvalget for oppvekst, omsorg og
kultur og rådene onsdag 7. juni kl.
18.00 i møterommet Fraunar.
Hovedutvalget for miljø, plan og
byggesaker mand. 12. juni kl. 16.30
i møterommet Fraunar. Innspill/spørsmål fra publikum fra ca. kl. 18.00.
Hovedutvalget for oppvekst,
omsorg og kultur tirsdag 13. juni kl.
17.30 i møterommet Fraunar. Orienteringer fra kl. 16.30. Innspill/spørsmål fra publikum fra ca. kl. 18.00.
Administrasjonsutvalget onsdag
14. juni kl. 14.30 i møterommet Oscarsborg
Formannskapet onsdag 14. juni kl.
16.30 i møterommet Fraunar.Innspill/
spørsmål fra publikum fra ca. kl. 18.
Valgstyret onsdag 14. juni i møterommet Fraunar umiddelbart etter
formannskapets møte.
Innspill/spørsmål fra publikum:
I utvalg der dette er en fast post er
det avsatt inntil ½ time til spørsmål/
innspill fra publikum. Det er ikke
anledning til å stille spørsmål eller
komme med innspill til saker som skal
behandles i møtet.
Øvrige møter: eventuelle ekstramøter eller andre møter i
folkevalgte organ blir annonsert
på kommunens hjemmeside.
Sakspapirer: Er/blir lagt ut på Servicetorget og på internett:
www.frogn.no.

Nytt fra teknisk
RYDDE I HAGEN?
Har du mye hageavfall du vil bli
kvitt, men vet ikke helt hvor du
skal kaste det?
I Frogn kommune er det gratis
for hageeiere å kvitte seg med
hageavfallet på forsvarlig og
lovlig vis, men vær oppmerksom på hva du kaster og hvor.
Unngå hagerømlinger – bruk
kommunens hageavfallsmottak
på Ottarsrud.
Ved å levere hageavfall på mottak kan du hindre at planter fra

din hage truer vårt biologiske
mangfold. Visste du at hageplanter som spres i naturen er
en av de største truslene mot
biologisk mangfold?
Det er gratis å levere hageavfall
til mottaket. For andre typer avfall må du betale. Derfor er det
lurt å ta hageavfall og annet
avfall hver for seg hvis du må
kjøre flere runder.
Komposter selv: Hageavfall kan
også komposteres i egen hage.
Hagerømlinger må ikke legges
i kaldkompost. Kompost med

Hagelupin, kjempebjørnkjeks og kjempespringfrø er arter vi ikke ønsker i norsk natur.

god varmgang dreper imidlertid
de fleste frø, og prosessen går
dessuten mye raskere.
Tips kommunen: Kommunen
ønsker tips om forekomster av
fremmede arter i friområder,
vegkanter og restarealer.
RYDDE I KJELLEREN?
Ingen unnskyldning for ikke å
rydde i kjelleren! Follo Ren melder at det nå er lørdagsåpent
på gjenvinningsstasjonene fra
kl. 09.00 til 15.00. Stasjonene vil

holde lørdagsåpent igjennom
hele sommerhalvåret.
REDUSERT BEMANNING PÅ
BYGGESAK
Redusert bemanning gir lengre
behandlingstid for byggesøknader.
På grunn av midlertidig redusert bemanning ved avdeling
for byggesak, landmåling og
geodata i Frogn kommune, vil
det ved behandling av byggesøknader i en periode fremover
dessverre være vanskelig å
overholde alle lovpålagte frister
for saksbehandling.
Vi vil tilstrebe rask behandling,
men gjør med dette oppmerksom på at man må påregne
noe lengre behandlingstid enn
normalt. Vi beklager situasjonen
og ber om publikums tålmodighet.

For løpende informasjon og nyheter: Følg Frogn kommune på Facebook!

Sommerkonsertene i Drøbak
Lørdager kl.12.00 i Drøbak kirke
27. MAI

Solveig Kringlebotn, sang, Ingrid Andsnes, klaver

03. JUNI Grieg Trio
10. JUNI Arve Tellefsen, fiolin, Einar Steen Nøkleberg, klaver
17. JUNI Magnolia jazzband
24. JUNI Tord Gustavsen, jazzklaver
01. JULI Ludvig Lindstrøm, sang
08. JULI Ensemble Internasjonal:
Roman Reznik, fagott, Povilas Syrrist-Gelgota, bratsj og sang
Toril Syrrist-Gelgota, cello, Delphine Constantin Reznik, harpe

15. JULI Tor Johan Bøen, fiolin, Håkon Austbø, klaver
22. JULI Per Arne Glorvigen trio
29. JULI Jie Zhang, klaver
05. AUG. Frida Fredrikke Waaler Wærvågen, cello
Ingrid Andsnes, klaver
12. AUG. Mari Eriksmoen, sang, Jie Zhang, klaver
19. AUG. David Coucheron, fiolin, Julie Coucheron, klaver

Frogn kommune

DEN NORSKE KIRKE
Drøbak og Frogn menighet

Billetter kr 100,- kjøpes på Ticketmaster.no, Narvesen og 7-Eleven.
Eventuelle resterende billetter ved Drøbak kirke fra kl. 11.00 før hver konsert.

FESTNINGSMARSJEN OSCARSBORG 2017

LEDIGE STILLINGER

Luftfoto
fra Frogn
Visste du at du kan laste ned
luftfoto og skråbilder for hele
Frogn?
Dette ligger ute på internett,
tilgjengelig for alle innbyggere. Alle eiendommer i Frogn
skal være fotografert fra alle
fire himmelretninger.
Follokommunene samarbeider om fotografering av nye
skråbilder ca. hvert tredje år.
Nye skråbilder ble fotografert
i 2016.
De ligger fritt tilgjengelig for
alle på: www.blomweb.com/
follo. Se mer på www.frogn.
kommune.no/felles/presse/
skrabilder-og-flyfoto/

Sommerjobb som
Badebyvakt
Frogn kommune søker arbeidsomme og positive ungdommer til sommerjobb som
Badebyvakt.
Stillingsangivelse: 100% stillinger: Vi trenger totalt 15 personer.
Vi tilbyr oppgaver under områdene barnehage, eiendom, miljø,
idrett og kommunalteknikk, kommunikasjon og SFO. Vi tilbyr sommerjobb i 2 perioder av 2 uker. De
aktuelle periodene er uke 26+27
eller uke 31+32.
Arbeidsoppgaver: Lett vedlikehold, renhold og rydding. Lek og
aktiviteter med barn. Skanning
av arkiv. Flytting av møbler for
hovedrengjøring av kommunale
bygg. Annet lett forfallende arbeid.
Kvalifikasjonskrav: Vi søker
deg i alder 15-18 år med bostedsadresse i Frogn. Ansettelser skjer
på bakgrunn av intervju, personlig egnethet og referanser. Du må
selv oppgi i din søknad hvilket
tjenestested du helst vil jobbe.
Tiltredelsesdato/arbeidsperioder: Etter tildelt periode
Lønnsplassering: Etter gjeldende avtaleverk
Kontaktpersoner: Hege Therese
Skarbø Berle 64 90 60 00/64 90 64
10 eller Wenche Korpberget
64 90 60 00/64 90 62 20
Søknadsfrist: 15. mai 2017. Kun
elektroniske søknader blir vurdert.

Tysklærer ved Seiersten
ungdomsskole

Søndag 28. mai 2017

Start: Heer skole kl 10.00
En 12 km turmarsj med egen guide og veiviser.
Festningsmarsjen Oscarsborg går gjennom et militærhistorisk landskap med mange
flotte festningsverk. Historisk formidling gjennomføres fra Heer skanse i øst
via Oscarsborg festning, til Øvre toppbatteri på Håøya i vest.
Påmelding: http://www.festningsmarsjen.no

Deltakerpins til alle etter fullført marsj.
Motivet er hentet fra Oscarsborg
festnings feltflagg.

Stilling: Skolen har behov for
tysklærer i 4 t/u fra 1.august
2017. Tysklærerstillingen er fordelt på 8. og 9. trinnet, 2 timer
hvert trinn lagt til to av ukedagene.
Ønskelige kvalifikasjoner:
Søkere med fagutdanning i tysk
og praktisk pedagogisk utdanning, vil bli foretrukket
Kontaktperson: Undervisningsinspektør Kjersti Haraldseid,
mobil 480 97 940 eller rektor Kjell
G. Moen, mobil 415 31 440
Søknadsfrist: 19. mai 2017
For fullstendig utlysningstekst
og elektroniske søknadsskjemaer, se www.frogn.no. Ved
behov for tilgang til PC, finnes
det på Servicetorget, Biblioteket
og NAV Follo. Søknadsdokumenter blir ikke returnert til søkerne,
men makuleres når tilsetting er
foretatt. For mer informasjon,
kontakt Servicetorget, tlf. 64 90
60 00.

For løpende informasjon og nyheter: Følg Frogn kommune på Facebook!

BIBLIOTEKET

Dette
skjer i

MAI:
10. mai:
Frogn historielag 17.00 - 19.00.
Språkkafé kl. 19.00.
12. mai: Eventyrstund: «17. mai er
vi så glad i» kl. 10.30. Påmelding for
barnehager.
24. mai: Språkkafé kl. 19.00.
31. mai: Advokatvakt: Du kan få 30
min konsultasjon med en advokat
kl. 17.00—19.00. Påmelding.
Språkkafé kl. 19.00: Sommeravslutning.
JUNI:
7. juni: Bokkafé kl. 13.00
9. juni: E-borger: Lovdata og juridisk veiviser. Eller er det noen andre
digitale tjenester du trenger hjelp
til? Vi får sikkert tid til å se på dette
også. Kl. 10.00 - 11.00. Påmelding
innen 7. juni.
BLI MED PÅ SOMMERLES 2017!

Bølgen bad- &
aktivitetssenter
- i badebyen Drøbak ble det endelige navnet på svømmeanlegget
som vokser stødig
fremover på Seiersten. Du kan følge
utviklingen på
http://bolgenbad.
no/utviklingen eller
følge Bølgen bad &
aktivitetssenter på
Facebook.

Sommerles er en digital lesekampanje for 1. – 7. klasse fra 1. juni til
31. august.
Du kan registrere bøker du leser på
sommerles.no, samle poeng, få kule
premier og lesetips. Les sommerfortellingen av Mari Moen Holsve,
løs oppgaver og følg med på hva
vennene dine leser. Vi avslutter med

Åpningstider fram til 1. juni:
Fram til 1. juni:
Mandag, tirsdag og fredag 09.00
- 15.00. Onsdag og torsdag 09.00 19.00. Lørdag 11.00 - 14.00.
Kl. 09.00 - 11.00 er det selvbetjent. Husk lånekort!

Kontakt oss hvis du trenger hjelp til
å komme i gang med disse tjenestene. Du finner også informasjon på
hjemmesiden vår: frogn.folkebibl.no

Åpningstider i sommer
1. juni - 1. september:
Hverdager kl. 09.00 - 15.00.
Lørdag kl. 11.00 - 14.00
Kl. 09.00 - 11.00 er det selvbetjent.
Husk lånekort!
Søndagsåpent fra 15.6 - 15.8
kl. 12.00 - 16.00

Faste aktiviteter:

• Byantikvaren på biblioteket: Liv
Lund Nygaard gir råd og veiledning om ditt verneverdige hus.
Hver tirsdag kl. 12.00 – 15.00.
• Åpen barnehage hver tirsdag kl.
09.30 - 12.00. Følger skoleruta.
• Språkkafé: Språkkafé for innvandrere. Hver onsdag kl.19.00
– 20.00. Siste er 31. mai. Starter
igjen til høsten.
• Lesesirkel: Første torsdag i måneden kl.19.00

Husk våre digitale
tjenester!

• Du kan låne e-bøker
ved å bruke appen
Ebokbib.
• Du kan lese aviser og
magasiner ved å bruke
appen Pressreader.

Faste arrangementer:

• Byantikvaren i biblioteket: Liv
Lund Nygaard gir råd og veiledning om ditt verneverdige hus.
Hver tirsdag kl. 12.00–15.00.

• Åpen barnehage hver tirsdag
kl. 09.30–12.00 (følger skoleruta)
• Språkkafe: Lese- og prategruppe
for innvandrere.
• Tannlegevakt: Har du spørsmål om
tenner og tannhelse? Du kan få
en halv times gratis konsultasjon
hos en tannlege. Påmelding.
• Lesesirkel første torsdag i måneden kl.19.00.
• Bokkafé: Første onsdag i måneden. En av våre bibliotekarer
presenterer lesverdige bøker.
Servering av kaffe og noe å bite i.
• Advokatvakt: Du får en halv
times gratis konsultasjon hos en
advokat. Påmelding.
• E-borger: Stat og kommune gir
mange tjenester på nett. Er du
usikker på hvordan du kan benytte disse eller andre tjenester
du kan gjøre på nettet, finner du
kanskje svaret på et av våre kurs
som vi holder utover våren. Det er
påmelding til kursene.

Velkommen
til idylliske
Drøbak

Ny i Frogn?
Vi ønsker alle våre nye innbyggere
velkommen med en egen velkomstmappe full av nyttig informasjon
om vår flotte kommune! Ta kontakt med Servicetorget på tlf. 64
90 60 00, på mail: servicetorget@
frogn.kommune.no, på hjemmesiden www.frogn.kommune.
no - eller stikk innom oss i Rådhusveien 6.
Velkommen til Frogn kommune!

• Du kan fornye dine lån eller reservere bøker hjemmefra ved å logge
deg inn på «meg & mitt» på våre
hjemmesider.

Har du sett vår nye, fine brosjyre fra turistmålet Drøbak?

Følg oss!
Frogn kommune er på Facebook,
Instagram og Snapchat
(skjeridrobak).
Følg oss for nyheter og
nyttig informasjon!

Bli med på en rundtur i
vår vakre by!
Brosjyren er tilgjengelig
på turistkontoret, på
servicetorget/rådhuset
og biblioteket.

Neste informasjonsbilag kommer hjem til deg tirsdag 20. juni 2017

Layout: MOOD Grafisk Design AS. Trykk: Nr1Trykk Grefslie, Mysen

Smia

iskremfest 12. september.
Vi hjelper deg gjerne med å komme
i gang. Ta kontakt med oss hvis du
trenger hjelp!

