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Snøvinteren 2009 • Fagerstrand – før og nå • Tante Olivia • The best russerevy ever
Quizgjengen på åttebåten • Hybelen er åpen igjen! • Båtjevndøgn • NM i stangfiske
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SISTE: Bli med Alexander Rybak til Melodi Grand Prix i Moskva!

ENOTECA I vinbaren har
vi til enhver tid flotte og
legendariske viner som man
sjelden eller aldri har mulighet
til å smake på glass!
www.YOUnited.no

DET ER MYE SOM SKJER

I DRUENS VINBAR!
nyt et glass eller to

før

Vinbaren er alltid åpen
– og full av deilige delikatesser!

båten ute med gode
venner stress ned god
stemning noe å feire?

Vi serverer hele vår a la carte
meny også ute på terrassen
og på uteserveringen i 1. etg.

bli servert ... eller bare
en tur innom vinbaren?

STRANDEN 1 • 0250 OSLO • TLF: 23 11 54 60

Les mer på www.druen.no
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Nye og lysere tider
Vi har lagt bak oss en av de kaldeste og
mest snørike vinterne i manns minne.
Vi har også lagt bak oss et av det største
fallene i verdensøkonomien i manns
minne.
Derfor er det ekstra hyggelig at vi nå går
lysere tider i møte, og at noen tør å satse
på nye prosjekter og ideer.
All ære til Paviljongen på Varden,
Ferdinand på Granholt, Orange House på
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Dertil har vi en sambygding på Nesodden,
som sannsynligvis vinner Melodi Grand Prix
i Moskva, og om ikke lenge får vi ny terminal på Tangen, og fem splitter nye båter.
Men først skal vi spise påskeegg, appelsiner
og kvikklunsj.
Møte våren ved fjord og fjell, si
farvel til frost og sne, og
ønske trost og stær
velkommen
tilbake.

God påske!

Her er noe av det vi kan
hjelpe deg med:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alt innen grafisk design og prepress
Utforming av menyer – vår spesialitet!
Annonser til alle typer media
Visittkortproduksjon
Kopiering og printing
Plakatproduksjon
Laminering – innbaking i plast
Foliedekor på skilt, til butikk, bil og båt
Trykking, ferdiggjøring og formidling
av andre grafiske tjenester
• Annonsering på nesoddbåtene
• Fotografering/reklamefoto

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til å oppleve nye
Paviljongen samt vår spennende lunsj og á la cartemeny.
Uteserveringen har startet, kom og kos dere i solen
med Oslofjordens flotteste utsikt ...

Se www.paviljongen.as
for konsertprogram

ÅPNINGSTIDER:
Mandag:
Tirs, ons, tors:
Fredag:
Lørdag:
Søndag:

Telefon: 66910190
E-post: post@paviljongen.as
www.paviljongen.as

Kl. 11.00 - 15.00
Kl. 11.00 - 21.00
Kl. 11.00 - 02.00
Kl. 12.00 - 02.00
Kl. 13.00 - 21.00

Original Design & Display
Øvre Utsiktsvei 43, 1450 Nesoddtangen
Tlf. 22 83 02 02 - Faks 63 00 76 75
Else-Britt@Original.AS - www.original.as

Kvelder med Ligakamper holder
vi åpent til kl. 23.00
Kampene blir vist på storskjerm
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NBDS satte ny rekord!
Adm. dir. Olav Brein

2008 ble på mange måter et godt år for

i Norge som har bedre regularitet enn

avbrudd med nye båter. Senest for noen

NBDS. Vi satte igjen ny rekord i antall frak-

NBDS.

dager siden fikk Tide dataproblemer med

Det å hevde at regulariteten blir bedre når

være en båt i Torghatten/ Fosen-systemet.

tede personer. Det var med få unntak
økning på alle ruter. Det er grunn til å gi

ny hurtigbåt på Møre. I morgen kan det

alle ansatte honnør for godt utført arbeide.

I skrivende stund er fortsatt konsesjons-

Vi synes det imidlertid grenser til det helt

avklaring i løpet av våren. Det eneste som

spørsmålet uavklart, men vi forventer en
frekke når en representant for Ruter hev-

er sikkert er at Ruter AS sine kostnader for

der at økningen i trafikken skyldes nye

å drifte båtrutene øker med ca. 40 % fra 1.

ruter. Det er direkte feil. Rutene til NBDS

juli 2009.

har vært uendret i flere år. Det kan man
derimot ikke si om busstilbudet til Tangen.
I sommer var tilbudet dårligere enn på
lenge.
Representanten for Ruter hevder at det blir
bedre regularitet når Tide tar over. Hva

Tide tar over er spesielt siden Tide i sitt til-

slags dokumentasjon finnes for det?

bud ikke har en eneste reservebåt. Det er

Undertegnede har tredve års erfaring i

nemlig ikke slik med nye båter som med

næringen og jeg tror ikke det er et selskap

nye busser at de er feilfrie. Det er ofte drift5

Vi har merker
Mandag, Tirsdag
og Onsdag
som ChillNorway,
Tina Wodstrup,
10-16.30
Lilleba, Nova Star etc.
Torsdag
10-18.00
Mye i økologisk
Fred 10-16.30
bomull.
Tlf. 66 91 73 19 I[
Lørd
10-15.00
I 8hW8Whd
I[8hW8Whd
SEBRA BARN K LÆR OG U TSTYR - KAPELLVEIEN 84, 1450 N ESODDTANGEN

Torstein Bakmand – Biltransport
PUSSE- MURE- STØPESAND
GRUS • SINGEL • PUKK • STEIN
FYLLMASSE • JORD • VEIARBEIDE

§

Tosletta 21, 1453 Bjørnemyr
Tlf. 66 91 28 53. Mobil 950 83 001

Advokat MNA

Geir Tormod Prøven

Tangen
Rammeverksted
GRANHOLT • TLF 66 91 14 22
PERMANENT SALGSUTSTILLING MED
BILDER AV BL. ANDRE:

Rigmor Hansen • Wenche Øyen • Ingrid Ousland

Trygg bilpleie
 Km-service for

alle bilmerker
 Tekniske reparasjoner,
bilelektro
 Oppretting, lakkering,
polering
 Deler, rekvisita,
leiebil
 Periodisk kontroll,
EU-kontroll

Gro Hege Bergan • Petite Werenskiold Skaugen
Marilyn Amatruda • Terje Resell • John Søraune
Rolf Nerli • Tore Stoa • Ingar Øistad • Terje Risberg
Per Kleiva • Tertitt Prestegaard • Kjell Bendiksen
Vigdis Bøyding • Live Carlsen • Tone Flesche
Sigmund Olsvik • Ingerid Blakstad • Ingelil Mitchell
Svallaug Svalastoga • Yngve Reidar Vold
SALG AV FERDIGRAMMER!
VELKOMMEN INNOM!
E-mail: christinos@online.no

Alm. praksis
inkasso og eiendomsmegling
Flaskebekksenteret, Kapellv 84, 1450 Nesoddtangen
Tlf 90 61 91 16 / 41 32 39 25 - Fax 66 96 55 01
e-post: geirtp@online.no

Midtveien 71
1458 Fjellstrand

Tlf. 66 91 85 62
Faks 66 91 85 57

E-mail: fagerhoe@online.no
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Velkommen til vårens nyheter
– nå også med et lite utvalg dameklær
Tangen Nærsenter - Tlf 66 96 22 20

Snøvinteren 2009

Neida, bildene er ikke tatt på kysten av
Finnmark. Det er M/S Prinsessen som henter
snømenn og snøkvinner på Flaskebekk.

Når fjorden ser ut som en stor Gin & Tonic
er det godt å ha MS Huldra som reservebåt.
7

Pakkisen lå som et hvitt teppe i fjorden ...

... men endelig en ettermiddag var den borte

Vi designer og prosjekterer uteområder
for bedrifter og private.
Unik kompetanse på skreddersydde
løsninger til hager,
hyttetomter og terrasser.
Tlf: 24129912

www.dengin.no
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Prinsen og Prinsessen lå stille pga is,
og passasjerene måtte bistå med snemåking.

Marianne Derlick

Endelig farvel
til vinteren 2009
Det er en lettet Marianne Derlick som vinker farvel til vinteren på Tangenbrygga.
– Før jul var alt bare herlighet og glede,
forteller den blide Nesoddjenta, som til
daglig jobber i administrasjonen i AS Nesodden-Bundefjord Dampskibsselskab.
– Etter nyttår har det imidlertid vært mye is
i fjorden, og Slemmestadruten var innstilt
f.o.m. tirsdag 10/2 t.o.m. morgenen torsdag 12/3.

På Lysakerruten gikk det reserverute med
Huldra f.o.m. fredag 13/2 t.o.m. morgenen
fredag 27/2.
Deretter fikk Huldra motorproblemer, og
fordi vi måtte ha deler tilsendt fra Danmark
ble ruten innstilt fra ettermiddagen fredag
27/2 t.o.m. morgenen fredag 6/3, da
9

Prinsessen kunne sette i gang igjen.
På Hovedruten Oslo-Nesoddtangen ble det
kjørt timesrute om kvelden med vanlig ferge
f.o.m. mandag 16/2 t.o.m. onsdag 4/3.
Nesodden vest – Flaskebekk/Sjøstrand var
innstilt f.o.m. fredag 13/2 t.o.m. fredag 6/3.

I tillegg til alt annet
har vi også:

Moghal Trading AS
Gulbjørnrud Sag&Høvleri AS

Vi ser fram til vår, sommer
og lysere tider for alle
våre passasjerer.
Husk å sjekke våre påskeog pinseruter som er lagt ut
på busser og båter.

1455 Nordre Frogn

Åpningstider:
Man-Fre 7-17
Lørdag 9-14

64 93 9194

Concordia Bus Norge avd Nesodden, Torneveien 10, 1454 Fagerstrand
Telefon: 45 49 27 00 • Mobil: 98 25 53 30 • Faks: 66 91 06 80
E-post: tom.bolstad@concordiabus.no

Tlf. 64 93 91 94
Faks 64 93 94 80
www.gulbjornrud.no
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Fagerstrand – før og nå
Fagerstrand har helt siden forrige århundreskiftet vært Nesoddens sørlige senter.
Disse tre gamle bildene viser tre av stedets
mangslungne virksomheter.

av Harald Lorentzen

Minner fra Fagerstrand i gamle dager
Det eldste bildet er tatt fra Grisbobukta
(ikke Grisebokta som alle yndet å kalle den
tidligere i vinter). Bildet er tatt i 1908 og
viser den da nettopp innkjøpte Nesoddbåten «Kronprins Olav» som kommer i
ruten fra hovedstaden og skal legge til kai
på Fagerstrand brygge. Den gamle fisker
og strandsitterplassen Grisbo var opphavet
til navnet på området her nede ved fjorden. Da bryggerieier Bernau i 1892 kjøpte
en stor tomt for å oppføre et sommerpensjonat på stedet, døpte han det om til det
mer velklingende navnet Fagerstrand.
Nå var jo ikke navnet Grisbo noe stygt
navn, ikke hadde det noe med husdyret

Den nye nesoddbåten Kronprins Olav legger til kai i Grisbobukta i 1908
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SPISERI

PUB

Telefon 66 91 99 59 • arne@tangenbrygga.no • www.tangenbrygga.no
• ny meny
• servering – ute og inne
• åpent hver dag
• tregulv ute
• peisvarme inne
• trådløst nett
• ordentlige toalettforhold
• stellerom for barn
• underholdning

Nå går vi løs
på en ny sesong!
Velkommen
• i strandkanten
• i solnedgangen
• med gode venner
• til et godt glass
• til god mat
• og underholdning

Solbriller med styrke fra 795,-

Velkommen til oss!

Flere solbrillenyheter fra de store motehusene
kan leveres med styrke i glassene.
Synsam Nesodden • 66 91 26 85
Synsam Aker Brygge • 22 83 63 56
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gris å gjøre heller, det skal ha kommet av at
hollandske skuter skal ha dumpet ballastsand i bukta da de var her for å hente trelast, hollandsk skjellsand skulle det være.
Er ikke sikker på skrivemåten, men man sier
Grizzlisand.
I 1920 ble området nord og øst for bryggen
solgt til Norsk Tankanlæg AS som senere
ble til Brændselolje AS. Her ble det en stor

og viktig arbeidsplass og hit kom tankbåter
med råolje og bensin i mange år. På dette
bildet ser vi tankbåten «Norsk Jarl» som har
kommet fra utlandet. På innsiden av kaien
ligger en av kysttankerene som anlegget
hadde. Disse fordelte oljeproduktene ut til
mindre tankanlegg rundt vår vidstrakte
kyst. De hadde navn som begynte med BP
og så et nummer. Det drives fortsatt oljerelatert virksomhet her.

Det tredje bildet fra Fagerstrand viser en
annen hjørnestensbedrift som eksisterte på
stedet i mange år; Nesodden Sag og
Høvleri. Det var familien Johnsen som i
flere generasjoner drev dette trelastbruket.
Det var Johan Johnsen som startet opp det
hele. Han var gårdbrukersønn fra Søndre
Myklerud gård på Fagerstrand. Ikke bare
drev han som handelsmann innen trelast,
han var også bygdas ordfører fra 1909 til
1913 og også i perioder etter dette. Han sto
i spissen for å få bygget et kapell her ute i
1901 (Gjøfjeld kapell som i dag heter
Gjøfjell kirke).
13

Fagerstrand idag

Fagerstrand sett fra luften
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Fagerstrand i våre
dager
Fagerstrand er ikke bare tittelen på en
realityserie som gikk på TV i 2005, eller landingssted for sementbåter. Fagerstrand er
det nest største tettstedet på Nesodden
med bortimot 2.500 fagerstrendinger som
synes at Fagerstrand er den fagreste plassen på jorda.

«Fagerstrand
-reality»
I 2005 kunne hele Norge se hvor vakkert
det er på Fagerstrand. Da sendte TV2 reality-serien «Fagerstrand» hvor tolv par kon-

kurrerte om tomt og hus til en verdi av tre
millioner kroner ved å bygge det sammen.
Vinnerne ble Anders Sunde Bråten og Stine
Sørsveen. Huset står der den dag i dag,
omgitt av massevis av andre hus, men
Anders og Stine bor nå på Odnes i Oppland
og har fått et barn.
På Fagerstrand har de alt fra dykkerskole til
systue, båthavn og båtbyggeri, mekanisk
verksted og bussgarasje. De har Brygga
Restaurant og Absolutt Hyggelig, to av
Nesoddens desidert beste spise og drikkesteder. Bare spør Ole Paus, Lars Klevstrand
og Kari Svendsen, de har alle spist, drukket
og sunget på Absolutt Hyggelig. I likhet
med en lang rekke andre kjente artister.

MS Crete Cement
Tekst og foto: Jan Erik Lundby

Lasteskipet «Crete Cement» gikk i 07.30tiden den 19. november 2008 på grunn
utenfor Fagerstrand på Nesodden.
Skipets mannskap på tolv, samt en los, ble
ikke lenge etter evakuert fra skipet.
Skipet er 97 meter langt, veier 4075 bruttotonn og 4555 dødvekttonn.
15

Skipet var lastet med 4500 tonn sement.
Skipet inneholdt også 115 tonn tungolje,
5-6 tonn med smøreolje, og 19 tonn marin
diesel da det gikk på grunn.
«Crete Cement» er registrert på Bahamas,
men eies av KGJS Cement AS, et datterselskap av
Kristian Gerhard Jebsen
Skibsrederi.

NesoddHuset – en Sareptas krukke
Det startet i mai 1993 som et ideelt foretak.
Medlemmene, som i antall har variert fra
10 til 25, har alle bosted på Nesodden og
arbeider enten heltid eller deltid innen
kunst, kunsthåndverk og husflid.

ning, tekstil) til sølvsmykker, keramikk, glass,
troll, hekser og klovner. Kurvmaling og cernit-figurer, og det meste innen tekstil; patchwork, silkemaling, toving, stofftrykk, veving,
strikking, søm og applikasjon.

NesoddHusets hovedformål er å være et godt
salgs- og utstillingssted for medlemmene.

Hver måned er det skiftende utstillinger av
Nesoddens mange kunstnere og kunsthåndverkere, med omtale i lokalavisa. Det
inviteres også ofte gjesteutstillere for å
supplere vareutvalget.

Produktene spenner fra forskjellige former
for billedkunst (akvarell, pastell, olje, teg-

Noen av kunstnerne:

Tove Sundal Emmitt bruker en steingammel japansk teknikk (Raku) når hun brenner sin keramikk på 1000 grader.
Etterbrenningen foretaes på løv og avispapir, gjerne med litt hestehår på objektene.
Ikke en eneste lysestake eller blomstervase
er lik, og fatene og bollene hennes er små
kunstverk krakellert i kobber.

Vi hjelper
deg med
alle typer
el-installasjon!

Line Rødseth og
Øyvind Degnes bor på Fagerstrand
og besøker ofte Nesoddhuset.
Denne gangen er det 90-års presang til
oldemor som skal kjøpes, et praktfult sjal,
som Liv E. Keller pakker pent inn.

16

98 28 03 15 • 98 28 03 16 • 98 28 03 17

På Fagerstrand varer jula helt til påske.
Fagerstrandnissen har ulldotter i øra og er
ikke helt edru. Han er spesielt glad i flatbrød og akevitt, forteller «matmor» Bente
Gulbjørnrud, som i tillegg til nisser lager
neverflettede ryggsekker som nisser (og
andre) kan ha med seg i skogen.

Bente Agerup er født på Spro, bor på
Fagerstrand, og er forelsket i Italia.
Lyset og fargene i Venezia gir fantastiske
fotomotiv, som hun monterer på lerret, og
viser frem i Nesoddhuset.
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Evy Tvedt tilbringer hele sommeren i seilbåt, på jakt etter rekved og motiver.
Motivene blir til akvareller, og på rekveden
monterer hun brente figurer som fremkaller sommerminner og latterkuler.

Tangen Nærsenter
Vi inviterer til:
Bryggas beste tapas
Småretter
Lun og hyggelig
uteservering

Spennende småretter, baguetter,
smørbrød, kaffe, kaker og iskrem.
Rimelig og raskt der du ferdes.
Velkommen!

Bryggetorget 10 - Aker Brygge - 0250 Oslo
Bordbestilling 22 01 05 19
hovmester@salongno10.no
www.salongno10.no
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Liv E. Keller er glad i dyr, veldig glad i dyr.
Så glad i dyr at nesten alt hun lager i keramikk har et dyr i seg.
– Det begynte med giraffer, fordi giraffer
har så pene øyenvipper, og fortsatte med
hunder, forteller Oslojenta som har jobbet
med keramikk siden 1974. Til Nesodden og
Granholt kom hun i 1981, og har vært ild-

sjel og primus motor for Nesoddhuset siden
det startet på Granholt for 16 år siden.
Veien fra Granholt til Fagerstrand synes
hun ikke er lang, – Nesodden er jo så pen,
så jeg kjører veien med glede.
19

Solveig fra Fagerstrand og Cristo fra Estland møttes på Treskjærerskolen på Dovre.
Resultatet har (foreløpig) blitt Mira Heldela
(2 år) og www.sia3verk.no på Breidablikk.
Ekteparet livnærer seg med treskjæring,
kursvirksomhet, og produksjon av hjelpemidler, som maler og tegninger, for andre
treskjærere. Enklere møbeltapetsering
foretaes også, og skal man ha skåret ut
kona i tre er Breidablikk stedet.
Kongestolen sies å ha røtter helt tilbake til
vikingtiden, da Fagerstrand-kongen holdt
til på Breidablikk. Dette er ikke noe vi vet
med sikkerhet, men vi kan ikke se bort fra
at det kan være sant (red. anm.).

Tangenveien 129 - Granholt - Tlf: 67 43 09 10

Quiz hver torsdag kl 19.00
Champions League på storskjerm
Live musikk blir annonsert
Stor Melodi Grand Prix-fest 16.mai
Spiller/synger du?
Ta kontakt med oss og «vis deg fram» på
Ferdinand!
ÅPNINGSTIDER:
Mandag 11–14 Tirsdag 11–21 Onsdag 11–21 Torsdag 11–21
Fredag 11–01:45 Lørdag 14-01.45
Søndag 14–21.00

Monterings- og servicehjelp etter behov.
Ta kontakt med oss for en hyggelig samtale
20

Orange House
I Orange House finner vi Henrik Plaum.
Henrik er russ av året og instruktør i vibrasjonstrening.
– Dette er rå styrketrening som får musklene til å kontrahere, sier kjekkasen som
ikke har et overflødig gram fett på krop-

pen. Fyren har åpenbart vibrert mye!
– Vibrasjonstrening ble utviklet av tyske
ingeniører allerede på 1960-tallet, forteller
Henrik. Det ble utviklet for russiske kosmonauter. Resultatet ble at russerne kunne
oppholde seg i rommet i 400 dager, mens
amerikanerne måtte tilbake fra vektløs tilstand etter bare 120. Nå trenger man ikke
å reise til månen for å komme i god form,
det holder å reise til Fagerstrand!

Fagerstrand driver de også et Orange
House i Kirkegaten i Oslo.
– Det går så svetten siler, forteller Merete
over en dødsgod lavkarbo-smoothie i senterets helsekafé. Vi har kunder fra hele
Nesodden og Frogn, og folk på Fagerstrand
går mann av huse for å komme i form og ta
seg godt ut.

– Jeg trener tre ganger i uken, sier Linn
Bugten fra Fagerstrand, vibrasjonstrening
er helt topp. En halv time her tilsvarer én
time på vanlig treningsstudio.

Merete Davidsen driver trenings- og velværesenteret Orange House sammen med
ektemannen Terje. I tillegg til senteret på
21

I senterets aller helligste finner vi Marianne
Lundby. I tillegg til å være gift med matros
Jan Erik Lundby på M/S Bamse Brakar er
hun massasje- og hudterapeut, og spesialist
på "Resolution 8".
– Maskinen er et vidunder, forteller

NE SODDEN

Jern- & Fargehandel as
– alt i maling og jernvarer
hageredskap • stiger • båtutstyr

angen relast as
Flateby Gård
Postboks 183, 1450 Nesoddtangen
Telefon 66 91 09 09 / 66 91 60 60
www.tangentrelast.no

Marianne, den drenerer lymfene og strammer ansiktsmusklene med forbløffende
resultat. Selv en meget skeptisk Signalenredaktør må motvillig innrømme at det virker. Skjeggstubbene dirra og øyelokkene
sto som sprengte jur etter en behandling
med massasjestaven.
En tur innom Marianne forynger, forfrisker
og forfiner.
Gjør det – fordi du fortjener det!

Flaskebekk senter
1450 Nesoddtangen
Telefon 66 96 06 05 • Faks 66 91 95 58
22

Breidablikk og en hyggelig handel med
Jorunn Ødegaard.
– Jeg bor ti minutter unna, sier Jorunn som
har bodd på Fagerstrand siden 1960.

Dorotheas outlet
Dorotheas outlet betyr Dorotheas utsalg
og skulle egentlig bare vare i 4-5 måneder.
Det er tre år siden.
Butikken med bare lave priser har blitt en
kjempesuksess, og selger det som Dorothea
ikke får solgt på Vinterbro til en brøkdel av
prisen. På kjøpet får man en praktfull tur til

I butikken møter vi birøkter Knut Henrik
Melbye som har tatt med seg en av sine
dronninger, Mette Eriksen, på skitur fra
Spro via Måren til Dorothea. De andre
dronningene ligger hjemme i bikubene
sine og venter på våren og bringebærplantene. Mette og Knut Henrik har spesialisert
seg på bringebærhonning, en delikatesse
som bare finnes på Fagerstrand.
Følg med i Signalen, i neste nummer skal vi
fortelle om biene og blomstene!
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KNUT BRORSON A/S
Hellvikskogvei 87, 1450 Nesoddtangen

E-verksrapporter • Tilbygg – nybygg
Reparasjoner • Trygde- og pensjonistrabatt
Tlf. 66 91 01 74 • Faks 66 91 71 19
24-timers vaktservice: 90

61 51 30

Tømrer • Tegnearbeid
Snekkerarbeid • Flislegging
Tlf. 90 87 30 93
e-post: bh@online.no

(åpne og lukkede)

• Bilvask i maskin
• Et utvalg i bilrekvisita, kiosk og
dagligvarer
• CD-plater og DVD-filmer
• DVD-utleie

Statoil Service Flaskebekk
Telefon 66 91 15 57

Hausmannsgate 16 0182 Oslo tlf 23 32 72 70 www.derlick.no
24

Gjøfjell kapell
Gjøfjell kapell er et sentralt landemerke
langs Myklerudveien på Fagerstrand. Dette
er en langkirke, tegnet av arkitekt Holger
Sinding-Larsen i 1900. Byggverket er i tre
og kirken har 200 plasser.

Garasjedamene
I den gamle bussgarasjen på Fagerstrand
finner vi tre nydelige «nyfødte» damer.
De har alle et «skoleliv» bak seg, med
pedagogikk, form og farge. Nå er de «født
på ny», de har kommet ut av kunnskapet
og inn i kunstkapet, og kan være seg selv i
et fargerikt, gledesfylt og harmonisk fellesskap.
– Endelig kan jeg uttrykke meg, og leke i
form og farger, sier Marit Wiik som stude-

rer kunstterapi på fjerde året i Danmark.
– Jeg har fått min «sandkasse», og kan leke
og være barn igjen. Etter å ha øst ut kunnskap, teori og visdom i over 20 år var jeg
totalt utbrent, og gikk ned for telling. Nå
kan jeg endelig gjøre noe for meg selv, finne
meg selv, og samtidig bruke min visdom og
erfaring til å bidra for andre. Kunstneren i
meg har våknet, og jeg nyter det!
– Vi flyttet inn hit 1. mai i fjor, forteller Beate
Sølland som er bosatt i, og jobber i Drøbak.
– Jeg utfolder meg her i helgene og i feriene. Det er deilig å endelig kunne praktisere det man har prediket, og oppfordret
andre til å gjøre i årevis.
«Når jeg blir seksogseksti» synger Wenche
Myhre, «da gjør jeg som jeg vil». Det gjør
Grethe Tjømøe (66) også, det vil si, hun
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synger det ikke, men hun gjør som hun vil.
– Dette er vårt sted! sier hun og slår ut med
armene, – og vår kunst. Elevene fra Myklerud barneskole synes vi er kjempeflinke. De
kommer stadig forbi og kikker i vinduene,
sier Grethe som nylig arvet et hus i Toscana
etter to gamle tanter.
– Der skal vi arrangere malekurs, drikke rødvin og spise pasta. Signalens leserere er herved invitert til å være med, alle sammen!

Tante Olivia på Aker brygge
– en yndig liden restaurant

?

Verdens beste pizza? Det synes Julian og mammaen hans!

«Tvedetrand, for de som ikke ved det, er
en yndig liden Sørlandsby» står det i
Tvedestrandsangen hvor Marita Mostad
kommer fra, og når hun tar i mot oss i

Restaurant Olivia, er det med bløde konsonanter, yndighet og sjarme, selv om restauranten er stappfull og ikke et eneste bord
er ledig.
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Lørdagsbrunch
Ute blåser det nordavind fra alle kanter, og
det er sne i luften. Lite minner om Sørlandet med sommer og sol – og utepils på Aker
Brygge. Inne på Olivia er det imidlertid fyr
på alle fire peiser og hundrevis av stearinlys. I tillegg dufter det vidunderlig av Crostone Tirole, pizza og Al Prociutto.
Ikke rart at vi – og mange andre – stiller oss
i kø for å få et bord.

Italiafrelst?
Du trenger ikke være forelsket i Italia og
italiensk mat, men det skader ikke!
Kokkene hos Tante Olivia bruker bare italienske råvarer, og vinene kommer uten
unntak fra Italia. Pizzaen er løvtynn og pastaen er himmelsk. I tillegg er stemningen
på kjøkkenet og i restauranten sånn som vi
kan tenke oss at det er hjemme hos Tante
Olivia – lun og varm.
Julian Maxmillian Douglas Larsen (1 år) har
foreløpig ikke vært i Italia, men etter besøket hos Tante Olivia har han satt landet på
reisekartet.
– Dette var noe annet enn barnemat på
glass, sa smårollingen, og la i seg Pizza
Pappardelle Bos.

Utdrikkingslag
På sidebordet sitter Ragnhild Wedøe med
krone på hodet. Den vordende bruden var
blitt tatt med til Tante Olivia av venninnegjengen fra Toten.
– Vi fant Olivia på nettet, og falt pladask
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for beskrivelsen, sier jentene i kor og skåler
med Ragnhild som giftet seg med sin utkårede i Nordlien kirke på selveste Valentinsdagen, 14. februar.
Utdrikkingslaget hos Tante Olivia kommer
hun aldri til å glemme!

kulTurforlaget har gjort det igjen
Smak av Follo
«Smak av Follo» er deres fjerde lokalhistoriske kokebok. De har tidligere besøkt
Romerike, Valdres og Oslo og alle bøkene
har blitt tatt godt i mot.
Siden våren 2007 har forfatter Ola Einbu og
fotograf Øystein Søbye reist Follo rundt,
utstyrt med kniv, gaffel, notisblokk og
kamera. De har smakt, spist, fotografert og
skrevet. Resultatet er blitt en 128 siders
praktbok med 150 fargebilder og 80 oppskrifter fra 16 besøkte steder.
To av disse er fra Nesodden:

«Smak av Follo
– lokalhistorisk kokebok»
kulTurforlaget 2008
ISBN 978-82-92255-06-3

Pris: kr.

298,–

kulTurforlaget
Gamle Rovenvei 183,
1900 Fetsund
tlf. 918 30 425 / 63 88 90 97
post@norsknatur.no
www.norsknatur.no
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På Tangenbrygga Pub og Spiseri (tidl.
Signalen) har de spist den berømte fiskesuppen, og på Helviktangen fikk de parmesangratinert fenikkel i appelsinfløtesaus.
Ikke rart at de forlot Nesodden med tårer i
øynene og sjøsprøyt i håret.
Boken er en pryd for øyet, en pirre for ganen,
og en veiviser til opplevelser i regionen.

Eiendomsformidling Nesodden as
har profesjonelle medarbeidere med
lang erfaring, som vet hva
forandringene ved å bytte bolig
innebærer for din familie
Tangen Centrum • 1450 Nesoddtangen
tlf. 66 91 37 00 • Faks 66 91 44 40
www.eiendomsformidling.no

• Regnskap, lønn, fakturering
• Forretningsførsel
• Firmaetablering, styrebistand
• Økonomistyring, controller
• Årsoppgjør, selvangivelse
• Konsulentbistand
Hagelundveien 2
1450 Nesoddtangen
Tlf. 66 96 53 00
Faks 66 96 53 01

AS Nesodden Bundefjord Dampskipsselskap
Stranden 1, 0250 Oslo
Tlf. kontor: 22 87 64 20
Ekspedisjon: 23 11 52 20
Mandag-Fredag 08.30-16.00
E-post: nbds@online.no
GODS LEVERES FØR KL. 14.00
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www.nbds.no

Mr. Hellvik
Odd Richard Jacobsen ble han døpt, men
«Rikken» er hans navn.
Hele Hellvik, og halve Nesodden kjenner
ham bare som Rikken.
Han forteller at han er et resultat av glede,
unnfanget som han ble fredssommeren
1945, og at det er årsaken til hans gode
humør.

Besteforeldre
– Det var mine besteforeldre, Gunda og
Martin Sørum, som kjøpte eiendommen
«Steinbru» her på Hellvik i 1891. Morfar var
entreprenør, og kjøpte Hellvikskogen på
rot for å sikre seg tømmer. Stillasene som
ble brukt av Gustav Vigeland i Frognerparken var det han som leverte, og Rådhuset i
Oslo ble bygd med stilastømmer fra Hellvik.
I 1920 bygget entreprenør Sørum sommerhus på eiendommen, og siden har familien
holdt til på Hellvik.

Rikken Jacobsen er hans navn

Helvik Vel (og bra)
Helvik Vel ble stiftet i 1912, og i likhet med
sitt barnebarn, var bestefar Sørum en ivrig
sponsor. Ikke bare skilte han ut en strandparsell, som han overførte til Vellet, han
fikk tilkjørt sand med hest og vogn, og
30

lagde badestrand. Omtrent 100 år senere
restaurerte Rikken Hellvik brygge og bryggehus, og fikk tilkjørt 20 tonn skjellsand fra
Sørlandet med lekter. Ikke rart at noen vil
ha Rikken på sokkel på Hellvik.

Solstua Feriehjem
– Da jeg ble fastboende her i 1974 var det
kun familiene Doksrud og Garder som
bodde her hele året. Alle andre var sommergjester, spesielt beboerne på Solstua
Feriehjem.
– Solstua ble drevet av Pibervigens
Menighet, og var en kjærkommen avveksling for mang en ungdom fra ”Vika”.
Solstua ble kort tid etter solgt, og dannet
utgangspunktet for kloakkering, og etter
hvert bygging av dusinvis av hus.

Båttilbud i
Bundefjorden
Det er ikke bare nostalgi som gjør at
Rikken Jacobsen ønsker å få tilbake et rutetilbud i Bundefjorden. I januar 1999 ble det
foretatt en undersøkelse på Hellvik som
viste at nesten samtlige Hellvikinger ønsket
en ny båtrute. I februar /mars samme år ble
beboerne på Berger forespurt, og konklusjonen var at kun 4 av til sammen 212 per-

Hvem vet, kanskje kommer Rikken Jacobsen
på sokkel på Hellvik brygge en vakker dag?
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soner ikke ønsket å benytte seg av et slikt
rutetilbud.
– Et båttilbud på østsiden av Nesodden
kan utgjøre et godt alternativ for å avlaste
fulle busser til Tangen brygge, het det
den gang, og Rikken mener at problemRikken har stua full av gamle bilder og
dokumenter fra Hellvik. Han er orakelet
på Hellvik, og deler gjerne sin lokalkunnskap med nye Hellvikinger.
Rikken Jacobsen studerer
her rutetilbudet i
Bundefjorden
vinteren 1960/61
og drømmer
seg tilbake.

stillingen er minst like aktuell i dag.
– Med god tro og store sko kan man
gå på vannet, heter det i religiøse
kretser.
På Hellvik brygge står Rikken
Jacobsen og har stor tro på
et båttilbud i Bundefjorden.
Kanskje det er på TIDE
å tenke nytt?

FAKTA OM HELLVIK
I gamle papirer var
skrivemåten Helwig,
sikkert en levning fra den
tysk-danske innflytelse. Senere
skrev man Helvig, Helvik og Hellvik.
Den offisielle skrivemåten er i dag
Hellvik. Helvik Vel har imidlertid
beholdt skrivemåten fra forrige
århundreskifte. Den første bosettingen kan med sikkerhet dateres til ca.
1570, og det er rimelig å anta at munkene på Hovedøya var de første rydningsmenn på Hellvik.
Engelske munker slo seg ned på
Hovedøya og bygget klosteret der i
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1147.
Munkene var
arbeidsomme og drev med fedrift. På
Nesodden fant de gode beitemuligheter for budskapen sin, og gjennom
århundrene ble Klosteret på Hovedøya den største eiendomsbesitter på
Nesodden.
Kilde: Helviks historie/Helvik Vels 50-års jubileum i 1962.

NY FARGEPRINTER
I STORE
FORMATER

5 på båten
Hans Wilh. Kirkevold
eller bare "Billy", spiller
B-trompet i Fremad
Janitsjar og Marienlyst
Big Big Band når han
ikke rydder opp i verdipapirjungelen i Nordea.
Tønsberggutten tok
med seg familien og
flyttet til Nesodden i
1987, en avgjørelse han
aldri har angret på.

Plakater i alle formater
– Ring for et
Trykk
godt introduk- Kopiersaker
ing
Innbin
sjonstilbud!
ding

Terje Olsen fra Oksval
har bodd på Nesodden
i 40 år og har fått god
trening i snømåking i
Skøytegruppa i NIF.
Han meldte seg derfor
til tjeneste da kaptein
Magne Olsen etterlyste
snømåkere på Dronningen. Terje jobber
med lønn og personal i
databusinessen og har
et godt grep på snøskuffa.

wiggo@rodsten.no
www.rodsten.no
Mob 41 40 38 37
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Marius Næss
har en av Nesoddens
fineste luer og går
i 2. klasse på
Nesodden
Videregående skole.
Han bor på Ursvik
og tok M/S
Smørbukk til byen
for å kjøpe PSPutstyr og jeans.

Magnus Andersen
bor på Alvern, går
på ungdomsskolen
og spiller hardrock.
Gitarstrenger får
man ikke kjøpt i
"Sopelimbygda",
derfor gikk turen til
hovedstaden.

Marianne Derlick er
urinnvåner på
Nesodden, bosatt på
Tangen, født og oppvokst på Flaskebekk,
og ansatt i AS
Nesodden-Bundefjord
DS. Synes Nesoddbåtene er verdens
beste reisemåte, til
og fra jobben.

Paviljongen med nye eiere
Det er «de tre bukkene bruse» som har
kjøpt Paviljongen; Thomas Forsland, Marius
Lervold og Knut Erik Steigård.
– Det beste utestedet på Nesodden, sier
Rigmor Vines, som er stamgjest på
Paviljongen, og inviterte Signalen på besøk.

Hjemkjøpt
– Det var i desember i fjor at Paviljongen
ble «hjemkjøpt», forteller Knut Erik Steigård, – et sted som folk på Nesodden kan
bruke, med en fantastisk beliggenhet og et
enormt potensiale. Vi som nå eier, og driver
stedet er alle urinnvånere. Thomas
Forsland er nesten «flasket opp» på
Paviljongen, hans far, Snorre var i sin tid
medeier her, og vi har alle debutert som
selskapsløver på Paviljongen.

Slapp salat
– Før var salaten slapp, og stemningen
laber,
forteller Rigmor
som er aktiviTangenbryggas
nydeligeVines
fiskesuppe
tetsleder i Vestsiden Pensjonistforening. Nå

Rigmor Vines
har satt seg godt til rette
i baren, sammen med nesoddingene
Knut Erik Steigård, Ellen Forsland,
og bartender Braullio Gomez fra Chile.

er det «stand-up» og «Midnight Special».
Gutta har snudd stedet opp ned, og jeg
anbefaler Paviljongen til alle jeg treffer,
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forteller den spreke bestemoren, som i sin
tid drev Hotel Oset på Golsfjellet. Nå arrangerer hun turer for pensjonistene på

Nesodden til Det Kongelige Slott og Den
Norske Opera, når hun ikke spiser frokost,
lunsj og middag på Paviljongen.

Her kan man få mye mer
enn bare Kvikklunsj i
påskesolveggen og hele
sommer’n gjennom

NESODDEN

Torghandel
FJELLSTRAND

Stilren og innbydende bar

Thomas Forsland har
dype «røtter» på Paviljongen

Paviljongens delikate kjøkken og
hyggelige betjening

Vårblomstene er på vei
buketter & dekorasjoner
sorg- & brudebinderi
blomster
potteplanter
hagesenter med jord,
gjødsel og alt til hagen
anleggsgartner
pyntegjenstander for
både ute- og innebruk
mineralvann, øl
utkjøring av blomster
på Nesodden
Bråtenveien 37, 1458 Fjellstrand
Tlf 66 91 80 48 Faks 66 91 83 46
ÅPNINGSTIDER
MANDAG-ONSDAG 10–17 • TORSDAG 10–19
FREDAG 10-17 • LØRDAG 09–15
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Påskeruter Nesoddbåtene 2009
RUTE 601 AKER BRYGGE – NESODDTANGEN
Mandag, tirsdag og onsdag i påskeuken:
Fra Nesoddtangen: 0530, 0600, 0630, 0700, 0730, 0800,
0830,0900, 1000,1100,1200,1300,1400, 1500, 1530,1600,
1630, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300,
2400 (onsdag også kl 0100)
Fra Oslo: 0602, 0632, 0702, 0732, 0802, 0832, 0932, 1032,
1132, 1232, 1332, 1432, 1502, 1532, 1602, 1632,
1702, 1732, 1832, 1932, 2032, 2132, 2232, 2332, 0032.

F.o.m. skjærtorsdag t.o.m. 2. påskedag:
Søndagsrute med ekstra båtavgang fra Nesodden kl 0100.
(2. påskedag er siste avgang kl 2400)

RUTE 716 NESODDTANGEN – LYSAKER
Mandag og tirsdag samt onsdag morgen i påskeuken.
Fra Nesoddt.: 0630, 0655, 0730, 0830, 1500, 1530, 1600, 1700
Fra Lysaker: 0640, 0705, 0815, 0845, 1515, 1545, 1615, 1715
Deretter innstilt t.o.m. 2. påskedag.

RUTE 256 Aker Brygge - Slemmestad/Vollen
Innstilt f.o.m. 6.4 t.o.m. 13.4

RUTE 602

OSLO – NESODDENS VESTSIDE

Fredag 3.4: Til Ildjernet: Fra Aker Brygge, rute 601
kl 17.12, omstigning til hurtigbåt på Nesoddtangen.
Onsdag 8.4: Fra Aker Brygge, kl 13.35 til Flaskebekk,
Sjøstrand og Ildjernet
Palmesøndag, skjærtorsdag og 2. påskedag:
Fra Aker Brygge kl 10.50 til Flaskebekk, Sjøstrand, Ildjernet,
S. Langåra, Fagerstrand, Aspon, Håøya, Drøbak (Sjøtorget)
Fra Drøbak (Sjøtorget) kl 15.00, Håøya 15.10, Aspon 15.15,
Fagerstrand 15.17, S. Langåra 15.22, ldjernet 15.40,
Sjøstrand 15.43 og Flaskebekk 15.46 til Nesoddt. og Aker Brygge

ÅPNINGSTIDER EKSPEDISJONEN

VENTEHALL

Mandag 0830–1700
Tirsdag–fredag 0830–1600

Mandag–torsdag 0600–0045
Fredag–lørdag 0600–0130 Søndag 0600–0030
36

Pinseruter 2009

Alt i renovering
av bad

PINSEN: RUTE 601 AKER BRYGGE – NESODDTANGEN
1. pinsedag: ekstra avgang fra Nesoddtangen kl 0100

RUTE 602 OSLO – NESODDENS VESTSIDE
1. og 2. pinsedag:
Fra Oslo 10.50, Tangen 11.05, Flaskebekk 11.08, Sjøstrand 11.11,
Ildjernet 11.15, S. Langåra 11,36, Lågøya 11.41, Fagerstrand 11.44,
Aspon 11,47, Håøya 11.52, Drøbak 12.05
Fra Drøbak 17.35, Oscarsborg 17.38, Håøya 17.44, Aspon 17,49,
Fagerstrand 17.55, Lågøya 17.58, S. Langåra 18.02,
Fjellstrand 18.09, Ommen 18.12, Ildjernet 18.25, Sjøstrand 18.27,
Flaskebekk 18.30, Tangen 18,34, Oslo 18.50

ALLTID
RØR AS
v/Hein Aasen ingeniør og
rørleggermester

RUTE 716 og 256: Innstilt

ÅPNINGSTIDER
EKSPEDISJONEN

VENTEHALL

Mandag 0830–1700
Tirsdag–fredag 0830–1600

Mandag–torsdag 0600–0045
Fredag–lørdag 0600–0130 Søndag 0600–0030
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Willy Thoresens vei 36
1450 Nesoddtangen
Tlf. 66 91 63 60 T Mob 90 72 10 41
Fax 66 91 63 20
e-post heink-aa@online.no

?

Velkommen til å se vårt store utvalg
av gaveartikler m.m

Bryggetorget - Aker Brygge
Telefon: 21 02 36 55
Bordbestilling@cafesorgenfri.no

www.cafesorgenfri.no
Byens beste blåskjell kan nytes i solen på
Bryggetorget eller inne i våre spennende lokaler!
Vi frister med småretter, à la carte og vår
berømte danskinspirerte lunsj. Vi har et bredt
utvalg av spesialimporterte akevitter.
GRO-senteret på Bjørnemyr - Tlf. 66 91 91 81
nesodden@givingdining.no

Velkommen!

MANDAG – LØRDAG 10–18

... for feiring av livet
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Signalen
gratulerer:

Nesoddbåtenes gullklokkegjeng
De er furet og værbitte og kommer fra hele
landet, men en ting har de felles.
De har alle fått gullklokke av AS NesoddenBundefjord Dampskibsselskap.

Concordias jubilanter:

Kaptein John Petter Olsen
Søndag 29. mars fylte
kaptein John Petter
Olsen på MS Smørbukk 60 år.
Dagen ble feiret med
en bedre middag, – og
ROC-kurs
som
er
påbudt i det nye båtselskapet.
Kaptein Olsen har med andre ord ikke
tenkt å legge inn årene ennå!
Jubilanten er en skipper av den gamle gode
skolen. Som 17-åring mønstret Tromsøgutten på en bulkcarrier som dekksgutt, og
har siden gått gradene til sjøs. Allerede i
1989 mønsret han på sin første nesoddbåt,
og siden 1992 har han vært fast inventar. I
1997 flyttet han og kona til Nesodden.
– Veldig bra å bo på Nesodden når man er
så heldig å jobbe i Nesoddbåtene, sier den
gamle sjøulken med et lunt blikk i øyet.
Vi gratulerer!

Her skulle det selvfølgelig vært et bilde av gutta,
men det er dessverre
forsvunnet ...

Signalen gratulerer
Jan Ove Pedersen
med 50-årsdagen
den 3. april

... prøver igjen
i neste nummer

Nesten 300 år
Til sammen har de 298-års fartstid i rederiet, som snart er historie.
De ni medlemmene har alle blitt gjenstand
for heder og ære for 25 års tjeneste, og
bærer stolt sine klokker.
– Nå blir vi en mimreklubb, sier Egil
Knutsen som er gjengformann.
– Vi står foran en ny tid, med forankring i
den gamle. Nesoddbåtene er en merkevare
og et begrep, selv har jeg aldri angret en
dag på at jeg i sin tid tok hyre på M/S
Lykkeper.
Nå nyter han pensjonisttilværelsen i Tvedestrand, og gleder seg til makrellen kommer.
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Tom Bolstad med
hans 50 år den
7. april

og Zurifa
Mahmutovic som
blir 50 den 26. april

Velkommen til Kavringen
båtplasser
•
vinteropplag
•
kranløft
•
seviceverksted
•
drivstoff

Kavringen AS
Telefon: 66 91 63 00
post@kavringen.no

kiosk/ båtutstyr
•
trebåtverksted
•
slipp
•
selskapslokaler
•
kurs/ konferanse

Sjøsenteret Nesodden AS
Telefon: 66 91 63 00
nesodden@sjosenteret.no

Kavringen Marina as
Telefon: 66 91 05 50
www.kavringenmarina.no
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Tre og Båt DA
Telefon 911 75 769
post@treogbaat.no

Spiskammerset Selskapsmat AS
Telefon 66 91 60 15
post@spiskammerset.no

Quiz-gjengen på åttebåten

Fra venstre Asbjørn Mo, Signe
Fredrikke Meidell, John Green,
Camilla Hellerud, Turid Koniarz
og Anne Lillejordet

Åttebåten i åtte år
Før løste de alle verdensproblemene,

nå løser de alle quiz-spørsmålene i alle
avisene. På vei til jobben, med åttebåten
fra Tangen.
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Mange i gjengen har reist adskillig lengre,
men de siste åtte årene har forskjellige
quiz-entusiaster samlet seg rundt bordet.

Bridgespillere og Steinerskole-elever har
blitt bryskt avvist, og Signalens utskremte
måtte sitte pent og løse en rekke spørsmål
før audiens ble innvilget. Permisjon fra
bordet gis kun ved alvorlig sykdom eller
utenlandsopphold. Norges nåværende
ambassadør til Slovenia er innvilget permisjon i nåde, men møter når Quiz-gjengen
avholder styremøte på Papa Sigolo
(fortrinnsvis etter jobb på fredager).

Bli med Signalen
og Alexander Rybak
til Moskva!

Fra New Mexico
og Mjøsa
Frank Green er fra New Mexico, og har
bodd på Hellvik siden 1976.
Asbjørn Mo er fra Hamar og ble Norgesmester i seiling, som fokkeslask om bord i
en Killing i 1983. Hvite seil, som utover
Oslofjorden dro, lokket ham og familien
til Nesodden i 1995, og siden har de bodd
på Tangen.
Asbjørn gruer seg til jul. Da flytter arbeidsgiver Storebrand til Lysaker og han må ta
hurtigbåt. Da blir det liten tid til quiz,
med mindre Asbjørn allierer seg med kapteinen og lager hurtigquiz fra brua.

Nesoddens store sønn, Alexander Rybak
kom til finalen i Melodi Grand Prix 2009
med sangen «Fairytale», som han har
skrevet selv. «Fairytale» er en kjærlighetssang inspirert av følelser til en tidligere kjæreste. Låten er satt sammen av
russisk-inspirerte rytmer og norsk folkemusikk gjennom Rybaks fele.
21. februar 2009 fikk han nærmere
750.000 stemmer og vant finalen i Norsk
MGP 2009 med over 600.000 flere stemmer enn annenplassen.
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Redaksjonen i Signalen er overbevist om
at han vinner hele greia, og inviterer
herved våre lesere til å bli med til
Moskva!
For ytterligere informasjon, og bestilling
av billetter ring:
Henriette Larsen
Event Travel AS
Tlf. 48 14 55 50
henriette@eventtravel.no
www.eventtravel.no

Nå har vi flyttet inn på Hybelen
igjen!
Verdens hyggeligste
venteværelse!
Hannibal (Tom Erik Andreassen) har overgått seg selv. Han har ikke bare pusset opp
Hybelen sin, han har skapt noe totalt
annerledes, men beholdt det hyggelige
hybelpreget på Hannibals Hybel. Det er
bare å ta av seg hatten for Hannibal, han
har skapt det koseligste venteværelset i
verden.

Neste båtens venner
Jubelen ville ingen ende ta da presenningen omsider ble fjernet, og Hannibals Hybel
fremsto i ny drakt.
Som ved et trylleslag ble en tre måneder
gammel byggeplass forvandlet til Aker
Brygges svar på Alexander Rybaks
«Fairytale».

Tom Erik, Lars, Lasse og Johan
ønsker deg hjertelig velkommen!
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Hybelen er blitt et eventyr av en bar, den er
blitt spennende og annerledes, man oppdager stadig nye flotte detaljer – og alt er
helt nytt. Bortsett fra flisene på do, den
sorte panteren, og et stambord for Neste
Båtens Venner. Some things will never
change!
De fleste av «vennene» var selvfølgelig på
plass på den første «visningsdagen»,
mange med tårer i øynene. Vi hørte flere si
at de var så glade for endelig å komme
«hjem»! Noen vandret omkring og «prøvegikk» de nye lokalene «for sikkerhets
skyld» – greit å vite hvor de skumle trappetrinnene befinner seg for senere besøk.

Barpreg
– Tanken var å skape noe helt nytt og samtidig bevare hybelpreget, forteller en synlig
stolt hybeleier. Hybelen har blitt betydelig
større, og alle gleder seg til varmere dager
da hele vindusveggen ut mot uteserveringen kan åpnes opp med en moderne foldedør.
– Utvalget og ekspertisen i baren er dessuten utvidet betraktelig, sier han og tar oppstilling foran godsakene, sammen med tre
av de beste bartenderne i Norden.

Lekkert interiør
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Else-Britt og Ole-Erik Tufte har
vanket på Hannibals i alle år.
Det akter de å fortsette med.

Neste Båtens Venner ble stiftet i slutten av 80-tallet og har i dag hundrevis av medlemmer.
– Nå må du snart se å åpne, ropte de til Tom Erik i ombyggingsperioden, – vi føler oss hjemløse!
På bildet sitter noen av medlemmene i NBV: Jytte Haldrup, Lasse Ingeberg, Frode Pettersson
(som kom ens ærend fra Stavanger for å være med på gjenåpningen),
Ida Lise Salberg og Guttorm Sand. Gjengen ga "nye" Hybelen 10,5
på en skala fra 0 til 10 og utbrakte et flerfoldig «han skal leve» til Tom Erik

– Tenk så forfriskende det er med en nightcup etter en lang, tung middag, eller en GT
før, kommer det forlokkende fra Tom Erik
som har vært på brygga i 26 år.
De nye etablissementene utover langs
brygga og på Tjuvholmen ønsker han hjertelig velkommen.

– De skaper et mangfold, og er et supplement til en av landets største attraksjoner;
Aker (og Nesoddbåtenes) Brygge!
Den Sorte Panteren på Hannibals Hybel har
fått selskap av Den Brune Løven. Problemet
er bare at ingen av dem har fått navn.
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Stinn brakke etter bare en times åpning

Hannibal utlyser derfor en navnekonkurranse, og utlover en (klekkelig) dusør til
finneren av det/de beste navnene.
Forslag kan leveres (skriftlig) til Hannibals
Hybel, eller til NBDS-Signalen innen pinse,
hvoretter vinneren/vinnerne vil bli presen?
tert i neste nummer av Signalen.

Mange gode tilbud
til enhver tid!

Den nye Løven

LAG MATEN
UTE!

HØYTRYKKSPYLER
– meget effektiv vasker
som nesten gjør hele
jobben for deg!

Gassgrill
med tre rustfrie
brennere og
termometer i
lokket.

KÄRCHER
HØYTRYKKSPYLER MED
TERRASSEVASKER
God kvalitet.
120 Bar – 420 lt.

TANGEN NÆRSENTER - TLF. 40 00 59 54

Den gamle panteren

MANDAG TIL FREDAG 09.00-20.00 • LØRDAG 09.00-18.00
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Båtjevndøgn
Nordøsten kommer susende gjennom
Groruddalen, feier over Oslofjorden og
treffer M/S Bamse Brakar med isende
kulde og snø. Bamsen er 8.20-avgangen til
hovedstaden, og arena for vinterens

vakreste eventyr. På Øvre Soldekk markerer de tøffeste gutta på Nesodden
Båtjevndøgn, dagen når solen igjen kan
sees over horisonten (Holmlia) fra båten.

Tequila Sunrise
Det er fredag 6. februar og først tror vi at

Soltibederne (fra venstre) Arne Jensen, Odd-Øyvind Johansen, Finn Lewin, Terje Mosnes,
Peter Bjønnes, Kjell Arne Karlsen og Jan Andresen
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det er Samefolkets dag som feires, værforholdene skulle i hvert fall tilsi det. En munter gjeng er samlet på Øvre Soldekks styrbord side, og stemningen er høy.
– Dette er en av årets viktigste dager, sier
Terje Mosnes, som sammen med Finn Lewin
nærmest snublet over ordet Båtjevndøgn
for noen år siden.
– Det kom på en måte av seg selv – seilende
på ei fjøl – når solen plutselig tittet frem
over horisonten, den gang for mange år
siden. Siden har den faste gjengen blitt stående ute på 08.20-avgangen fra Tangen,
året rundt, i allslags vær, speidende etter
solen.

I år måtte imidlertid en medbrakt appelsin
spille rollen som solen, når Båtjevndøgnet
skulle skåles for, med Tequila Sunrise.
Intet overlates til tilfeldighetene når det
skal skåles for Båtjevndøgnet. Før
Tequilaen helles i glasset, blir det dyppet i
sitronsaft og salt. Skål!

og i løpet av 20 minutter løser vi det meste
ved hjelp av godlynt rør.
De står ute på 08.20 fra Tangen året rundt.
– Er det salong der nede?, lurer de på.
– Vi trodde det var et bildekk, sier de i kor.

Året rundt
– Nå er vinteren over – nå er det vår, roper
Finn Lewin mellom vindkastene, og får nikkende samtykke fra gutta. De får også

En medbrakt appelsin måtte spille rollen som solen i år.

En askese
– Vi kan ikke akkurat påstå at Tequilaen er
en nytelse, sier Terje Mosnes som er
Båtjevndøgnets høvedsmann, – det er en
slags askese.
De ivrige soltilbederne kommer til å søke
Tide Sjø AS om tillatelse til å fortsette soltibedelsen om bord i de nye båtene, og gjør
regning med å få søknaden innvilget.
For øvrig løser de, i likhet med Snåsamannen, de fleste problemene som andre passasjerer måtte ha, vederlagsfritt. Øvre soldekk er et forum for problemløsing.
– Det er ikke akkurat utagerende festing vi
bedriver, men du verden så mange verdensproblemer vi løser i løpet av båtturen. Alle
har ulike yrker, meninger og synspunkter,
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beundrende blikk fra et par damer som har
forvillet seg ut på dekket.
– Kjekke og maskuline gutter, sier Kathrine
Geard som er imponert over så vel opplegget som standhaftigheten. – De står her
hver dag og er alltid like blide, de er en
fryd for øyet, og en pryd for båten.
– Ja, vi er ganske kjepphøye på vei innover,
sier Finn Lewin, men hjemover sitter de
fleste av oss inne og sover.
– Dersom en av gjengen er fraværende en
dag, lurer vi på hvorfor. Helt til en SMS tikker inn med forklaringen. Sykdom eller
reise er gyldig forfall, men selv under et
lengre sykefravær fra jobben, møtte vedkommende opp på båten! Selv i ferien tar
enkelte en tur, bare for å markere styrke og
vårt revir.

Kunsten å slappe av ...

Ringnes, Hjulet, 1407 Vinterbro • Tlf.: (+47) 64 97 73 30
Fax: (+47) 64 97 73 31 • E-mail: post@catalinaspas.no
... og så kom endelig solen,
mandag 9. februar.

Les mer om oss på: www.catalinaspas.no
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Forrige nummers ordlek ble nok en suksess
– antall svar øker fra gang til gang og vi
har fått inn mange riktige svar og flere
hyggelige tilbakemeldinger fra våre
trofaste lesere.

Ordleken

God fornøyelse nok en gang, og lykke til!.

Andreas Lunnan
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Slik løser du oppgaven:
1. Finn løsningen på stikkordet og skriv
denne inn i øverste diagram

2. Overfør bokstavene (evt. utrops-, spørsmålstegn eller komma) til ruten med
tilsvarende tall i nederste diagram.
Hvert tall har kun én og samme
bokstav – men de enkelte bokstaver
har ofte flere tall ...

3. I diagrammet under vil det vokse fram
et slagord eller et sitat etter hvert
som du finner svaret på stikkordene
på forrige side – og fyller ut «gaten»
nedenfor.
Lykke til!!

?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
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Else-Britt

NBDS-Signalen DA, Øvre Utsiktsvei 43, 1450 Nesoddtangen
– merket «Ordlek». Svarfrist: 1. juni 2009

Vinneren vil få et
gavekort på kr 500,–

Vinner
av gavekort

Navn: .......................................................................................................

som kan brukes hos vår annonsør

Adresse: ...................................................................................................

Ferdinand restaurant på Granholt,

Unni Nordal
Tangenveien 101
1450 Nesoddtangen
Vi gratulerer!!

Tangenveien 129.

Postnr. ........................-sted:....................................................................
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i forrige nummer er:

FOREBYGGING • BEHANDLING • ERGONOMI
Naprapat tilsluttet NNF

Stive muskler
og ledd?
Gjør noe med
det hos naprapaten
fra Nesodden,
som holder
til på
Aker Brygge!

O
R

Dame- og herrefrisør
sol- og fotterapi
Bjørnemyr Senter, Tosletta 44, 1453 Bjørnemyr,
Tlf. 66 91 81 81
man-ons: 10-17, tors: 10-19,
fre: 10-16, lørdag etter avtale.

www.haarsenteret.no

Septik og høytrykkspyling

Skreddersydee



Tining av frosne ledninger
TV-inspeksjon av
avløpsledninger
Fyllmasse
containerutleie











Døgnvakt • Tlf. 66 91 82 16
Kløftavn. 100, 1454 Fagerstrand
e-post: post@sandnes-transport.no

Helios Nesoddtangen

slo
yggklinikk

Tangen Centrum
1450 Nesoddtangen
Tlf. 66 91 48 84

Din miljøbutikk på Nesodden
Støtt miljøkampen
– kjøp økologisk

André Bolstad

MANUELL ORTOPEDISK MEDISIN

Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Tlf. 22 83 91 00
www.rygg.no • post@rygg.no

hverdager 10-20 og lørdager 10-18
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Steinerskolens jubileumskarneval
Steinerskolen er i et jubileumsår: 25 år.
Siste fredag før vinterferien feiret skolen
karneval, og det for 25. gang.

Woody Allen spurte etter sin psykiater, og
noen så Elvis kjøre raskt over scenen på en
Vespa-scooter. Eller har vi bare drømt?

Lærerne og elevene på ungdomstrinnet
har et felles tema, og det skifter fra år til år.
I år var retro på moten og man følte seg
hensatt til 1950-tallet. Mennene med
trange olabukser, slitte skinnjakker, glinsende sleik og kam på baklomma. Den
unge Marilyn Monroe kom ut av skapet.

Fra 2. opp til 7. klasse har hver klasse sitt
eget tema. For eksempel er barna i 2. klasse
hvert år eventyrfigurer, prinsesser og troll.
I 5. klasse er de forvandlet til vikinger.
Hvorfor bruker en skole energi på en slik
fest?
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En steinerskole byr ikke bare på fagtimer i
snever forstand, men også på skuespill,
markeder og fester, som inkluderer foreldre, ansatte og elever. De store festene gir
en opplevelse av å delta i et sosialt fellesskap på 240 elever og 43 voksne pluss
foreldre.

Steinerskolen er på mange måter et kultursentrum i elevenes liv. En skole skal huse
både ro og aktivitet, studier og utfoldelse,
hverdag og fest.

Steinerskolen på Nesodden er i sitt
25. år.
Den har 240 elever og sysselsetter 43
ansatte. Den er en av Nesoddens
største arbeidsplasser.
Den er en ikke-kommersiell stiftelse,
og lønningene er i snitt lavere enn i
offentlig skole.

Elevene elsker å kle seg ut. De viser en
annen side av seg selv enn den daglige. I
det barna maskerer seg, viser de en ukjent
side av seg selv. Masken både beskytter sin
bærer og utleverer den. Man demonstrerer
offentlig sin skjulte side. Jentene ser seg i
speilet og får øye på skikkelsen av en
fremmed, av den umulige indre søsteren.
Uten roller og masker – ingen lek. For noen
timer stiger alle inn i en rolle og kan føle:
Der er den igjen, den andre, som jeg også
er. Den andre, som også er meg.
Maskerade er magi!

Foreldrene har markant innflytelse i
skolen. De yter en stor frivillig innsats og deltar i dugnader og beslutninger.
Elevenes timeplan inneholder mange
timer med håndverk og kunst.
Lærestoffet og undervisningens
metoder tilpasses alderstrinnet og
barnas modenhet.
Steinerskolen representerer det største pedagogiske alternativ på verdensbasis med over 1000 skoler i 56
land. Overalt tar den utgangspunkt i
den lokale kulturens egenart. Den
finnes i kristne, jødiske, islamske,
hinduistiske, taoistiske og areligiøse
samfunn.
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NM i Stangfiske på Tangenbrygga
Signalklokka på Tangenbrygga ga gjenklang helt over til Asker og Bærum da Arne
Lendl signalliserte starten for årets NM
(Nesoddmesterskap) i stangfiske i regi av
Tangenbrygga Pub og Spiseri. Golden
retrieveren Oscar, svensken Mikael Finné
og en rekke andre fiskeentusiaster inntok
deretter raskt de beste fiskeplassene, og
konkurransen var i gang.

«Lettskyet, vindstille,
pent vær»
Værmeldingen kunne ikke ha vært bedre,
og værgudene velsignet arrangementet
med nydelig vårvær. Problemet var bare at
været var altfor fint. De store ruggene som
vanligvis biter på hvasomhelst utenfor
Tangenbrygga, kunne se de livsfarlige
fiskekrokene i det krystallklare vannet, og
lot seg ikke lure. Ikke en eneste en!
Dagens fangst ble en sjøstjerne, fisket av
Ina Desiré Haukland, som sammen med
kompisen Mats Levold går i klasse 3c på

Martin Gulli Edvardsen (9)
i dyp konsentrasjon på
Tangenbrygga

Premieutdeling
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Nesoddtangen skole. Inas far Johnny, og bror
Dan Andre, var synlig stolte da hun dro
avgårde med førstepremien i konkurransen,
en praktfull fiskestang sponset av Energihuset. Alle barna som deltok fikk medalje, og
etterpå var det pølsefest og vafler.

Frossenfisk
Søndagsmiddagen var det Tord Holen som
sikret seg. Den stivfrosne ørreten fra REMA
1000 var ment å være trøstepremien for
minste fisk, men da ingen fisk ble landet
måtte det loddtrekning til. Alle startnummerne ble lagt i en hatt, og familien Holen
ble dermed de eneste som kunne reise
hjem med fisk.
All ære til Arne Lendl og Tangenbrygga for
et flott arrangement.

Premieutdeling – frossenfisk fra REMA 1000

Premieutdeling
Internasjonal deltakelse: Mikael Finné er en av
Sveriges beste fiskere. Han kommer fra Halmstad,
men er nå bosatt i Oslo. På Tangenbrygga har han
før fått både ørret, makrell og torsk. Denne gangen fikk han imidlertid ingen ting.
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Primus motor Arne Lendl

The best russerevy ever!
Vi våger påstanden: Årets russerevy på
Nesodden var tidenes beste.
«Fritt fall» var tittelen, og vi falt pladask.
Tekstene satt som skudd i veggen, skuespillerne var dritgode, og bandet var dødsprofft.
Bedre blir det ikke!

«Skillsnissen»
Høydepunktet var tekstforfatter/skuespiller
Miriam Øynas »Skilsnisse» hvor vi fikk et
innblikk i hvordan barn opplever voksne. Et
hysterisk morsomt innslag hvor tekstforfatteren var glitrende i rollen som barn. Vi tar
av oss hatten også for «Hottentottene» og
«Tre små drit freshe griser lizzom».

Fra sketsjen: «Mor, far og
barn», skrevet av Miriam
Øyna, fremført av
Miriam Øyna og
Henrik Hildre

Miriam Øyna ga alt på scenen og var revyens superstar.
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To bananer, Titten
Tei og Bjørn
Sundquist
Sketsjene kom som perler på en snor, med
lokale, nasjonale og internasjonale kjendiser.
Torstein Skeie ga oss en innføring i hvordan
man kan slå opp med kjæresten på en
effektiv måte, og Sondre Rødsten var
dødskul i rollen som isdanser.
Jon Spieler må ha verdens beste hukommelse, han gikk gjennom forestillingen
som selveste Superman, i den ene rollen
etter den andre.
Regien var ved Hans Martin Sørensen og
Victor-Alfonso Munoz Rinde, to nesoddgutter med en stor fremtid foran seg på de
skrå bredder.

Jon Spieler
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Velkommen til den nye
hybelen på Aker Brygge
Vi har brukt hele vinteren til å
bygge om vår kjente og kjære
bar på bryggekanten - og håper
gamle og nye kunder liker den
nye innredningen. Den er nå
enda mer hjemmekoselig - som
en «hybel» og et venteværelse
bør være.

ETABLERT PÅ AKER BRYGGE 1986
Stranden 1, 0250 Oslo - Tlf. 22 83 28 90

www.hannibal.no
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