Fint å være

UNG i Frogn
Endelig! Nå er det ungdommens tur! Etter nesten to år med pandemiens strenge smittevernregler,
hjemmeskole, stengte idrettshaller, avlyste aktiviteter og lite sosial kontakt heier vi på de unge i
Frogn – og ønsker velkommen tilbake til våre arenaer og aktiviteter. Bla om og les mer om noen
av tilbudene for våre flotte ungdommer i kommunen.

Innbyggeravis med ny distribusjon
Helt siden 2015 har alle utgaver av Frogn kommunes innbyggeravis blitt levert i postkassene til alle husstander i kommunen. Fra neste nummer går vi over til digital avis
med digital levering – men også med noen sentrale dropp-punkter for deg som fremdeles ønsker avisen på papir.
Både ut fra et økonomisk og et miljømessig perspektiv ønsker
vi nå å følge med i tiden – så fra neste utgave som er klar i
slutten av april, satser vi på en digital fremtid for vår innbyggeravis. Vi fortsetter med samme antall utgaver; 7–8 utgaver i
året, fulle av nyttig informasjon fra kommunen din.
Du finner avisen digitalt både på
• hjemmesiden vår: https://www.frogn.kommune.no/felles/
presse/har-du-hort-det/
• på Facebook: https://www.facebook.com/frognkommune
• på Instagram: https://www.instagram.com/frognkommune/

Les mer om:

Her kan du gå inn og hente den opp i elektronisk versjon
akkurat når du ønsker det.
I tillegg legger vi den ut på flere sentrale steder i
kommunen: Du finner avisen i papirversjon på
– Biblioteket
– Seniorsenteret
– Rådhusets servicetorg
– Ullerud helsebygg
Er det noen andre steder du tenker det kunne vært fint
å hente et eksemplar? Meld gjerne fra til oss på
tlf. 64 90 60 00.

Nyttig å vite om
beredskap 			
Se side 4

Frogns frivillige
organisasjoner

Jobbe i kommunen?
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UNG I FROGN
Det skal være bra å være ung i Frogn! Nå setter kommunen mange krefter inn på å gjenopprette
en bedre hverdag for våre ungdommer – og det er mye moro å bli med på!

Pandemien har innvirket på hverdagen til alle
barn og unge i nærmere to år. Hjemmeskole,
sykefravær, karantene og isolasjon. Planlagte
aktiviteter, reiser og studier er blitt utsatt og
fritidstilbud har blitt borte. Det gjør at det
har vært vanskelig å få nye vennskap og leve
hverdagen slik ungdommer skal.
– To år med pandemi krever at det framover
er enda viktigere å ha gode rammer for alle
barn og unge, slik at de kan komme godt i
gang igjen med en normal hverdag. Selv om
pandemien kan oppleves som over, må vi
arbeide med de konsekvensene den har gitt
for alle barn og unge, sier kommunalsjef
Olav Neander.
Og enhet for kultur og frivillighet tar
utfordringen!
Hege Elnæs er leder for kulturskole og fritidsklubb, og har mye spennende å fortelle
fra arbeidet som gjøres for Frogns ungdommer: – Helt sentralt står Juniorzonen og Underhuset fritidsklubb. Fritidsklubbene holder
til i underetasjen på Bølgen. Der har det vært
fritidsklubb siden 1974! Så det er en lang og
god historie på en møteplass som har vært
– og er – viktig for barn og unge i Frogn. Vi
er opptatt av at dette er ungdommens møteplass, og et aktivt styre hjelper oss godt –
enten vi skal bestemme hvilket utstyr vi
trenger eller hvilke aktiviteter vi skal ha.

Juniorzonen

Juniorzonen er for barn på 5.–7.trinn. Den er
åpen hver torsdag, og er veldig godt besøkt.
På det meste kan vi ha 150 besøkende, og det
er fullt hver uke! I tillegg står det 30–40 barn
på venteliste. Vi har jentekvelder, guttekvelder, hobbykvelder, valentinparty, påskeparty
og masse annet moro. På Juniorzonen er
det populært med hobbyaktiviteter, kon-

kurranser, spille brettspill eller bare slappe
av og kose seg. I tillegg til de voksne som er
på jobb der, bidrar ofte styremedlemmer fra
Underhuset med lek og moro. «Grab the mic»
troner kanskje øverst som den mest populære
aktiviteten på dansegulvet.

Underhuset fritidsklubb

Underhuset har fast åpningstid to kvelder
pr. uke. I tillegg har de en rekke aktiviteter,
enten lokalt på Underhuset eller på andre
arenaer som for eksempel i Skateparken.
Klubben er for alle ungdom fra 8. trinn og
oppover. Underhuset har eget styre med ca
30 ungdommer, som innvirker sterkt på hvilke
aktiviteter de ønsker å ha i klubben sin. De
bidrar med å søke tilskudd til utstyr, og gjør
en rekke praktiske oppgaver når klubben er
åpen – som for eksempel å male kjøkkenveggen. Styret er også representert i Ungdomsrådet.
Når Underhuset er åpent, kan ungdommene bare «henge», spise litt sammen med oss
og slappe av. I tillegg har vi større arrangementer som LAN-party, påskeskirenn med
after ski, bruktklessalg, sykkeltur til Tryvann
osv. Og vi har workshops hvor målet kanskje
er å lære noe, om det er i kunst, musikk,
dj-kurs, hvordan koble lyd og lys.
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ungdommer om:
Hva er det første du tenker
på, når vi sier Underhuset?
– Venner og moro
– DJ og musikk
– Nye venner og folk
– Fest
– Samhold
– Beste stedet
– Veldig gøy med venner
man ikke møter til vanlig

Digitale
plattformer

Koronaen har gitt oss
store begrensninger
de to siste årene. Klubbene ble stengt, og
det har gjennom hele
perioden vært sterke begrensninger på
antallet vi kunne ha
fysisk til stede. Vi var
raskt ute på digitale
plattformer når samfunnet ble nedstengt.
Der ble det kjørt FIFAturneringer, Fortnite,
Discord, og vi møttes
digitalt på Instagram.
Den digitale plattformen var viktig i
starten, da det var
mange som satt
hjemme og savnet
et samvær med
andre – oppslutningen var derfor veldig høy. Heldigvis kan
vi møtes fysisk igjen nå, men det digitale har
likevel kommet for å bli som en del av vårt
faste tilbud. I fjor fikk vi kr. 50 000 i tilskudd
fra Gjensidigestiftelsen som går til oppgradering av vårt populære gamingrom.

Samarbeid med ungdomsskolene

Vi er ofte rundt på skolene, for å ha jevnlig
kontakt med ungdomsgruppa og lærerne,
informere om kommende aktiviteter, og samler inn ønsker som de har for fritidsklubben.
I tillegg er det samlinger med hele trinn
lokalt på Underhuset. I juni vil for eksempel
alle 7. trinnselevene få eget lukket arrangement hvor Absence Crew kjører danseforestilling med rå hiphopdans. Hvert år når
det nærmer seg jule- og nyttårsball, har vi
pre-prom og bruktsalg av ballkjoler, noe
som er veldig populært.

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

KUNNGJØRINGER
Prosjekt Godt Seniorliv

Gjennom prosjekt
godt seniorliv arbeider Frogn kommune
i 2022 med en rekke
nye og spennende
forebyggende tilbud. Målgruppe for
prosjektet er pensjonerte og 67+.
I løpet av våren blir det
• oppstart av helsestasjon for
voksne (innkalling av enkelte
årskull og drop-in)
• seminardag for hvordan tilrettelegge for godt seniorliv
• lavterskel gågruppe for alle som
ønsker å få blodpumpa i gang
(uavhengig av funksjon)
Prosjektet baserer seg i stor grad på
innspill fra ulike brukerråd, men vi
hører gjerne fra deg dersom du har
noen ønsker for tilbudet.
Kontakt: Siri Bjarkøy, siri.bjarkoy@
frogn.kommune.no, tlf 482 13885
Silje Solbakken, silje.solbakken2@
frogn.kommune.no, tlf 901 05169
Følg med på kommunens hjemmesider for nærmere informasjon av
oppstart og påmelding til de ulike
arrangementene.

Aktivitetskampanje: Bli med!

Aktivitetskampanjen «Sykle
til jobben» er gratis for alle i
Frogn!
Visste du at Frogn kommune betaler
for din deltakelse i Norges største
aktivitetskampanje? I tillegg betaler
de deltakelsen for alle ansatte i
bedrifter med adresse i kommunen.
Meld deg på her: www.sykletiljobben.no

Verneforeningen Gamle
Drøbak inviterer til seminar
om Byreparasjon – utvikling
gjennom vern i Drøbak kino
26. april 2022

I nylig vedtatt områderegulering
for gamle Drøbak er det lagt inn
områder med hensikt at det skal
skje byreparasjon. Dette er områder
der eldre bebyggelse er revet og
kulturmiljøets særegne kvaliteter er
svekket. Spørsmålet om hva byreparasjon kan være i disse delene av
Drøbak, danner utgangspunktet for
seminaret. Følg med på Verneforeningens Facebook-side.

Vår nye turistsjef har startet
Underholdningsvogna og
Den kulturelle spaserstokken
inviterer kommunens eldre
garde til en musikalsk reise
fra New York til Paris! Velkommen til konsert på Smia
mandag 21. mars kl. 14.00 i
regi av Ullerud helsebygg.

Ledige plasser i
kulturskolen

Vi har noen ledige plasser i
kulturskolen! Hva med trompet,
grovmessing eller slagverk? Eller
kanskje sangtime eller lære å spille
fløyte? Mulighetene er mange hos
oss. Husk at vi også gir undervisning
til voksne i musikk – både individuelle timer og samspill! Så minner vi
også om at vi har friplasser, og nedsatt pris for de med inntekt under
5G. Ta gjerne kontakt med oss hvis
du vil ha mer informasjon eller se
vår nettside www.frogn.kommune.
no/kulturskolen.

1. mars tiltrådte Mari Bareksten stillingen som ny turistsjef
i Frogn kommune. Hun tar over etter Atle Conradsen som
sluttet i stillingen i oktober. Bareksten er født og oppvokst i
Drøbak og kommer fra en jobb som reisejournalist og SoMe-ansvarlig i Vagabond Reiselyst.
– Selv om jeg har reist
verden rundt er Drøbak
fortsatt min favorittby
nummer én. Det blir
deilig å «komme hjem»
etter 8 år på farten, sier
Bareksten. – Siden jeg
er herfra kjenner jeg
allerede godt til kommunens mange kvaliteter, men jeg har også sett
hva som fungerer for andre reisemål. Med de erfaringene med meg
i bagasjen tror jeg at jeg kan bidra med å bygge gode opplevelser
både for innbyggerne og de som kommer på besøk, sier hun og legger til at hun er veldig glad for å være i gang. En annen fornyelse er
Turistinformasjonens flunkende nye kart. Det er den lokale grafiske
designeren Siv Gade Lien og firmaet Trendheim som har stått for utformingen av det store kartet, som nå pryder den ene veggen på turistinformasjonen i Havnegata 4. 3D-kartet viser kommunens mange
attraksjoner på en fin og oversiktlig måte; fra Håøya og Oscarsborg i
nord til Skiphelle i sør.

Beredskap i Frogn kommune
De siste ukers hendelser i Europa har medført mange spørsmål om sikkerhetssituasjonen i Norge og om hvordan kommunen
forholder seg til dette. Frogn har gode systemer og rutiner, og følger myndighetenes trusselvurderinger nøye. Ved endringer
informeres innbyggerne umiddelbart.
Her er oversikt over noe av det kommunen har løpende beredskap på:
Tilfluktsrom: Det er sivilforsvaret som beordrer evakuering til tilfluktsrom. Les mer om
tilfluktsrom på Sivilforsvarets nettsider.
Informasjon om våre tilfluktsrom finner du
her: https://www.frogn.kommune.no/felles/
kontakt-oss
Informasjon- og datasikkerhet: Kontinuerlig opplæring av ansatte, oppgraderte
systemer, robuste løsninger for back-up og
sikkerhetsrutiner for våre IKT-systemer.
Jodtabletter: Dersom det oppstår en situasjon der radioaktivt nedfall rammer Norge,
vil inntak av rent jod kunne hindre opptak av
radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen hos unge

mennesker. Dette reduserer sannsynligheten
for utvikling av kreft i skjoldbruskkjertelen.
Derfor er det viktig at jodtabletter gjøres
tilgjengelige for barn under 18 år, gravide og
ammende hvis radioaktivt jod spres i luften
og myndighetene anbefaler at tablettene skal
benyttes.
Det nasjonale Kriseutvalget for atomberedskap vil, ved en atomhendelse, om nødvendig
gi en anbefaling om inntak av jodtabletter,
sannsynligvis sammen med råd om å oppholde
seg innendørs. Jodtabletter skal inntas så raskt
som mulig etter at Kriseutvalget for atomberedskap har anbefalt det.
Skolene og barnehagene i Frogn kommune sørger for utlevering til barn/elever som

oppholder seg på skolen/ i barnehagen, etter
forhåndsgodkjenning fra foresatte, og varsler
foresatte. Barna/elevene inntar da tablettene
når de får de utlevert. Gravide og ammende
kan få utlevert jodtabletter på helsestasjoner.
Jodtabletter er tilgjengelig for hjemmelagring
(reseptfritt salg på apotek) og det anbefales
at familier kjøper inn til alle under 40 år, gravide og ammende.
Aktuelle nettsteder:
Kommunens nettside www.frogn.kommune.no
Sivilforsvaret: https://www.sivilforsvaret.no/
dette-er-sivilforsvaret/tilfluktsrom/
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet sin
nettside: https://www.dsa.no/atomberedskap

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

KUNNGJØRINGER
Innføring av
eiendomsskatt i Frogn
Feltarbeidet i forbindelse med
kommunens eiendomsskatteprosjekt er i gang. I perioden
mars til juni vil du som ikke
allerede har en ligningstakst få
besøk av en besiktiger på eiendommen din.
• Dere som innen tilbakemeldingsfristen i februar meldte fra om at
dere ønsket å være til stede under
besiktigelsen, vil bli oppringt av
besiktiger for å avtale hvilket
tidspunkt som passer for å få gjennomført besiktigelsen.
• Det første besiktiger gjør når han
eller hun kommer til en eiendom,
er å banke eller ringe på for å
gjøre seg til kjenne og forklare
sitt ærend. Besiktiger er iført
refleksvest med kommunens navn
og logo på, og ID-kort utstedt av
kommunen med navn og bilde.
Besiktiger er ikke avhengig av at
du er hjemme, da vi uansett ikke
skal inn i bygningene, men besiktiger har behov for å gå rundt alle
bygninger for å få gjort jobben
sin, noe som også kan inkludere
hager og terrasser.
• Oppgaven til besiktiger går i korte
trekk ut på å sjekke faktainformasjonen om eiendommen. Besiktiger vil ha med seg et nettbrett
med opplysninger om hvilke fakta
som er registrert på eiendommen
fra før av. Besiktiger registrerer
hvilke bygninger som er oppført
på eiendommen, og sjekker at
arealet på disse er korrekt. Det er
bruksarealet på bygningene som
måles opp, og dette er i henhold
til Norsk Standard 3940 Areal- og

Høringer
Holterteigen 3 - reguleringsendring
Frogn kommune har fattet et
delegert vedtak om en endring
etter forenklet planprosess, datert
14.01.2022. I medhold av plan- og
bygningslovens § 12-14 vedtas
endring av reguleringsplan for
Holterteigen 3, plan-ID: 016-1500,
etter enklere prosess. Endringen
innebærer å justere regulert tomtegrense mellom boligeiendom
og veg i samsvar med gjeldende
eiendomsgrense. Vegareal forskyves
slik at ca 30 m2 tillegges aktuell boligeiendom.Nærmere beskrivelse av
endringene, vurdering av søknaden
og begrunnelse for vedtaket, finner
du under vedtatte planer på vår
hjemmeside.
Fastsatt planprogram for revidering av kommuneplanens
arealdel
Frogn kommunestyre har i møte
7.2.22 fastsatt planprogrammet for

volumberegninger (NS 3940).
Tomta måles ikke opp.
• Besiktiger dokumenterer sitt
besøk på eiendommen ved å ta
bilder av bygninger, og prøver
så langt det lar seg å gjøre å ta
bilder av alle sider og etasjer. I
tillegg vil det bli tatt oversiktsbilder av eiendommen og forhold
omkring eiendommen.
• Besiktiger takserer ikke eiendommen din, det er det en politisk
oppnevnt nemnd (sakkyndig
nemnd) som gjør. Eier vil på sin
skatteseddel få opplysninger om
faktainformasjon som er registrert, i tillegg til hvordan sakkyndig nemnd har vurdert eiendommen.
• Eiendomsskatten skrives ut i
slutten av juni. Da vil skatteseddelen med informasjon om takst
og skatt sendes ut til eier, og
eiendomsskattelistene legges ut
til offentlig ettersyn. Eier vil ha
klageadgang i seks uker på takst
og utskrivingsvedtak.
Mer informasjon kommer når eiendomsskatten er skrevet ut i slutten
av juni 2022.

Byggesak med oppdaterte
hjemmesider

I Frogn kommune jobbes det
kontinuerlig med utvikling
innenfor digitalisering. Byggesak ser stor nytte av gode
innbyggerløsninger. Vi har nå
oppdatert våre hjemmesider og håper disse skal være til god hjelp for
alle som ønsker å søke om byggetillatelse eller ønsker å sette seg inn i
regelverket.
revidering av kommuneplanens
arealdel. Planprogrammet skal være
grunnlag for planarbeidet, det vil
i praksis si en arbeids-, utredningsog medvirkningsplan for arbeidet
med kommuneplanens arealdel. For
kommuneplanens arealdel er planprogrammet et særlig viktig verktøy
for å gjøre planleggingen målrettet
og forutsigbar. Kommunestyrets
vedtak innebærer bl.a. også at det
skal arrangeres et åpent møte hvor
alle som kom med innspill til planprogrammet kan presentere dette.
Mer informasjon, saksdokumenter og fremdriftsplan kan sees på
kommunens nettside: https://www.
frogn.kommune.no/enheter/samfunnsutvikling/kommuneplanen/ heading-h3-3

Politiske møter
på rådhuset
Møtene er åpne for publikum.
Møtedokumentene er tilgjen-

Etablering og vedlikehold
av sandstrand

Har du planer om å vedlikeholde
stranden din?
Før du setter i gang med arbeidene er det viktig å avklare saken
opp mot Statsforvalter og byggesaksavdelingen i kommunen. Det er
søknadspliktig både få fylle på en
eksisterende strand og å etablere en
ny sandstrand. Reglene er strenge,
og vi oppfordrer alle til å ta kontakt
før man bestiller sand.
Byggesaksavdelingen mottar mange
henvendelser, for dessverre er ikke
alle kjent med regelverket. Ulovlig
påfylling av sand kan resultere i
store skader på naturmangfoldet og
Oslofjorden, høye bøter og anmelgelig på hjemmesiden.
Hovedutvalget for miljø-,
plan- og byggesaker mandag
21. mars kl. 16.30 på møterommet
«Fraunar». Spørsmål og innspill fra
innbyggerne kl. 18.00. Se møteinnkallingen på hjemmesiden for
eventuelle befaringer i forkant.
Hovedutvalget for helse,
omsorg og sosiale tjenester
mandag 21. mars kl. 17.30 på
møterommet «Filisterkroken».
Eventuelle orienteringer fra kl.
16.30. Se møteinnkallingen på
hjemmesiden. Spørsmål og innspill
fra innbyggerne kl. 18.00.
Hovedutvalget for oppvekst og
kultur tirsdag 22. mars kl. 17.30
på møterommet «Fraunar». Eventuelle orienteringer fra kl. 16.30.
Se møteinnkallingen på hjemmesiden. Spørsmål og innspill fra
innbyggerne kl. 18.00.
Administrasjonsutvalget onsdag
23. mars kl. 15.00 på møterommet
«Filisterkroken».
Formannskapet onsdag
23. mars kl. 16.30 på møterommet

delse. Når du tar
kontakt med
kommunen,
vil vi veilede
med tanke på
om saken må
avklares med
Statsforvalter (forurensingslovverket) og om du må
sende inn en søknad etter plan- og
bygningsloven.
Mer informasjon finner du på
vår hjemmeside:
www.frogn.kommune.no

«Fraunar». Spørsmål og innspill
fra innbyggerne kl. 18.00.
Kommunestyret mandag
28. mars kl. 16.30. Se innkallingen
på hjemmesiden for eventuelle
orienteringer. Spørsmål og innspill
fra innbyggerne kl. 18.00.
Kontrollutvalget onsdag 20. april
kl. 14.00 i møterommet «Filisterkroken».
Eldrerådet mandag 25. april
kl. 16.00 på møterommet
«Fraunar». Spørsmål og innspill
fra innbyggerne kl. 16.00.
Rådet for personer med
funksjonsnedsettelse tirsdag
26. april kl. 17.00 på møterommet
«Fraunar».
Kommunalt foreldreutvalg for
grunnskolen tirsdag 26. april
kl. 18.00 på møterommet «Filisterkroken».
Ungdomsrådet onsdag
26. april kl. 09.00 på møterommet
«Fraunar».

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

Humanitære foreninger
i Frogn
I hele 2022 skal vi feire frivilligheten i Frogn med i utgangspunkt i den lokale frivillighetens
aktiviteter, behov og ønsker. Noen av foreningene er aktivitetsdrevet, mens andre er primus
motor for innsamling av penger til gode formål. Felles er et brennende arrangement for at andre
skal ha det bra – og at det alltid er plass for flere som vil bidra!
RØDE KORS

Drøbak / Frogn Røde Kors har mange lokale
frivillige ressurser som bidrar i ulike aktiviteter.
Vi har aktiviteter både for seniorer samt barn
og unge i kommunen. Som frivillig i Røde Kors
får du kurs og god opplæring for å være trygg i
den aktiviteten du ønsker å bidra på. Vi har alltid behov for engasjerte frivillig.
Aktiviteter
• Leksehjelp for unge voksne
• Barnas Røde kors
• Besøksvenn/ringevenn
• Besøksvenn md hund
• Senior – bingo
• Senior – Sherrytralla på Ullerud
• Senior – trim
Kontakt: Astrid Berle
Epost: astrid.berle@rodekors.org
Mobil: 957 71635
Hjemmeside: https://www.rodekors.no/lokalforeninger/akershus/drobak-og-frogn/

FROGN FRIVILLIGSENTRAL

Møte mellom mennesker. Vi skal være et lavterskeltilbud der mennesker treffer andre mennesker for å få hjelp eller hjelpe. Vi er rundt
100 frivillige i alder 15 til 90 år som jobber med
forskjellige målgrupper. Noen av våre hovedområder er frivillige ved Ullerud helsebygg og integrering av flyktninger. Kom, se og bli med!
Aktiviteter - hovedområder
• Sammen for Frogn – koronarelatert
• Eldre hjemmeboende
• Mangfold og integrering
• Ullerud helsebygg
• Barn og unge
Kontakt: Gro Paulsen
Epost: Gro.paulsen@frogn.kommune.no
Mobil: 415 31413
Hjemmeside: https://frogn.frivilligsentral.no/

KIRKEN I DRØBAK OG FROGN

Drøbak og Frogn menighet er en menighet i
Den norske kirke. Vi har aktiviteter for alle aldre
hvor frivillige spiller en viktig rolle. De er med
på å lage gode felleskap for barn og unge, familier, voksne og eldre. Babysang, supertorsdag
med middag og småbarnsang, kor, ungdomsklubben Chill og spill, gudstjenester på søndager og formiddagstreffet Tankesmia på onsdager. Kom og bli med i fellesskapet og bidra med
det du ønsker!
Aktiviteter
• Omsorgsarbeid
• Kor og musikk
• Ungdomsklubb
• Helt ærlig
• Tankesmia
Kontakt: Maria Borgenvik
Epost: MB387@kirken.no
Mobil: 952 31489
Hjemmeside: https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/
drobak-frogn/aktiviteter/

FRELSESARMEEN

Frelsesarmeen i Drøbak har vært en viktig og
synlig del av både kirke og samfunnsliv i Drøbak
siden 1888. I dag er det et optimistisk og levende felleskap som har faste ukentlige møter med
kaffe, kveldsmat, felleskap og andakt og diverse
andre aktiviteter. Vi har diakonalt engasjement
i matutdeling og et stort nettverk av frivillige
som driver Fretex butikken. Vårt arbeid kan
beskrives gjennom disse fire områdene: Respekt, Ansvar, Omsorg og Vekst. Frelsesarmeen
har lang tradisjon for å drive sosialt arbeid fra
tidligere tider med barnehjem, slumstasjon og
natthjem.
Kontakt: Elena Ghetea, korpsleder
Mobil: 454 30079
Hjemmeside: https://frelsesarmeen.no/lokalavdeling/drobak

Representanter for Frogns flotte frivillige: F.v. Gro (Frogn Frivilligsentral), Per (Kiwanis), Elena (Frelsesarmeen), Eivind og Marte (Røde Kors), Knut Arne og Elisabeth (Lions).

LIONS CLUB DRØBAK

Lions Club Drøbak samler inn midler som vi fordeler på lokale, nasjonale og internasjonale veldedige formål. Vi støtter ungdomsarbeid, spesielt rettet mot rus og mobbing, og vi gir støtte til
arbeid for eldre. Vi er 38 medlemmer i alderen
37 til 88 år. I tillegg til å samle inn penger og gi
dem videre, har vi hvert år flere interne arrangementer for medlemmene og ledsagere. Det er
med på å forme et unikt klubbmiljø.
Organisering av grupper
• Miljø
• Sosial
• Ungdom
Sponser
• Strandrydding
• Ullerud helsebygg
• Gruppe 13
• Røde fjær aksjonen
• Sommerleir
• Fadderhund
• Mitt valg
• Innsamling av briller
• Julegaver vanskeligstilte
Kontakt: Elisabeth Kroge
Epost: elisabethkroge@gmail.com
Mobil: 932 20661
Hjemmeside: https://drobak.lions.no/

KIWANIS

Kiwanis Drøbak er en humanitær forening som
først og fremst jobber for barn og unge. Kiwanis er representert i over 80 land. I Drøbak/
Frogn er vi 25 medlemmer, og ønsker oss flere.
Bruktsalget på Veisvingbatteriet er vår viktigste
inntektskilde. Så langt i år har vi fordelt kr 85
000 på åtte mottakere som bidrar til å bedre
barn og unges livsvilkår. Dette er først og fremst
lokale tiltak i kommunen.
PS: Kiwanis bruktmarked ved Veisvingbatteriet
på Seiersten åpner lørdag 30 april kl 11.00
Aktiviteter
• Medlemsmøter
• Bruktmarked
• Loppemarked
• Humanitær komite
• Bærekraft
Sponser
• DFI fotball
• Gruppe 13
• Brøytemaskin
• Julegaver vanskeligstilte
• Frogn VGS
• Mental helse ungdom
• Burn camp
• «Kiwanis Dukken»
Kontakt: Per Lie
Epost: drobak@kiwanis.no
Mobil: 414 47550
Hjemmeside: https://drobak.kiwanis.no/

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

BIBLIOTEKET

Lørdag 19. mars: Bokbad: Jon
Magnus kommer til biblioteket for
å snakke om sin nye bok «Brevet fra
Minnesota» Han vil bli bokbadet av
bibliotekar Fredrik Elfstrand.
Kl. 12.00-13.00
Tirsdag 22. mars: Datahjelpen:
Har du problemer med å finne frem
på nettet? Med PC, mobil, apper eller
innlogging? Du får hjelp på biblioteket. Kl. 11.00 – 13.00
Onsdag 23. mars: Advokatvakt:
På biblioteket kan du få inntil 30
minutter gratis konsultasjon med en
advokat. Kontakt biblioteket for påmelding. Kl. 16.00–18.00
Historielaget uten Slekt og Data til

stede: Slektsforum er et møtested der
alle som driver med slektsforskning
kan møte likesinnede. Ingen påmelding og åpent for alle.
Kl. 17.00 – 19.00
Språkkafé: Er du ny i landet og ønsker å bli bedre til å prate norsk? På
kaféen møtes innvandrere og språkverter for å snakke med hverandre,
og sammen øver dere på det norske
språket. Kl. 18.00 – 19.00.
Tirsdag 29. mars: Datahjelpen:
kl. 11.00 – 13.00
Onsdag 30. mars: Språkkafé:
Kl. 18.00 – 19.00
Torsdag 31. mars: Åpen lesesirkel:
Ny lesesirkel på biblioteket med samling den siste torsdagen i måneden.
Ledet av bibliotekar Fredrik Elfstrand.
Kl. 18.00 – 19.00
Lørdag 2. april: Påskeverksted:
Ta med barna på biblioteket og lag
påskepynt av ting fra naturen. Ta med
skjell, steiner, kvister o.l. Siw Elena
Skinnemoen instruerer, og har også

med materiell. Kl. 11.00 – 14.00
Tirsdag 5. april: Datahjelpen:
Kl. 11.00 – 13.00
Onsdag 6. april: Bokkafé: Den første onsdagen i måneden serverer vi
en god bok med en kaffetår/te og litt
småsnacks til. Kl. 13.00-13.30.
Språkkafé: Kl. 18.00 – 19.00
Tirsdag 12. april: Datahjelpen:
Kl. 11.00 – 13-00
Tirsdag 19. april: Datahjelpen:
Kl. 11.00 – 13.00
Onsdag 20. april: Advokatvakt:
Kl. 16.00–18.00
Språkkafé: Kl. 18.00 – 19.00
Lørdag 23. april: Priyanka Sirohi
(bibliotekar og lørdagsvakt på Frogn
bibliotek) har utgitt diktsamlingen Et
hav av ønsker, og det blir presentasjon
på biblioteket. Enkel servering.
Kl. 12:00-13:00
Følg med på hjemmesiden vår
frogn.folkebibl.no, eller på Facebook for oppdateringer på hva
som skjer på biblioteket.

Åpningstider:
Mandag/tirsdag/fredag 09.00 – 15.00
Onsdag/torsdag 09.00 – 19.00
Lørdag 10.00 – 14.00
MERK: På hverdager er det selvbetjent mellom kl. 09.00 og 11.00.
Skrankene er betjent fra kl. 11.00.
Biblioteket er stengt onsdag
13. april. Biblioteket holder stengt
i påsken. Bøker kan leveres i luken i
bakdøren når biblioteket er stengt.
Podcast
Vi har startet vår egen podcast på
biblioteket. Den heter «Boksnakk
på Frogn bibliotek og du finner
den på de fleste podcast-plattformer. I denne podcasten snakker vi
om og diskuterer både nye og gamle
bøker, forfatterskap, kommer med
boktips, litt om lokalmiljøet og hva
som skjer på biblioteket fremover.

SMIA
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www.bolgenbad.no
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