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17. mai i Frogn
Hipp hipp heisan hurra! Her er programmet for 17. mai-feiringen i Drøbak og
Frogn. Også i år justeres ruten for 17. mai-toget i Drøbak – se detaljene under.
Vi ønsker alle en strålende dag! Programmet for skolene ligger på neste side.
Rekkefølge barnetoget
1. Flaggborg/speider
2. 17. mai-komiteen
3. Drøbak-Frogn Skolekorps
4. Seiersten ungdomsskole
5. Montessori barne og ungdomsskole
6. Sogsti skole
7. Drøbak Musikkorps
8. Drøbak skole
9. Heer skole
10. Dyrløkkeåsen skole
11. Amtas hjelpekorps
12. Montessori barnehage
13. Solgry
14. Trollberget
15. Heer
16. Bjerkeveien
17. Dyrløkkeåsen
18. Heer Grendehus
19. Tertitten
20. Ullerud
21. Sogstieika
22. Lindebakken

MORGENPROGRAM

Kl. 07.40 Lehmannsbrygga
Flaggborg ved Drøbak og Frogn speidergruppe og
Drøbak musikkorps til torget.
Kl. 08.00 Salutt fra Oscarsborg festning
Flaggappell og flaggheising.
Nasjonalsangen ved Drøbak musikkorps og Drøbak
mannskor.
Appell ved bysten av Christian Magnus Falsen ved
Nikolaj Paphalmy, leder av Ungdommens kommunestyre (UKS). Blomsternedleggelse.
Kl. 08.15 Badeparken
Taler og blomsternedleggelser ved
• Niels Carlsens byste: Thore Vestby
• Oberst Birger Eriksens byste: Per Egil Grimstad,
kommandant Oscarsborg Festning
• Minnesmerke over falne fra og i Frogn under 2.
verdenskrig: Kjell-Morten Gustavsen
Sang ved Drøbak mannskor og spilling ved Drøbak
Musikkorps.

BANKLØKKA:

PROGRAM FOR DAGEN

Barnetoget – avgang kl. 10.00
Kl. 09.40: Oppmøte skoler på buss-snuplass på
Seiersten.
Kl. 10.00: Oppmøte barnehager på parkeringsplass
syd for Frogn rådhus.
Møt opp i god tid før toget går!
Russen kan gå bakerst i toget. Buss/bil ikke tillatt.

NB! JUSTERT RUTE BARNETOGET
Buss-snuplass på Seiersten, Ullerudveien, rundt
Helsebygget, ned Ullerudveien, ut i Osloveien,
Niels Carlsensgt., Kirkegata, Kroketønna, Havnegata, Carlsebakken, Storgata, Torget, Wienerbrødskjæringa, Bankløkka.
Barnehagene går ned Grandeveien og henger seg
på barnetoget i Osloveien etter at skolene har
gått runden opp til Helsebygget på Ullerud.
Ved Bankløkka tar barnehagene oppstilling langs
Kirkegaten, da det ikke er plass til alle på
Bankløkka.

Les mer om:

Start
Barnehager

Konferansier: Stein Erik Halck, leder av
17. mai-komiteen 2019
Tale for dagen: Martin Aktmyr, russepresident
Sang: Alexander Pavelish
Fellessang: «Ja, vi elsker», Drøbak-Frogn skolekorps og Drøbak Musikkorps
Kl. 11.30 Showkonsert i Badeparken med Drøbak-Frogn skolekorps
Kl. 12.00 Kongesalutt fra Oscarsborg festning,
21 skudd
Kl. 12.15 Gudstjeneste, Drøbak kirke ved Camilla Kofoed Steen og Svanhild Moen Refvik.

ETTERMIDDAGSPROGRAM

Borgertoget – avgang kl. 16.30
Kl. 16.00 Oppmøte i gjestehavna (Sjøstjernen).
Russen møter på bussholdeplassen.
Borgertoget avsluttes ved scenen i Badeparken.
Konferansier: Cathrine W. Langlie. Drøbak musikkorps spiller nasjonalsangen. Underholdning ved
Ingrid Lovise Anvik Hellenes. Utdeling av premier til
de tre beste innslagene i Borgertoget.

UNGDOMSAKTIVITETER

Seiersten ungdomsskole
Kl. 08.15 – 10.00: 17. mai-frokost for tidligere og
nåværende elever ved Seiersten ungdomsskole,
Dyrløkke ungdomsskole og Drøbak Montessori
ungdomsskole.

Gamle Drøbak
registreres

Klart for
Sommerkonsertene
Se side 3

Spennende stillinger i
Frogn kommune

Se side 5

Har du hørt det? • Frogn kommunes informasjonsbilag • 10. mai 2019

Se side 6

DAL SKOLE
Kl. 11.45 Buss fra skolen og til Brevik brygge
Kl. 12.30 Toget går fra Brevik brygge
Kl. 13.15 Tale for dagen. Underholdning av
7. trinn.
Kl. 13.30 Bodene åpner. Utdeling av gratis is
og brus til barna. Salg av pølser, brus,
is, kaffe og kaker, samt loddsalg.
Kl. 14.00 Leker for barna
Kl. 15.00 Skistafett mellom barn og voksne
Kl. 15.30 Loddtrekning

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.

DRØBAK SKOLE
Kl. 12.00-14.00: Leker, loddsalg, mat og kaker,
samt tale for dagen fra elevene.

Norske mann i hus og hytte,
takk din store Gud!
Landet ville han beskytte,
skjønt det mørkt så ut.

DRØBAK MONTESSORI SKOLE
Rett etter barnetoget: Leker, sang og taler av
elevene. Salg av kaffe, brus, pølser, is og kaker.
Arrangementet er åpent for alle!

Alt hva fedrene har kjempet,
mødrene har grett,
har den Herre stille lempet,
så vi vant vår rett.

DYRLØKKEÅSEN SKOLE
Kl. 13.00-15.00: Underholdning, leker for
barna, salg av pølser, is, brus, kaffe, kaker og
vafler. Loddsalg.

HEER SKOLE
Kl. 13.00 – 15.00: Loddsalg, leker for små og
store, salg av mat, drikke, kaker og is.

Frognsangen

SOGSTI SKOLE
Kl 13.00-15.00: Leker, loddsalg og hyggelig
samvær. Åpen kafé med pølser, brus, kaker og
ikke minst is.

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

17. MAI PÅ FOLKVANG
Kl. 12.15 Familietoget går fra Huseby til Folkvang. Drøbak musikkorps spiller. Tale for dagen
v/Dag-Kjetil Hartberg. Barneleker.

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!

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
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

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

#

Program på skolene

KUNNGJØRINGER
Bli aktiv - vinn premier i
årets sykkelaksjon!

byggere i Frogn. Jo mer aktive dere
er, jo flere poeng får dere. Se mer:
https://www.sykletiljobben.no

Dette skjer i
Frogn Seniorsenter
3. juni kl. 12.00: Konsert på seniorsenteret med Dag Åsbjørn Johansen.

Nyhet:
Helsestasjon for eldre
Å være med på sykkelaksjonen er
en «vinn vinn» situasjon! Samtidig som du kommer i form, er du
med i trekningen av fantastiske
premier. Du kan både sykle, men
også gå eller trene for å samle
poeng.
Sykkelaksjonen starter 24. april og
varer til 21. juni. I denne perioden må
du samle så mange poeng som mulig.
Du kan melde deg på alene eller som
et lag, og det er gratis å delta for inn-

I september planlegger enhet for
helse, omsorg og koordinering en
helt egen helsestasjon for eldre.
Helsestasjonen er foreløpig planlagt å
holde åpent fra kl. 10.00-14.00 tirsdag
og torsdag ved dagsenteret på Ullerud helsebygg , med oppstart fra september måned. Da er det bare å ringe
eller komme uten timeavtale, enten
man vil måle blodsukker og blodtrykk
eller snakke om andre ting.
Seniorkontakt/sykepleier Tone Vibeke
Holti vil være tilgjengelig, men også
andre vil være tilknyttet helsestasjo-

Demensforum 2019 – Nesodden
For alle med interesse for god demensomsorg

22.mai
Fjellstrand Grendehus
Adresse: Fjellveien 15, 1448 Fjellstrand

Tid: 09:00 – 15:00
(registering fra 08:30)

Påmelding innen 15.mai
400 pr. deltager inkl.lunsj
Vennligst oppgi fakturaadresse i
påmeldingen

LØRENSKOG KOMMUNE
Tema: Systematisk oppfølging av personer med demens
og arbeidslag demens i hjemmetjenesten.

nen: Kristina som er frisklivskoordinator, Marthe via velferdsteknologi,
Camilla som fysioterapeut og Line
som er ergoterapeut. De vil tilby kurs
og treningsgrupper. Senioryoga og
Takk Bare Bra kurs står allerede på
timeplanen.
Er det noe spesielt publikum ønsker
seg i den nye helsestasjonen, er
seniorkontakten glad for innspill på
telefon 415 31375.

Informasjonsdag for
seniorer – kull 1943
Seniorkontakten har sammen med
flere fra Frogn kommune invitert
alle som er født i 1943 til et gruppetreff ved Seniorsenteret.
Her vil du hilse på ulike aktører fra
kommunen, som vil holde en kort presentasjon om sitt arbeide og hva det
kan bety for deg for fremtiden.
Det vil være en presentasjon fra Follo
Brannvesen, Fysioterapeut, Frivilligsentralen, Velferdsteknologi/Bolig,
Leder fra Seniorsentret, Søknadskontoret (betaling i sykehjem) og Seniorkontakten/Helsestasjon for eldre.
Vi vil også legge vekt på et hyggelig samvær, og det blir noe godt til
kaffen.
For at tilbudet skal nå ut til flest mulig
er det satt av 2 ulike datoer.
Torsdag 9. mai kl. 12:00-14:00
Torsdag 13. juni kl. 12:00-14:00

Vi håper vi ser flest mulig, og minner om at tilbudet er gratis, men
at seniorkontakten gjerne tar imot
bekreftelse om du kommer eller ikke
på telefon 415 31375.

Byutviklingsplanen
ruller videre
Hovedutvalget for miljø-, plan- og
byggesaker behandlet i møte 1.
april 2019 forslag fra Rådmannen
om videre utredning av Områdeplan for Seiersten, Ullerud og
Dyrløkke – Byutviklingsplanen.
Utvalget vedtok blant annet at
rådmannen skal sette i gang med
utredning av alternative veigrep langs
Ullerudsletta. Rådmannen jobber nå
med å hyre inn konsulent til arbeidet.
De alternative veigrepene skal legges
fram for politikerne. Deretter vil rådmannen gå videre med valgt løsning
og utarbeide et forslag til områdeplan
som vil bli sendt til en ny førstegangsbehandling. Etter førstegangsbehandlingen vil områdeplanen bli sendt på
høring og lagt ut til offentlig ettersyn,
slik at alle kan uttale seg til den. For
mer informasjon om planen og vedtaket se Frogn kommunes hjemmeside
under politikk og samfunn/reguleringsplaner/planarbeid pågår.

Kjersti Tiller, hukommelseskoordinator og Hilde Haraldsen, avdelingsleder.

MARIA KROGHSETH
Tema: Hva er delirium?
Lege, postdoktor, Geriatrisk avdeling, Oslo Universitetssykehus og
Alderspsykiatris Forskningsnettverk Telemark Vestfold (TvVE9)

RAGNHILD NØST BERGEM
Tema: Husker du meg?
Regissør Ragnhild Nøst Bergems bachelorfilm i dokumentarfilmregi ved
Høgskolen i Lillehammer. I filmen ser hun nærmere på hvordan relasjoner
påvirkes når minnene svekkes og forsvinner.

Påmelding: Demenskoordinator Ellen Åmli Kaasa E-post: ellen.amli.kaasa@frogn.kommune.no Telefon: 977 42 298

Snart bedring for Drøbak Hospital
I slutten av mai starter vi med restaureringsarbeidene
ved Drøbak Hospital. Arbeidene vil bestå blant annet
av utbedring av vinduer og dører, utvendig maling av
bygget og utbedring av råteskader i tømmerveggene
rundt inngangspartiet mot kirken. Dette skal gi bygningen et nytt og bedre liv.
Drøbak Hospital er et fredet bygg (bygningen ble fredet i 1924) og selv om
huset har vært gjennom flere faser med
restaurering, har tidens tann satt sine
spor. Den vakre bygningen ble oppført
og sto ferdig i 1793, og eies i dag av
Frogn kommune. Lokalene huser seniorsenteret og er også et godt brukt lokale
av kirke, lag og foreninger.
Det er et nennsomt arbeid å restaurere en stor, laftet bygning. Utredningsarbeidet har tatt noe lengre tid enn først antatt, men i slutten
av mai settes arbeidene i gang. Frogn kommune er ansvarlig for prosjektet og gjennomføres ved enhet eiendom. All restaurering vil skje
i samarbeid med Akershus Fylkeskommunes kulturavdeling. Løpende
informasjon blir lagt ut fortløpende i prosessen på kommunens hjemmeside. Det påregnes at restaureringsarbeidene vil ta ca 8 måneder.

Registrering av Gamle Drøbak
Gamle Drøbak er unik – og nå viderefører kommunen
arbeidet med å oppdatere registreringene i Frogns unike kulturmiljøer. Registreringen utføres av Akershus
bygningsvernsenter.
Når du går langs Gamle Drøbaks gater, stier og
smug kommer du nært på bygningene og kan se
hvordan panel, vannbrett og vindskier er utformet. Alle disse detaljene i bygningsmiljøet forteller historier fra seilskutetid til i dag.
Frem til 1850 ble det meste laget for hånd. Fra
og med da – den industrielle revolusjon – ble
paneler og profiler tilvirket maskinelt. Dette kan
man lese av veggene i Drøbak når man ser nærmere etter, og da vet man litt mer om hvor gammel bygningsdelen er. Det er alle disse detaljene
gir byen dens store opplevelses- og kunnskapsverdi og som gjør at byen er ansett som en av
nasjonens viktigste historiske bymiljøer.
– I forbindelse med kommunens pågående planarbeid er det viktig at vi vet hva som finnes av
opprinnelige bygningsdeler slik at vi kan ta stilling til hvordan de skal ivaretas framover, sier Mathilde Simonsen Dahl,
byantikvar i enhet for samfunnsplanlegging.
På midten av 1990-tallet ble bygningene registrert i SEFRAK-registeret.
Da ble bygningene studert og datert til å være før 1850 (rød SEFRAK)
eller mellom 1850-1900 (gul SEFRAK). Siden denne registreringen kan
det ha blitt gjort endringer, og derfor har kommunen igangsatt arbeidet med å oppdatere SEFRAK-registreringen. I den forbindelse gjøres
det også mer detaljert registrering av førindustrielle bygningsdeler,
men også av bygninger fra etter 1900 som er av betydning i Drøbaks
kulturmiljø.
Registreringen utføres av Akershus bygningsvernsenter, MiA, ved
Per-Willy Færgestad, og alle eiere får beskjed om og når deres bygninger blir registrert i forkant med brev fra kommunen. Har du spørsmål
er du velkommen til å henvende deg til byantikvaren.

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

KUNNGJØRINGER
Høring
Høring og offentlig ettersyn: støytiltak og alternativ plassering av
pumpestasjon - Områderegulering
Kolstad, Klommestein skog og
Odalen
Hovedutvalget for miljø-, plan- og
byggesaker (HMPB) vedtok i møte
12.12.2018 å sende Områdeplan for
Kolstad, Klommestein skog og Odalen
ut på høring og offentlig ettersyn. I
saksframlegget var det redegjort for
at støyskjerming og alternativ plassering av pumpestasjon ikke var ferdig
utredet, og HMPB vedtok i samme
møte hva som skulle utredes videre,
og gav rådmannen myndighet til å
sende alternativer for langsgående
støyskjerming og alternativ plassering
av pumpestasjon ut på separat høring,
og å legge de ut til offentlig ettersyn
til berørte parter i seks uker, i medhold av plan- og bygningsloven §§ 5-2
og 12-10.
Frist for innspill og merknader til
foreslåtte støytiltak samt alternativ plassering av pumpestasjon
er 31. mai 2019. Kommentarer
og forslag til endringer sendes til
postmottak@frogn.kommune.no eller
per post til Frogn kommune, pb. 10,
1441 DRØBAK, merket «Områdeplan –
13/00304».
Høringsdokumentene er tilgjengelige
for gjennomsyn på Frogn rådhus, servicetorget og på kommunens nettsider: https://www.frogn.no/

Ta også gjerne kontakt med servicetorget eller saksbehandler dersom du
har spørsmål til saken.
Høring vedrørende revidering av
forskrift for Politivedtekt, Frogn
kommune
Formannskapet vedtok i sak 54/18 den
05.09.18, å sende forslag til revidering
av forskrift for Politivedtekt for Frogn
kommune ut på høring. Se kommunens hjemmesider for å lese forslaget
eller komme med innspill.
Frist for å komme med merknader
til forskriften er 26.mai 2019.
Ny lokal forskrift for gjennomføring av feiing og tilsyn med
fyringsanlegg i Frogn kommune
Forskriften har som formål å verne
liv, helse, miljø og materiale verdier
mot brann. I tillegg sikrer forskriften
rammer for betaling av gebyrene. Nytt
fra 2019 blir at feiing og tilsyn gjelder
alle fyringsanlegg som brukes til
oppvarming av byggverk, dermed vil
tjenestene utvides til å omfatte fritidseiendommer med fyringsanlegg. Siden
tjenesten drives etter selvkostprinsippet betyr det at det innføres gebyr
for feiing og tilsyn også på fritidseiendommer i Frogn. Det er Follo Brannvesen IKS som utfører feiing og tilsyn på
fyringsanlegg i Frogn kommune.
Forskriften er kunngjort på Lovdata
og våre hjemmesider og trer i kraft
08.05.19.

Åpne møter på Rådhuset

Kommunestyret mandag 13. mai i
møterommet Fraunar.
Kl. 15.00 Foredrag om ny kommunelov v/professor emeritus Jan Fridtjof
Bernt, Universitetet i Oslo.
Kl. 16.30 Spørsmål og innspill fra
innbyggerne.
Kl. 17.00 Behandling av sakene starter
Kontrollutvalget mandag 27. mai
kl. 14.00 i møterommet Fraunar
Eldrerådet mandag 27. mai kl. 16.00
i møterommet Fraunar
Viltnemdas arbeidsutvalg mandag
27. mai kl. 16.30 i kantinen «Kaspers
mage»
Rådet for personer med nedsatt
funksjonsevne tirsdag 28. mai kl.
17.00 i møterommet Fraunar
Kommunalt foreldreutvalg for
grunnskolen tirsdag 28. mai kl. 18.00
i kantinen «Kaspers mage»
Hovedutvalget for miljø-, plan- og
byggesaker mandag 3. juni kl. 16.30
i møterommet Fraunar. Spørsmål og
innspill fra innbyggerne kl. 18.00.
Hovedutvalget for oppvekst, omsorg
og kultur tirsdag 4. juni kl. 17.30 i
møterommet Fraunar. Eventuell orientering fra kl. 16.30 (se hjemmesiden).
Spørsmål og innspill fra innbyggerne
kl. 18.00.
Administrasjonsutvalget onsdag
5. juni kl. 14.30 i møterommet Oscarsborg.
Formannskapet onsdag 5. juni kl.
16.30 i møterommet Fraunar. Spørs-

mål og innspill fra innbyggerne
kl. 18.00.
Hovedutvalget for miljø-, plan- og
byggesaker onsdag 12. juni kl. 16.30.
Spørsmål og innspill fra innbyggerne
kl. 18.00.
Kommunestyret mandag 17. juni
i møterommet i Fraunar. Eventuelle
orienteringer i forkant av møtet:
Se hjemmesiden.
Kl. 16.30 Spørsmål og innspill fra
innbyggerne.
Kl. 17.00 Behandling av saken starter
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.
Sakspapirer er/blir lagt ut til gjennomsyn på Servicetorget og på internett: www.frogn.no
Endringer: Eventuelle ekstramøter
eller endringer i tidspunkt blir annonsert på kommunens hjemmeside.

BLI MED PÅ

skulptur-avdukingen!

Torsdag 6. juni feirer vi 40 års folkedugnad og at det er 40 år siden

Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA) ble startet i Drøbak. Skulpturgaven
Å strekke seg sammen mot himmelen avdukes i Badeparken ved Jens Moes
promenade, en symbolsk viktig plassering. Jens Moe var grunnleggeren av
SNLA, og stedet har direkte utsikt til landingsplassen for helikoptrene og
sjøen der så mange liv har vært reddet.

Kl. 13.00 - 13.30

Minikurs i hjerte-og lungeredning i Badeparken. Bli med og lær
enkel, livsviktig kunnskap sammen med skoleelever fra Drøbak.
Møt mini-Anne, erfarne instruktører og lær mer om 113-appen
vår.

Annonse Bølgen

Kl. 13.45

Avduking av skulpturen «Å strekke seg sammen mot himmelen»,
laget av den anerkjente kunstneren Espen Dietrichson. Taler ved
SNLAs generalsekretær Hans Morten Lossius og ordfører Odd
Haktor Slåke.

Kl. 14.00 - 14.30

Bli med skoleelever og SNLA på Drøbaks fineste dronebilde! Vi
tar bilde av så mange som mulig i Drøbak som strekker armene
mot himmelen, slik skulpturen i Badeparken gjør! Møt opp ved
inngangen til Jens Moes promenade fra Biologen.

Hjertelig velkommen!

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

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

BIBLIOTEKET

LEDIGE STILLINGER
Kulturskolelærer, Famelinjen
Arbeidssted: Frogn kulturskole
Ansvarsområde: Undervisning
av skuespillere og sangere på
musikal-linjen.
Arbeidstid: Onsdag ettermiddag/kveld.
Kvalifikasjonskrav: Relevant
utdanning på høgskolenivå, samt
erfaring i produksjonsarbeid.
Erfaring i arbeid med barn/ungdom.
Tiltredelsesdato: 1.8.2019
Lønnsplassering: I henhold til
gjeldende tariff og avtaler.
Kontaktperson: Hege Elnæs,
rektor Frogn kulturskole,
tlf. 415 31 382
Søknadsfrist: 20. mai 2019
Frogn kommunes verdier:
Respekt, Raushet, Engasjement,
Profesjonell
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.

6. mai: Jakten på det digge liv: Datasikkerhet. Nettkurs for deg som
trenger det. Gratis. Åpent for alle.
Kl. 10.30 – 12.30.
8. mai: Bokkafé kl. 13.00
Språkkafé for deg som vil lære å
snakke litt mer norsk, kl. 19.00
Frogn historielag møtes uten slekt
og data 17.00-19.00
14. mai: Åpen barnehage kl. 09.30 –
12.00. Datahjelpen kl. 10.00 – 12.00
15. mai: Språkkafé for deg som vil
lære å snakke litt mer norsk, kl.19.00
21. mai: Åpen barnehage kl. 09.30 –
12.00. Datahjelpen kl. 10.00 – 12.00
22. mai: Advokatvakt kl.16.0018.00. Få en halv times gratis konsultasjon med en advokat. Påmelding.
Ta kontakt med biblioteket for å
bestille time.
Språkkafé for deg som vil lære å
snakke litt mer kl. 19.00
Frogn historielag møtes med slekt
og data 17.00-19.00

Bli med oss på tur: Våren 2019
22. mai: Håøya
Tur over toppen av Håøya med blomstrende ramsløk og nyutsprungne løvtrær. Dere kan velge mellom en lang og en kortere
tur. Begge går fra sørøstenden og tar pause på campingområdet i Kjøkkenbukta. Tur 1 snur ved pausestedet og Tur 2 går til
nordspissen av øya. Start kl. 10.00 ved Gylteveien 29 og derfra
båtskyss over fjorden. Maks 20 stykker. Gåtid: timer 4 eller 6
timer
5. juni: Furukollen
Felleskjøring fra Rema kl. 1030 til Dal skole. Derfra til Dalsmåsan, Linnebråte og til Furukollen. Hjemturen over Måren,
Dalsmåsan og Dal skole. Gåtid: 2 ½ time
19. juni: Krokstrand
Felleskjøring fra Rema kl. 1030 til Emmerstadbukta. Derfra
går vi til Vestre Torp og sydover til gården Tørfest og så ned til
Krokstrand. Derfra tar vi kyststien en km nordover før vi går
over Stjernåsen og tilbake til bilene. Gåtid: 3 timer

24. mai: Eventyrstund kl. 10.30. Vi
leser og ser på billedbøker. Store
grupper (barnehager) bes melde seg
på. Alle er velkomne.
28. mai: Åpen barnehage kl. 09.30 –
12.00. Datahjelpen kl. 10.00 – 12.00
4. juni:
Åpen barnehage kl. 09.30 – 12.00
Datahjelpen kl. 10.00 – 12.00
5. juni: Bokkafe kl. 13.00
11. juni: Åpen barnehage kl. 09.30 –
12.00. Datahjelpen kl. 10.00 – 12.00

Åpningstider i sommer fra
1. juni til 31. august:
Mandag – fredag kl. 09.00* – 15.00
Lørdag: 10.00 – 15.00
*) Mellom kl. 09.00 – 11.00 er det
selvbetjent. Personalet er ikke tilgjengelig. Husk lånekort!

Faste aktiviteter:
Språkkafé: Hver onsdag har vi
språkkafé. Her møtes innvandrere
fra mange land og nordmenn til en
hyggelig prat over en kopp kaffe
eller te. Kl. 19.00.
Datahjelpen: Hver tirsdag finner
du Datahjelpen på biblioteket kl.
10.00 – 12.00. Der kan du få hjelp
til PC, nettbrett og smartelefon,
innlogging og apper i regi av Frogn
Frivilligsentral.

Frivilligsentralen
informerer
Jakten på det digitale liv. Datasikkerhet
Mandag 6.mai kl 10.30 – 12.30 på Frogn bibliotek.
Hvordan opptre sikkert på nettet med tanke på virus,
spam og andre ulumskheter. Ta gjerne med eget nettbrett. Gratis, ingen påmelding.
Rusletur i gamle Drøbak
Bli kjent med de gamle husene i Drøbak. Erik Askautrud er guide. Første
tur starter onsdag 15.mai kl 11.00 fra Drøbak kirke. Andre turer og historier blir det også 22. mai, 29. mai, 5. juni, 12. juni og 19. juni. Bli med
oss da vel!
Nysgjerrig på Frivilligsentralen?
Frivillige er oss som ønsker å gjøre den lille forskjellen for andre (eller
seg selv) - men som ikke vet hvordan de skal begynne. Det viktigste er at
du har lyst til å gi noe av deg selv til andre. Se gjerne litt av det vi holder
på med på hjemmesiden vår https://frogn.frivilligsentral.no/

Følg oss!

26. juni: Kyststien på østsiden fra Nesodden til Blylaget
Felleskjøring fra gamle Rema kl. 10.20 til Blylaget og derfra
buss 560 til Nesoddtangen kl. 10.51. Vi går kyststien tilbake til
Blylaget. Gåtid: 4 timer
For alle turene gjelder: Ta med mat og drikke. Husk godt
skotøy. Påmelding mobil: 995 30438 eller mail: veronica.hove@
online.no
Hilsen Veronica
Hove (Frogn
Frivilligsentral) og
Grete Tandberg
(Frognmarkas
venner)

Lesesirkel: Første torsdag i måneden har vi lesesirkel. Åpen for alle,
men det er påmelding. Kl. 19.00
Advokatvakt: Få en halv times
gratis konsultasjon med en advokat.
Påmelding. Kl. 17.00 – 19.00
Tannlegevakt: Få en halv times
gratis konsultasjon med en tannlege
(ingen behandling). Påmelding. Kl.
17.00 – 19.00
Bokkafé: Første onsdagen i måneden inviterer vi til en bokkafé hvor
vi presenterer en god bok, en kopp
kaffe og noe lett å bite i. Kl. 13.00
Eventyrstund: Vi leser, forteller og
ser i billedbøker sammen. Åpen for
alle, store grupper må melde seg på.
Siste fredagen i måneden kl. 10.30.
Åpen barnehage: Åpen barnehage
er et møtested for voksne med barn
i aldersgruppen 0-3 år hver tirsdag
kl. 09.30 – 12.00. Følger skoleruta.
Slektsforum: Interessert i slektsforskning? Frogn historielag inviterer
til slektsforum utvalgte onsdager.
Her kan du få tips og hjelp med din
forskning. Noen onsdager er «Slekt
og data Oslo/Akershus» til stede.
Åpen for alle.

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!

Neste informasjonsbilag kommer hjem til deg tirsdag 18. juni 2019

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

