Frognmarkas venner fylte 10 år
Frognmarkas Venner (FV) benyttet anledningen til å innby til fest på Mindas kafé. Alle gamle
styremedlemmer, valgkomitéer med følge var innbudt. 34 feststemte personer dukket opp. Det ble tid
for både taler og god mat. Hilde Degerud Jahr vartet nok en gang opp med sin fantastiske ertersuppe.
Det ble også et møte mellom styremedlemmer som ikke hadde sett hverandre på mange år og andre
som møttes for første gang.
Øystein Giertsen ga en oppdatering på de siste høydepunkter. Det er ikke til å stikke under en stol at
kryssingen av Indre Oslofjord ble viet stor oppmerksomhet.
Trygve Gulliksen ga en gjennomgang av det allmennyttige stiarbeidet FV har utført siden 2009. 85 km
med sti er ryddet merket og skiltet. 450 stiskilt og 23 karttavler er satt opp. All tettbebyggelse i Frogn
har nå direkte tilgang til det merkede stinettet. Dette gir en kanalisert bruk av marka hvor dyr og natur
får ro mellom de merkede stiene, og grunneierne slipper å få folk ut i dyrka mark, inn på tunet eller ut i
plantefelt. Videre har vennene utgitt turkart, turbok og videoturer, turer, turmarsjer og det er etablert
parkeringsplasser for markatilgang. For ikke å snakke om idylliske Mindas kafé som vennene reddet i
tolvte time og restaurerte i 2016.
Kjell Wærnhus fortalte om det harde arbeidet med skjæring av torvstrø på Dalsmåsan og driften av
Mindas kafé. Her kom bøndene med hest og kjerre vinterstid fra syd i Frogn, Ås og Vestby for å hente
strø til fjøset. På en så lang reise trengte de de mat og drikke. Dette ga Minda Hansen på
husmannsplassen Måsan en kjærkommen ekstrainntekt.
Kjell Lorentzen som satt i det første styret ga en historisk gjennomgang tilbake fra 2007 og frem til i
dag. Det hele ble avsluttet med en fantastisk marsipankake fra baker Brun. Været spilte også på lag
med FV og diskusjonene gikk høyt mens aftensolen ga fine billedscener.

