Bla om og les mer om Sommerkonsertene i Drøbak; sju lørdager
med store musikkopplevelser venter!

ST. HANS
I BADEPARKEN

23.

JUNI

Aktiviteter for barna fra kl. 17
Rockebandet Plopp spiller kl. 18
Dødsekonkurranse kl. 19-20
Dr. Øbak spiller kl. 20
Drøbak-Frogn skolekorps holder kiosken åpen
St. Hans bålet tennes kl 21 (med forbehold om tillatelse)

Det er ikke anledning til å grille i parken, men kiosken er åpen.
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SOMMERKONSERTENE
I DRØBAK 2022
Et håndplukket topplag av musikere gjester årets konsertserie med et variert
program fylt av klassiske perler, samtidsmusikk og jazz gjennom hele sommeren.
Her er det bare å glede seg!
I samarbeid med Risør kammermusikkfest, Cikada og OscarsborgOperaen er anerkjente utøvere fra inn- og utland invitert
til vakre Drøbak kirke for å gi publikum store opplevelser i
Sommerkonsertene i Drøbak hver lørdag kl. 12 i perioden
25. juni–6. august.
Åpningskonserten er et samarbeid med Risør kammermusikkfest der kunstnerisk leder Christian Eggen tar med
seg musikere fra årets Festivalprogram hjem til Drøbak.
Her møter vi Karen Gomyo og Ludvig Gudim (fiolin), Andreas Brantelid (cello) Hans Christian Bræin (klarinett) og
Christian Eggen (klaver) i et program med Ysaÿe og Bartok. De avslutter med Oliver Messiaens mektige verk Kvartett til tidens ende som først ble fremført 1941 i en tysk
fangeleir. Messiaen satt selv i tysk fangenskap og komponerte for de instrumentalistene han hadde i sin nærhet.
Cikada gjester årets sommerkonserter med en trio bestående av Anne Karine Hauge (fløyte), Torun Stavseng
(cello) og Kenneth Karlsson (klaver) med et program som
spenner fra romantikken til samtidsmusikk.
Ketil Bjørnstad har fylt 70 år og i den anledning har han
lagt ut på turne med flygel og syv nyskrevne dikt. Bjørnstad er utdannet pianist og har høstet stor anerkjennelse
som komponist, musiker og forfatter.
Historien om den allsidige Johann Sebastian Bach, hans
familie og hans musikk presenteres i DrøBach – Bach og
hans orgelunivers formidlet av Torkil Baden og organist
Per Anders Håvelsrud.
OscarsborgOperaen gjester konsertserien med solister fra
årets oppsetning Otello. I denne konserten blir publikum
kjent med solistenes egne operafavoritter.
Kontrabassisten Arild Andersen er en bauta innen jazzen,
i denne konserten møter vi Andersen solo i tett samspill
med elektronikk. Vinner av Frogn kommunes kulturstipend Ros Mandan som også spiller kontrabass, er invitert
som gjest til denne konserten.
Vi avslutter med Magnolia Jazzband og feirer deres 50 år
med bursdagsfest i New Orleans. Her blir det tradisjonell
jazz i kirkerommet med avstikkere til gospel, blues og
folkemusikk.
Velkommen til årets Sommerkonserter i Drøbak!
Billetter selges via ebillett.no

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

KUNNGJØRINGER
Sommeraktiviteter
for barn og unge

Momskompensasjon for
frivillige organisasjoner

Frogn kommune ønsker å legge til
rette for at flest mulig kan delta
i sommeraktiviteter/kurs – og her
finner du over sikt over aktiviteter/
kurs i regi av lokale frivillige lag
og foreninger i Frogn kommune
sommeren 2022.
Turn – Golf – Håndball – Fotball – Sykling – Kajakk – Tennis – Svømming –
Seiling. Det finnes også andre aktiviteter, se vår hjemmeside
www.frogn.no.
For lån av utstyr, kontakt BUA Drøbak:
Telefon: 48 10 89 92, Epost: bua@frogn.
kommune.no
Familier i kontakt med barneverntjenesten eller NAV kan kontakte sin
saksbehandler for informasjon om
påmelding.

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal
fordele 1,9 milliarder kroner i
momskompensasjon til frivillige
lag og organisasjoner i 2022 og frivillige organisasjoner kan nå søke
om momskompensasjon på varer
og tjenester.
Ordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har
hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer
og tjenester. Det er åpnet for søknader
og søknadsfrist er 1. september.
Frivillige organisasjoner som er registrerte i Frivillighetsregisteret kan søke
på ordningen. Frivillig innsats må være
en viktig del av virksomheten for å
kunne søke. Alle mottakere av momskompensasjon må være registrert i Frivillighetsregisteret innen 1.september
2022. Dette gjelder også de som søker
via sitt sentralledd. Husk at registrering
kan ta litt tid.

Frogn kulturskole
Hos oss kan du begynne på:

Her finner dere mer informasjon om
ordningen og søknadsskjema: https://
lottstift.no

BLÅSEINSTRUMENTER
Fløyte
Klarinett
Saksofon
Trompet
Trombone
Tuba

Takker av etter 11 år
Rådmann Harald K. Hermansen går av med pensjon etter
11 år som rådmann i Frogn kommune. Nå venter en roligere
tilværelse etter mange år som toppleder i kommunen vår.
– Dette har vært både utfordrende og givende år. Jeg er stolt av å forlate en veldrevet kommune som levere gode tjenester til
sine innbyggere, sier rådmann Hermansen.
Han er først og fremst stolt av sine medarbeidere i kommunen: - Gjennom disse
årene har jeg stadig blitt dypt imponert
over våre ansatte som gjør en formidabel
innsats, ofte i krevende prosesser som i seg
selv kan være en belastning, understreker
han.
Kommunens tjenester har stor innvirkning i folks liv og spenner fra vugge til grav – og her kommer rådmannen med en liten
påminnelse: - Det kan av til være grunn til å minne om at det er
vi sammen; både innbyggere, folkevalgte og ansatte – som utgjør kommunen. Jeg vet hvilket stort og godt arbeid som gjøres i
Frogn, og ønsker selvfølgelig at våre innbyggere også skal se og
verdsette dette. Jeg er i hvert fall stolt! sier rådmannen, og lover at
han etter at han slutter vil komme på besøk – da for å hygge seg i
Frogn.

Svar oss i
sykkelundersøkelsen:

STRYKEINSTRUMENTER
Fiolin
Bratsj
Cello

Nå kan du dele din
mening om hvordan
det er å sykle i Frogn
kommune!

SANG
Sang + vokalgruppe
Musikal

PIANO
Piano
Keyboard
Rytmisk piano

Frivillighetsprisen 2022
Drøbaks glade damer
har gjennom mange år
arrangert to årlige bruktmarkeder for barneklær
og - artikler i aulaen på
Seiersten. Mange timer
med frivillig innsats legges inn for at
alle familier i Frogn både kan selge og
kjøpe brukte klær. Bruktmarkedene
har stor oppslutning og er en både
hyggelig og nyttig møteplass. En andel
av salget går til Drøbaks glade damers
egen kasse som igjen deler ut til støtte
til andre gode formål rettet mot barn
og unge lokalt og globalt. Drøbaks glade damer har med stor frivillig innsats,
engasjement og pågangsmot bidratt til
gjenbruk og til å øke tilgjengeligheten
for brukte barneklær og artikler til
en lav pris. Gjennom sitt engasjement
og dugnadsånd setter Drøbaks glade
damer fokus på bærekraft og bidrar til
godt oppvekstmiljø, trivsel og livskvalitet.
Prisen overrekkes søndag 28. august 2022 under opplevelses - og
aktivitetsdagen for hele familien i
Badeparken
Arr.: Frivillighetens år i Frogn

Utrygg, vanskelig eller
fullstendig… vidunderlig? Nå kan du som
sykler jevnlig i Frogn la
din stemme bli hørt om
hvordan tilretteleggingen
for sykling er – og kan bli
bedre. Bak initiativet står
Syklistenes Landsforening
som 1. juni lanserte en
landsdekkende undersøkelse.

Hvordan er det å
sykle i Frogn?

Sykkelundersøkelsen 2022 er
en nasjonal undersøkelse og
sammenligning av hvordan
syklister opplever kommuner
de sykler i. Undersøkelsen
er åpen fra 1. juni – 31. juli
og kan besvares her: https://
syklistforeningen.no/eventer/
sykkelundersokelsen/

La din stemme bli hørt i
Sykkelundersøkelsen 2022!

Dine svar er viktige innspill
om hvordan det er å sykle i
Frogn – vi takker for hjelpen!

Del din mening og bidra til bedre sykkeltilrettelegging

enkat.net/b742957

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

DETTE
SKJER I

SMIA

BIBLIOTEKET
Åpningstider i sommer:
(1. juni–31. august)
Mandag–fredag kl 09.00–15.00
Lørdag kl 10.00–14.00.
MERK: På hverdager er det
selvbetjent mellom kl. 09.00 og
11.00. Skrankene er betjent fra
kl. 11.00. Bøker kan leveres i
luken i bakdøren når biblioteket
er stengt.
Sommerles
Sommerles.no er en digital
lesekampanje for 1.–7. klasse
som varer fra 1. juni til 31.
august. På sommerles.no kan
du registrere bøkene du leser,
samle poeng, få kule premier

www.bolgenbad.no

og lesetips, lese den eksklusive
Sommerles-fortellingen, løse
oppgaver og følge med på hva
vennene dine leser! På biblioteket
kan du få premie på level 10, 20
og 30. Vil du vite mer om Sommerles? Se altom.sommerles.no.
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.

Våre arrangementer starter
opp igjen etter sommeren:
Datahjelpen: Har du problemer med å finne frem på nettet?
Med PC, mobil, apper eller
innlogging? Du får hjelp på
biblioteket. Tirsdag 30. august
kl. 11.00–13.00.

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

Bokkafé: Den første onsdagen
i måneden serverer vi en god
bok med en kaffetår/te og litt
småsnacks til. Onsdag 7. september kl. 13.00–13.30.
Følg med på hjemmesiden vår
frogn.folkebibl.no, eller på Facebook for oppdateringer på hva
som skjer på biblioteket.
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