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VELKOMMEN TIL

DRUENS
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Hos oss finner du garantert noe du
ikke har smakt før – PÅ GLASS...
Vi har også mange spennende retter
som passer til et glass eller to!
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Den kalde vinteren har imidlertid gjort det
vanskelig å vaske båtene.
Svevestøv, sot og salt har satt sitt preg på
dekk og dørk, og vi gleder oss til regelmessig utvendig vask av båtene.
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Skifolket har riktignok kost seg, men når
Lysakerfjorden ser ut som en eneste stor
gin & tonic er det vanskelig å kjøre hurtigbåt til Lysaker og Vollen.
Gudskjelov at gamle Huldra ble igjen i Nesodden-sambandet, uten henne hadde isvinteren blitt enda verre for passasjerene
på linje 712.
På hovedsambandet (linje 601) har isvinteren ikke skapt de store problemene.
Det er det tekniske problemer som har
gjort.
Problemene er imidlertid for ingen ting å
regne, i forhold til kjøreledninger som
stadig faller ned på Kambo, og tog som
ikke kommer fra Eidsvoll.
Spørsmålet fra togfolket er ikke når toget
kommer, men om det i det hele tatt kommer et tog.
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I tillegg gleder vi oss til solfylte og varme
turer med Nesoddbåtene. Helst på dekk,
med en forfriskende is, brus, eller en kopp
kaffe.
Og så en liten bønn til slutt.
Vær så snill å kast ispapiret, kaffebegeret,
snusen, eller den halvspiste hamburgeren i
søpla. Dersom du ser noen som ikke gjør
det, eller «glemmer» avisen, gjør det ingen
ting om du gjør vedkommende oppmerksom på det.
Selv om båtene eies av Tide, og går i rute
for Ruter er nesoddbåtene våre, vår
møteplass og vårt «samfunnshus».
Vi finner oss rett og slett ikke
i at noen tilgriser våre båter.

God påske!

ekelund seniorsenter
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På Ekelund Seniorsenter serveres det rett
som det er musikalske godbiter, og litterære småsnacks.
Ost og rødvin står også ofte på menyen.
Tilrettelagt og servert av Anette Yvonne
Scott, som er aktivitetsleder i Nesodden
kommune.

Konsert med søte smaker
– Vi ønsker at Ekelund og Nesoddtunet skal
bli et sted for små konserter, og store opplevelser, sier fiolinist Reidar Elnan, som
sammen med pianist Askild Løvold nylig
serverte «Sviskekompott med Tango-garnityr» på Ekelund Seniorsenter. Med seg
hadde de skuespiller Peter Bredal som sto
for «poetiske hoftesving».

Her på Ekelund holder vi åpent hver dag med mange gode aktivitetstilbud. Ønsker du å vite mer er
det bare å ta kontakt med : anette.yvonne.scott@nesodden.kommune.no eller på tlf.66 91 42 80.
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Trioen fikk det til å svinge på Ekelund, og
røde roser ble tent i kinnene, etterhvert
som den ene tangoen avløste den andre.
Peter Bredal leste teksten til «Tango for to»
og «Tango Graziosa» fikk det til å rykke i
dansefoten.
«Chardaz» av Monti er en sigøynerdans, og
da Reidar tro til med den var det nesten
som å være på Olympyiske Stadion i
Moskva. Der vant, som kjent, en annen
fiolinist fra Nesodden en stor konkurranse

Reidar Elnan er en av Nesoddens store fiolinister, en virtuos med
mangeårig erfaring som konsertmester i Kringkastningsorkesteret (KORK)

– Vals ble i sin tid dømt nord
og ned, ifølge Reidar Elnan,
– fordi man danset inntil hverandre!
Her spiller han en wienervals,
komponert av Johan Strauss.

i fjor – og Signalen var der (også).

Kjeldsens legat

I 1810 ble både Ole Bull og Frédéric Chopin
født. Begge ble hedret på Ekelund med
henholdsvis «Seterjentens søndag» og
«Noctürne».

– Den økonomiske siden av våre konserter
kan vi takke Kjeldsens legat for, forteller
Nesoddens «eldregeneral» Kjell Thoresen.
Når han ikke sitter på «Eldrebenken» sammen med ordføreren, er han travelt opptatt med ulike arrangemnet i regi av
Nesoddens Eldreråd. Den joviale senioren
reklamerer for «Dansekvelder på Breidablikk» og «Hæla i taket» med Nesodden
Gammeldansforening.

– Inger Hagerup blir ofte betegnet som
kjærlighetens dikter og en erotisk kjennetegner av rang, fortalte Peter Bredal og
fremførte barnerimet «Mauren», og dikterens hyldest til våren.
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Her på Ekelund bor vi, sier Grethe Kopperud, Helga Hasvold, Karin Wiger
og Marie Thommessen. Skål for det!

Inge og en venninne kom til Norge fra Danmark
på begynnelsen av «halvtresserne» (femtitallet).
Der traff hun Odd Venstad. Resultatet av det har
blitt barn, barnebarn og oldebarn. Her skåler de
for det, sammen med Kjell Thoresen (i midten),
leder av Eldrerådet på Nesodden.
Aaslaug Kristiansen er begeistret tilhører.

Den 5. mai klokken 12.00 kommer «GT
Sara» på besøk til Ekelund.
– Den dagen må man stå opp tidlig, sier
Kjell.
– Det kommer til å bli stinn brakke!
Den åttiårige dama fra Toten heter Gerd
Thoreid og er et oppkomme av gode (tildels grove) historier.
– Hun kommer til å filleriste Nesoddens
seniorer med latter, advarer Kjell.

Paal Wergeland kommer opprinnelig fra
Bergen, men er en av Nesoddens største
patrioter. Damen ved hans side er Ellinor
Andreassen.

Det er på Ekelund Seniorsenter det skjer!
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Nå kommer våren – mat og drikke
kan nytes både ute og inne!
Nye spennende retter på vår meny når vi åpner igjen rett over påske

VI HAR ALLE RETTIGHETER!

tirsdag – torsdag: 15-24 • fredag - lørdag: 15-01
søn- og helligdager: 13-22 • mandager stengt

Tlf. 66 91 48 20
Vi hjelper
deg med
alle typer
el-installasjon!

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

Skal du endelig få
navn på båten i år?

Fra kr. 200,- for selvmontering

Ring eller send oss e-post for bestilling eller mere info

Original Design & Display
Tlf 22 83 02 02 • lise-lotte@original.as
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små Prinser og Prinsesser om bord i Tideprinsen

Det var som kjent Alværn barnehage som
gikk av med seieren da de nye nesoddbåtene
skulle utsmykkes med tegninger.
Som premie mottok de gratisbilletter, boller,
pølser og brus.

Premiene ble benyttet før jul da barnehagen
skulle se forestillingen «Teskjekjerringa» på
Det Norske Teater.
Om bord i Tideprinsen var også Askeladden
barnehage. De skulle til byen for å se
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«Pinoccio» på Nationaltheateret.
På bildet står Askeladden barnehage foran,
mens Alværn barnehage befinner seg i trappa, sammen med regionssjef Alf Jørgen
Fedog, som nesten «druknet» i barn.

Mange gode tilbud
VÅRKOS

HØYTRYKKSPYLER

ALLTID
RØR AS

INVITE GASSGRILL BLUSS 3
Lammesteken vil garantert godgjøre seg på
denne supre gassgrillen med 3 rustfrie
brennere. Kabinett for opp
bevaring. Elektronisk tenning.
Topplokk i rustfritt stål. Støpejernsrister sikrer bedre resultat. Effekt 9 kw.

TA N G E N N Æ R S E N T E R

Alt i renovering
av bad

v/Hein Aasen ingeniør og
rørleggermester

TELEFON 40 00 59 54

MANDAG TIL FREDAG 09.00-20.00 • LØRDAG 09.00-18.00
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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

Nesodden på langs
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Jacob Natvig bor på
Bekkelagshøgda og har datter
og barnebarn på Nesodden.
Her får han, og Liv Jakobsen fra
Bjørnemyr startnummer av
«nummersjef» og tidtager
Elisabeth Rye-Holmboe.

All ære og stor takk til Nesodden Idrettsforening. Værgudene gjorde også sitt til at
Nesodden på langs ble et vellykket skirenn.

Mariann Vold fester startnummer på datteren Nora (9). Kaia Sund (8) har allerede fått
sitt startnummer av pappa Odd Sund.
Sammen gikk de Nesodden på langs på
3 timer og 15 minutter.
– Helt topp! rapporterer Nora og Kaia.
– Vi gleder oss allerede til neste år!
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Gustav Kopperud (1) var sannsynligvis
rennets yngste deltaker. Her tar han en pust i
bakken, sammen med storebror Nikolai (3
1/2), mamma Silje Jansen og pappa Knut
Jørgen Kopperud. Familien er hjemmehørende
på Fjellstrand og har dype røtter på Nesodden.
Nå er en ny familietradisjon etablert.
– Vi stiller til start neste år, sier far. Kanskje
også med farmor og farfar (red. anm.)?

Det var sol fra skyfri himmel, blåswixføre,
appelsiner og Kvikklunsj.
Bedre blir det ikke!
Eliten satte nye rekorder, aldri har så mange
deltatt (ca. 500), og Signalens sportsmedarbeider kom i mål som absolutt sistemann.
Løypa gikk gjennom vår naturskjønne kommune og deltakerne smilte fra øre til øre – fra
Myklerud til Berger.

På Svestad måtte skiløperne krysse riksveien.
Ingunn Sakshaug fikk beundrende blikk, og
heiarop av storbonde Kalle Heltzen (i midten) og Løvene (Lions) Dag Henning Bogstad
og Pål Sveen.

På matstasjonen på Søndre Løes traff vi brødrene Sjur (5) og Gard Havig Gjelseth (7).
Sammen med sin fetter Joshua Havig Gjelseth (8) og sin mor Anne serverte de boller, drikke
og bananer i lange baner.
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Velkommen til å se vårt store utvalg
av gaveartikler m.m

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

Velkommen til vårt

Spennende akevittbord
der kjøkkensjefen setter
sammen en meny med
akevittinspirerte
retter!
I tillegg serverer
vi våre berømte
danske lunsjretter
– og selvfølgelig
à la carte!

GRO-senteret på Bjørnemyr - Tlf. 66 91 91 81
nesodden@givingdining.no

... for feiring av livet

www.cafesorgenfri.no

MANDAG – LØRDAG 10–18
14

Norge i hvitt, hvitt og hvitt!

Hvor hen du gikk i li og fjell julen 2009, var landet dekket av snø, kritthvit nysnø, som
virkeliggjorde drømmen om ”A white Christmas” for store og små.
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leten» i verdens vakreste vinterland. Vi var i
Vestre Slidre i Valdres. Det ble en uforglemmelig opplevelse.

Valdres

?

Julen 2009 og vinteren 2010 ble den hviteste
i manns minne. Fra Kysten Lindesnes Åna
Sira og dalstroka innafor, til Nesodden,
Valdres og Nordkapp lå landet dekket av snø.
I romjulen slo værgudene til med sol fra sky-

fri himmel i store deler av landet. Det ble god
gammeldags julestemning med neglesprett,
julenek, dompapper og skigåing. Signalens
sportsreporter opplevde romjulen og nyttårshelgen i det som må være selve «indrefi16

Valdres er verdensberømt for rakfisk og
Frikar. Sistnevnte opptrer ofte sammen med
Alexander Rybak, og førstnevnte «opptrer»
gjerne sammen med akevitt. Valdrisene er
usedvanlig gjestfrie, trauste og godmodige.
En antar at Valdres for en stor del ble befolket fra vest, over Filefjell. Innvandrerne har
sannsynligvis gitt dalen navn etter skogen –
navnet kan opprinnelig ha vært Valdles, der
vald betyr skog (samme ord som i det tyske
wald, mens les står for beite.

Innover slake fjellvidder går det milelange
stølsveier, hvor det fremdeles produseres
husdyrfôr og tradisjonell stølsdrift om
sommeren. I vinterhalvåret er stølene
populære utfartsområder, og et eldorado
for skientusiaster.
I vårt tilfelle var målet Lomtjernstølene i
Sørre Syndin, og stølen vi hadde fått låne
av familien Solberg, Nils Arne og Anne
Marie og barna Even og Øyvind.

Nyttårsaften
Lomtjernstølene ligger i underkant av
tusen meter over havet, og har full oversikt
over Sørre Syndin. Utsikten er formidabel
og «julekortet» åpenbarer seg gjennom
samtlige av «glasene» på stølen.
I nordøst troner Syndisfjellet, og i nordvest
Gilafjellet. Sistnevnte er 1582 meter høyt,
og vi befinner oss på Norges «tak».
Nærmere himmelen går det neppe an å
oppholde seg vinterstid i Norge.
Stillheten er total, og naturopplevelsene
formidable. Familiens hund er i tillegg
kjempefornøyd. Nyttårsaften er årets verste dag for våre firbente venner, de er livredde for fyrverkeri og smell. På Lomstølen
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er nærmeste nabo flere kilometer unna, og
det eneste fyrverkeriet vi opplever er sprakingen fra Jøtulovnen, som brenner døgnet rundt. Det nye året får en lun og harmonisk start, og fullmånen er den eneste
som kaster lys over iskalde og og snødekte
vidder.

matros Hugo Åsmund sørgård
kom til verden den 3. februar 1950. Han ble
født i Tromsø, og vokste opp som den yngste
av fem brødre.
– Så snart jeg var gammel nok, stakk jeg til
sjøs, forteller den spreke 60-åringen, som
mønstret på M/S Drammensfjord i 1966.
Båten tilhørte Den norske Amerikalinje og
gikk med stykkgods mellom Norge, USA og
Afrika. Etter Amerikalinjen ble det Østenfart
med Leif Høegh, til eksotiske land som
Indonesia og Ceylon (nå Sri Lanka).
I 15 år har Hugo seilt i passasjerfart mellom
Oslo og Nesodden, og har aldri hatt en dårlig
dag på jobben.
– Kjempehyggelige passasjerer, som jeg kommer til å savne, sier jubilanten som nå mønstrer av nesoddbåtene.
– Tusen takk for meg, sier Hugo – og tusen
takk, sier vi. – til en gledesspreder og staut
sjømann som har rundet seksti. Vi gratulerer
og ønsker Hugo god seilas videre.

post@signalen-da.no

Lennox fikk sitt største ønske oppfylt;
nemlig en fyrverkerifri nyttårsaften!
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«shtandart»
- Life is what we make it!

for byggingen av St. Petersburg og hans
flaggskip, fregatten Shtandart.
Det tok fem måneder og 200 mann å bygge
originalen.
I vår tid går det ikke fullt så fort.
Replikaen er bygget av trær som ble plantet
utenfor St. Petersburg på Peter den Stores
tid, og er et resultat av én manns drøm.
Kaptein Vladimir Martus begynte med to
tomme hender og en motorsag i 1994, og
trodde nesten ikke sine egne øyne da skuta
kom på vannet i 1999.

Neida, det er ikke Pirates of the Caribbean,
eller Kaptein Sorte Bill. Det er den russiske
fregatten Shtandart og kaptein Vladimir
Martus.
I vinter har den staselige skuta, og den staute kapteinen, «overvintret» i Indre Oslofjord.
På Fagerstrand, i Drøbak og på plassen til
Christian Radich på Akershuskaia.

Nå er hun klar for nye eventyr på de syv hav.

Peter den store
Allerede som 17-åring dro Peter den Store ut
i Europa for å studere kultur, arkitektur og
skipsbygging.
Det han brakte med seg hjem, la grunnlaget
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Kaptein Vladimir Martus.

Nesodden
Frukt & Grønt
P Å G R A N H O LT

Trygg bilpleie
Km-service for
alle bilmerker
Tekniske reparasjoner,
bilelektro
Oppretting,
lakkering,
år
polering
Deler, rekvisita,
leiebil
Periodisk kontroll,
EU-kontroll

60

Du får kjøpt
alle typer billetter fra
RUTER hos oss!
alt i frukt og grønt
friske egg • olivenoljer • ris
marinerte oliven • ferskt brød
noen dagligvarer
ÅPNINGSTIDER: 9–19 • 9–18
Tlf. 66 91 69 60

Midtveien 71
1458 Fjellstrand

Tlf. 66 91 85 62
Faks 66 91 85 57

E-mail: fagerhoe@online.no
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• 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

Bli med da vel!
Nå seiler Shtandart med russiske – og andre
ungdommer i alle aldre – som mannskap. I år
skal hun delta på festivaler og regattaer i
Europa, før hun til høsten setter kursen hjemover mot St. Petersburg, og du kan bli med:
Sjekk: www.shtandart.com
Der finner du informasjon om skuta, seilingsplan og annen informasjon.
Shtandarts motto er: «Life is what we make
it!» – et glimrende sådan.

Utgivelser 2010:
DATo

Maksim Kurshunov er førstestyrmann om bord i Shtandart. Her står han til venstre sammen
med Elena Karluvskaya, Maria Martous og kaptein Vladimir Martus.
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mATerIeLLFrIsT

Vår: 26. mars
5. mars
sommer: 18. juni
4. juni
Høst: 10. september
27. august
Vinter: 4. desember 19. november
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DAME & HERRE
Tangen Centrum

66 91 18 67
www.centrum-frisør.no

Bilde på bytur

Velkommen
til frisørene på
Nesodden!

DAME & HERRE

DROP-IN

66 91 49 02
Du finner oss i NB-gården
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Camilla Øyhus
Hjemmeside: http://camilla.oyhus.no (under arbeid)

Når tematikken er «urbane bylandskap» er
det bare rett og rimelig at maleriet tar seg
en bytur.
Billedkunstneren Camilla Øyhus har sitt
atelier i kjelleren i Blåbærstien, men når
bildene hennes skal
vurderes
av
Østlandsutstillingen må samboer Bjørn
Bjelland trå til.
– Ikke noe problem sier Bjørn, de nye
Nesoddbåtene er som skapt for transport
av store malerier. Problemet var å krysse
Rådhusplassen i frisk bris. 1,80 x 1,40 er litt
av et vindfang, det var så vidt jeg ikke blåste på sjøen.
«Four minutes left» heter bildeserien og
forestiller byene som maskiner – like før
verdens undergang – i dette maleriet
observert fra innsiden av en bil.

UTDANNELSE:
2006: Kurs i kunstnerisk konsulentarbeid innen offentlig utsmykking.
1996 – 2001: SKA (Statens Kunstakademi)
1992 – 1996: SHKD (Statens Høgskole for Kunsthåndverk og Design),
Institutt for grafisk design og illustrasjon.
1994: St. Lucas, Hogeschoole of fine art in Antwerpen/Belgia.
1991 – 1992: UIB (Universitetet i Bergen), Kunsthistorie grunnfag,
Ex. Phil. og M001 matematikk
1990 – 1991: KIB (Kunstskolen i Bergen).
UTSTILLINGER:
Se: www.folketshelter.romforkunst.no
ANNEN KUNSTNERISK VIRKSOMHET:
Medlem i kunstnergruppen The G.U.N. Ladies sammen med Sabina Jakobsen, Mariken
Kramer, Madelaine Park og Hanne Rangul. Driftet visningsstedet TWT/The White Tube
på Tøyen T-banestasjon fra høst 2006 – høst 2009 i samarbeid med Oslo T-banedrift AS
og The G.U.N. Ladies.
Se: www.thegunladies.com
Jobber som Kunstkonsulent for KORO
MEDLEMSKAP: NBK (Norske Billedkunstnere, UKS (Unge Kunstneres Samfunn) og LNM
(Landsforeningen Norske Malere)
STIPEND:
2009: Statens Diversestipend 60 000,–
2008: KKNords mobilitetsstøtte 1300.00 EUR
2005 – 2008: Statens arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere, 3 årig.
2006: Stipend fra Norsk Kulturråd med 50 000,- og 50 000,- fra BKH for å opprette TWT
2005: Reisestipend til Slovenia fra ECF Mobilityfond. 2004: Reisestipend til Finland fra Sleipnir.
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Prinsens ferd mot
Aladdins land

Hvor ble det av de gamle
nesoddbåtene – hva gjør de nå?
tok bilder i det den passerte nesoddlandet på
vei sørover.

av Knut Lorentzen
Første stopp på ferden ble Antwerpen hvor
man gjorde et kort stopp, og seilte videre
mot Newport på Englands vestkyst. Like etter
avgang fra Newport i England får BELUGA
FOUNDATION motorhavari i dårlig vær ute i

Etter en tids opplag kom dagen da hurtigbåten Prinsen skulle forlate Oslo for siste gang.
Som tidigere beskrevet i Signalen skulle den
nå begynne et nytt liv i Abu Dhabi som transportør for oljearbeidere.
Den 26.9.09 kom så heavy-last-skipet BELUGA
FOUNDATION fra Rotterdam og opp til Oslo.
Rederiet Beluga Group er tysk, og meget

store på denne type transporter. Etter mye
planlegging og rigging kunne man endelig
løfte PRINSEN om bord på dekk på ettermiddagen.
Så dagen etter, søndag den 27.9.09 var båten
godt sikret på dekk, og ferden kunne begynne. Flere sentimentale nesoddinger sto og
25

Flere sentimentale nesoddinger sto og tok
bilder i det den passerte nesoddlandet på
vei sørover.

rom sjø, 20 nautiske mil nord for Lands End.
Det er en ødelagt turbo-charger som er årsaken. Lasteskipet fikk etter hvert assistanse av
kystvaktskipet ANGLIAN PRINCESS, som slepte havaristen ned til Falmouth i den Engelske
kanal.
Etter fem dagers reparasjoner kan ferden
fortsette, og med PRINSEN fortsatt på
dekk, setter man nå kursen mot

Civitavecchia i Italia, Romas havneby.
Oppholdet blir kort, og nå er det strake veien
ned mot Suezkanalen og gjennom det beryktede piratområdet, Adenbukten.
Men piratene lar vår prins være i fred, og
langt om lenge kommer man endelig frem til
havnebyen Abu Dhabi, noen få steinkast fra
Dubai.

VI KAN
TILBY:
• Tilhengerutleie
(åpne og lukkede)

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

Statoil Service Flaskebekk
Telefon 66 91 15 57

Foto: Krispen Atkinson, Falmouth 08.10.09
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maritime ord og uttrykk
Tekst Knut Lorentzen

Dame- og herrefrisør
Sol • Fotterapi • Voksing
mandag, tirsdag og onsdag: 9-17,
tordag: 10-19, fredag: 9-16, lørdag: 9-13

Vi kan tilby behandling med og
uten ammoniakk.
Nye organiske produkter til hjemmebruk
uten parabener og sulfater.
Våre produktmerker:
Joico, Kms, Chiorganics, Renati,
Biosilk og Blomdal.
Ring oss, kom innom eller bestill på nett
Trine, Silje og Mona
Bjørnemyr Senter, Tosletta 44, 1453 Bjørnemyr,

Telefon: 66 91 81 81 • www.haarsenteret.no

www
signalen-da.no

Fremtidens skip, hva blir så det? Det aller
siste innen skipsdesign de siste årene har
uten tvil vært utviklingen av X-bow. En ide
som begynte ved Ulstein verft, i forbindelse med utvikling av supplyskip til værharde Nordsjøen.
Ulstein X-bow® er en baugtype utviklet av
Ulstein Design, der baugen er vendt innover, mot akteren, slik at en båt med Xbow vil være lengst ved vannlinjen. I prinUlsteins X-bow
sippet vil en slik baug ha større oppdrift
foran enn konvensjonelle skrog (skip).
Skroget håndterer hard sjø bedre enn vanlige skrog ved at den ekstra oppdriften
denne formen gir vil gjøre slik at baugen
flyter over møtende bølger, som de konvensjonelle skrog måtte bryte igjennom.
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Dette gir mindre akselerasjon i baugen og
dermed en mer behagelig reise for mannskapet samt at mindre motstand vil gi et
redusert drivstofforbruk.
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Påskeruter Nesoddbåtene 2010
RUTE 601 NESODDTANGEN–AKER BRYGGE / AKER BRYGGE–NESODDTANGEN
MANDAG–FREDAG:
NESODDT.–AKER BR: 0530 0600 0630 0700 0730 0800 0830 0900 00m 1500 1530 1600 1630 1700 00m 0000 0100f 0200fn
0553 0623 0653 0723 0753 0823 0853 0923

23m 1523 1553 1623 1653 1723 23m 0023 0123f 0223fn

AKER BR–NESODDT.: 0530 0600 0630 0700 0730 0800 0830 0900 00m 1500 1530 1600 1630 1700 00m 0000 0100f 0200fn
0553 0623 0653 0723 0753 0823 0853 0923

23m 1523 1553 1623 1653 1723 23m 0023 0123f 0223fn

LØRDAG: NESODDT. – AKER BR: 0700 0800 00m 0100 0200n AKER BR – NESODDT.: 0632 32m 0032 0132n
0723 0823 23m 0123 0223n
0655 55m 0055 0155n
SØNDAG: NESODDT. – AKER BR: 0700 0830 1000 00m 0000 AKER BR – NESODDT.: 0632 0802 0932 32m 0032
0723 0853 1023 23m 0023
0655 0825 0955 55m 0055
f = kjøres kun fredag

m = deretter minutter over hel time

n = nattakst (dobbel takst, kort gjelder ikke)

RUTE 716 NESODDTANGEN – LYSAKER
MANDAG–FREDAG:
Fra Nesoddtangen:
Ank. Lysaker:
Fra Lysaker:
Ank. Nesoddtangen.:

0630
0639
0640
0649

0655
0704
0705
0824

0730
0739
0815
0854

0830
0839
0845
1524

1500
1509
1515
1554

1530
1539
1545
1624

1600
1609
1615
1724

1700
1709
1715

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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Få mest ut av
boligsalget ditt!

Velkommen til NYE

Vårt mål: Best pris – raskest salg!

Asiatiske og norske
gourmetretter, samt
rimelige og spennende
lunsjretter.

Nesoddens mestselgende meglerforetak.
Flott presentasjon av din bolig både i salgsoppgaver,
annonser og presentasjoner.
Våre meglere har alle hatt Nesodden
som spesialområde i mer enn 10 år!
Konkurransedyktige priser.

Håkonskastet 5 (REHAB)
1453 Bjørnemyr
Tlf. 66 96 22 23
Leder.Paviljongen@gmail.com

Tangen NærsenterEiendomsformidling
- Tlf 66 91 37 00

Eiendomsformidling
dd

b k

30

Blodøre

Internasjonalt på
Nesodden Dyreklinikk.
Lennox fra Japan,
Paula fra Kanada
og Bergthora fra Island

Når diagnosen stilles på Homo sapiens (mennesker) kalles det «blomkåløre». På hunder
er betegnelsen «blodøre».
Lennox fikk diagnosen og måtte opereres på
Nesodden Dyreklinikk.
Operasjonen var vellykket, men etterpå ble
det «lampeskjerm» i tre uker.
Det likte bikkja dårlig!

Veterinærene i rundkjøringa
Der hvor det før var kiosk på Flaskebekk, er
det nå dyreklinikk, og takk for det!
De dyktige dyredoktorene tar i mot alt som
kan krype, fly eller gå – og gjør det med smil,
varme og stor faglig dyktighet.
BLODØRE

Paula B. Brynildsen er 1/4 Chippewanindianer
fra Nortwest Territories i Canada, og Bergthóra
Hallbjörnsdóttir er fullblods islending.

Blodansamling (hematom) mellom hud og
brusk i øret. Rammer ofte eldre hunder (og
katter), og hunder med lange/hengende ører.
Må som regel behandles kirurgisk.

Begge bor i Oslo og synes båt- og busstilbudet til og fra jobben er helt supert.
– Bussen stopper rett utenfor klinikken, sier
Paula, – bedre blir det ikke.

«Lampeskjermen» var en pest og en plage.
Her får Lennox trøst og en godbit av Paula.
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Lysefjord
sightseeing

... mer enn 150 år
på fjordene

Lysefjorden er en av Norges mektigste
fjorder. Den 42 km lange fjorden er
fylt med opplevelser som Preikestolen, «Fantahålå», Kjerag, gamle
gårdsbruk, fosser, geiter, seler, idylliske øyer og storslått natur.
Guiding underveis.

2010

Tur 4. Fottur til Preikestolen (600 moh)
Daglig 18.5–12.9 Varighet: ca. 8 t,
herav 4 t fottur.
Tur 5. Fottur til Kjerag innerst i Lysefjorden (1000 moh)
Daglig 26.6–29.8 Varighet: 13,5 t,
herav 5 timers fottur.

Alle avganger fra Fiskepirterminalen i Stavanger!

Tur 1. Cruise med Turistbilferja
Opplev hele Lysefjorden
Tur 2. Lysefjorden – fjord og fjell
2 turer daglig 26.6–29.8
Varighet: ca. 8 timer
Tur 3. Preikestolcruise
Daglig 29.5–29.8. Lørdager i perioden
2.1–22.5 og 3.9–18.12. Varighet: 3 t.
Cruise til Preikestolen med fullt
sightseeingprogram.

Opplevelse
Vi tilbyr spennende opplevelser i alle
de store, norske fjordene – la deg friste
av fjordcruise, sightseeing, fjellturer
eller brevandring.
Skreddersøm
Vi skreddersyr totalopplevelser – til
vanns og til lands. Kontakt oss for
firmatur, kick-off, lagbygging eller
andre arrangementer. Vi har egne
turbusser og båter.
Det tas forbehold om ruteendring
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Tide Reiser
Bestilling og informasjon:
www.tidereiser.no
lysefjordsightseeing.no
Fiskepirterminalen, 4004 Stavanger
Tel: +47 51 86 87 88 – fjord@tide.no

Tide Reiser Stavanger

Kiwanis Club Nesodden

Rekorden er 35 liter vaffelrøre på én dag, kommer det muntert fra vaffelsjef Elisabeth
Tjernshaugen fra Dalbo. - Hun er fenomenal til å steike, sier Tove Bøhler, Bjørnebyr (i midten)
og Inger Strand, Blylaget (til venstre).

Kiwanis er en internasjonal humanitær
organisasjon av frivillige som arbeider for
barn og unge. Kiwanis er ikke en selskapsklubb, eller en «hemmelig» forening.
Ingen hodeskaller og mystiske ritualer,

ingen fløyelskapper og sverd, eller politiske-/religiøse retninger. Bare frivillig arbeid
for lokalsamfunnet i fritiden.
Kiwanis ble stiftet i USA i 1950, etablert i
Europa i 1963 og kom til Norden i 1964.
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At vaflene er kjempegode, bekrefter
Magnus (3) og Ingeborg (4). De hadde tatt
med seg foreldrene Nanna Steen og Nicolai
Jørgensen til Kiwanis-låven på jakt etter
kokebøker.
– Sist vi var her fant vi en kokebok fra 1960tallets Amerika «Cook book for homemakers». Nå lager vi muffins og sandwicher slik
Jaquline og John F. Kennedy gjorde da de
bodde i Det Hvite Hus, forteller Nicolai, som
synes det er dejlig å være dansk i Norge.

Det er ca. 600.000 aktive medlemmer i mer
enn 90 land, hvorav 150 er hjemmehørende
i Divisjon Akershus.

Nasra, Najma, Hidaya og Ruqiya kommer fra
Somalia. Nå bor de på Nesodden, trives godt
og er ofte på Kiwanis låven. - Her er det
mange rare folk og dyr, sier Nasra og tar tak
i en hane. Mor Hidaya har funnet et lekkert
blått fat.

Giovanna Ottaviani Aalmo har funnet sitt drømmeur, en ekte "Amerikaklokke" fra begynnelsen av forrige århundre, kanskje til og med fra slutten av århundret før det! «Kiwanisen»
Øivind Ødegaard har ikke peiling på klokker, men lover å hjelpe til med å henge den på veggen, når han som dyrlege kommer på hjemmebesøk til familien Aalmos to hunder.

På Nesodden er vi så heldige at vi har en
meget aktiv klubb. «Kiwanisene» på Nesodden har rendyrket møbel-, bok, og lop-

pemarked som sitt inntekstgrunnlag, og
støtter en lang rekke med gode tiltak i
kommunen.
34

Et kupp, kommer det høylydt fra Bjørn Inge
Karlsen fra Andøya, nå bosatt på Spro.
Porselenspæreholdere kan brukes til 60 watt
og holde motorrommet i båten temperert
gjennom vinteren. I hvert fall så lenge man
får kjøpt pærer, forteller lysmesteren og
legger til at vi ikke må si det til noen.
Han vil ha hemmeligheten for seg selv!

Noen av disse er:
Follo Krisesenter, aktiviteter for barna
Burn Camp – for brannskadde barn
Ungdomsskolene for reiser med «de hvite
bussene» og Nesoddtunets Venner
Kiwanis tar avstand fra vidløftige engasjement av internasjonal karakter, og konsentrerer seg om «de nære ting», som for
eksempel «Båreteppe» på Nesoddtunet og
kransekaker, godterier – og frukt til bofellesskapene.
I år fyller Kiwanis Club Nesodden 40 år.
Vi gratulerer, applauderer og ønsker lykke
til med Kiwanis-låven og arbeidet videre.

Det var tilløp til trafikkork og parkeringskaos
når Kiwanis-låven åpnet etter vinterdvalen.
Parkeringssjef Halfdan Skånland viftet
febrilsk med armer og bein, og hadde sin
fulle hyre med å få plass til alle bilene.
Er du på jakt etter en skomakerlest, en pidestall, et tekrus fra Ping-dynastiet eller beksømstøvler, er Kiwanis-låven stedet.
Men du må stå opp tidlig. Når låven åpner er
det kø av kjøpelystne kunder fra fjern og
nær. Da Signalen var på besøk møtte vi folk
fra Somalia, Italia og Andøya.

Kirsti Grindheim fra Fjordvangen fant en barkrakk, en pidestall og et rullgardin. – I tillegg
har jeg kjøpt masse rideutstyr her, jeg er her
nesten hver gang låven er åpen. Hun er en
av våre beste kunder, sier Kiwanis-gutta og
flokker seg rundt henne.
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Åste Eggen viser stolt frem en skomakerlest,
en borrvinne og et sjeldent eksemplar av en
løvsag. Med den kan du lage surfbrett i
kryssfiner, slik Vaselina Bilopphøggers synger
om i sangen, sier Åste.

Bjørg Ehrnst forteller at Kiwanis Club
Nesodden begynte som en gutte-/herreklubb. Dagens klubb har plass til medlemmer i alle aldre og av begge kjønn.
– I dag er vi tilsammen 22 medlemmer som
er meget godt organisert av vår låvesjef
Knut Strand.

gir driks, eller legger på en hundrings!
Pengene går jo bare til gode formål!

Bjørg Ehrnst

– Låven er delt inn i 5 avdelinger, forteller
Bjørg:
• Bøker • Ting & tang • Elektrisk
• Små møbler • Store møbler

– Det er viktig å ha styring – med bemanningslister og logistikk. Knut er en kløpper
i organisasjon og ledelse. Vi fungerer
som en middels stor bedrift, og har
egne avdelingsledere for hver
avdeling. Jeg tviler imidlertid på
at noen har en triveligere
arbeidsplass enn vi har. Kundene
er jevnt fordelt mellom juniorer
og seniorer, og alle er like hyggelige. Noen pruter, mens andre gir uttrykk
for at vi selger for billig. Helt topp når noen

Septik og høytrykkspyling
Tining av frosne ledninger
TV-inspeksjon av
avløpsledninger
Fyllmasse
containerutleie

www.signalen-da.no
post@signalen-da.no

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

Nesodden
Naturprodukter
!"

36

## % !$ $!

M/S Bamse Brakar passerer Ildjernet fyrlykt på

Forsøpling
Det er helt utrolig hva folk «glemmer» på
nesoddbåtene og på bryggene på Nesodden.
Her står Arvid Iversen og er fortørnet over at
noen har glemt søppelposen sin på Nordre
Flaskebekk brygge.
Vedkommende hadde vært så «heldig» å
legge ved opplysninger som gjorde det mulig
for oss å oppspore grisen, som nå kan vente
seg en lite hyggelig overraskelse i posten.
Søppelposen er returnert til vedkommende
som rekommandert postoppkrav, verdi
NOK 1.000,–.
Et passende «gebyr», synes vi.
Like lett er det ikke alltid å spore opp alle de
som «glemmer» avisene og kaffekoppene
sine på båtene.
Spesielt leit er det når kaffekoppene er halvfulle og blir stående igjen på dørken.
Resultatet blir ofte at nestemann uforvarende sparker til koppen, og kaffen går til
spille. Leit, og noe skikkelig søl.
Nei, gjør som Signalen.
Forsøk å spore opp grisen, løp gjerne etter
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vedkommende med den «gjenglemte»
avisen, kaffekoppen, eller restene av et
McDonalds-måltid. Selv om synderen ikke
nødvendigvis blir glad, blir vedkommende
forhåpentligvis flau, lei seg og får en dårlig
dag på jobben (eller hjemme).
Det samme gjelder snusere som «glemmer»
snusposen sin under seter, på dørken, eller på
veggen (!)
Det er godt gjort å få snusposen til å feste seg
på veggen, men det er enda verre å få den,
og flekken bort.
Sammen med tagging på do, hærverk på
seter og tilgrising av båtene koster det oss (ja,
vi som reiser) tusenvis av kroner.
Det er båtselskapet som må vaske og rydde
opp, men det er vi som får regninga.

Mandag - Fredag 7–17
Torsdag 7–18 • Lørdag 9–14
Linnebråteveien 181, 1455 Nordre Frogn
Telefon 64 93 91 94 • post@gulbjornrud.no

EEndelig
ndelig er
er det
det vår
vår igjen
igjen – og
og vi
vi åpner
åpner
dørene ut
ut mot
mot sol
sol og
og varme.
varme.
dørene
Velkommen innom!
innom!
Velkommen

&
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Anette Yvonne Scott
Oslojenta er aktivitetsleder i
Nesodden kommune og bor på Hellvik.
I samarbeid med Eldrerådet på
Nesodden står hun for ulike
arrangement i FIF-huset på Fagerstrand
og Ekelund Eldresenter, og stortrives
i jobben.

Hvem?
Hva?
Hvor?

5 på båten
Bjørn Bjelland

Per Kleiva
er litt nordlending, litt sunmøring, og litt
sogning, men mest Nesodding, selv om
han nå bor i Oslo.
Ateliet og hjertet hans er fortsatt på
Nesodden, og Per pendler, i motsetning
til de fleste, til Nesodden.
Han debuterte på Høstutstillingen i 1963
og var en av de ledende politisk engasjerte kunstnerne på 1960- og 70-tallet.

Når han ikke frakter malerier på nesoddbåten er Bjørn Bjelland assisterende
avdelingssjef i Ambulansetjenesten i
Oslo. «Siddisen» (fra Stavanger) har
bodd på Nesodden i 10 år og synes bare
det er rett og rimelig at det er Det
Stavangerske Dampskibsselskab AS
som eier Tide ASA, som eier de fine
nye Nesoddbåtene.

Yngve Derlick

Eva Ramm

er født og oppvokst på St. Hanshaugen.
I 1972 sto valget mellom Enebakk og
Nesodden. Yngve ville til skogs,
kona Inger ville til sjøs.
– Heldigvis vant kona, sier arkitekten som
har jobben som hobby, og har tegnet noen
av de mest spektakulære husene på
Nesodden.

var skolepsykolog på Nesodden fra 1955 til
1971. I 1958 skrev hun bestselgeren «Med
støv på hjernen» (55.000 eksemplarer).
Boken ble filmet, og nå er damen ute med
en ny bestselger: «Og psykiateren skapte
mennesket». Den frodige rødtoppen er stadig å se på nesoddbåtene.
– Jeg har fortsatt Nesodden på hjernen, sier
Eva og skuer lengselsfult ut over fjorden.
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Velkommen
om bord!
Vi ønsker alle
våre passasjerer en riktig god påske!

40

«reform 97»–russerevyen 2010

I fjor skrev vi «The best russervy ever», – men
det var den gang.
Årets russerevy var enda bedre!
Det er bare å ta av seg hatten for instruktørene Maria Bræk Ammerud og Victor
Alfonso Munoz Rinde. Sammen med russen – født i 1991 – leverte de et fyrverkeri
av en forestilling.
De musikalske perlene og underholdningsmessige høydepunktene satt som skudd.
Bedre kan det neppe gjøres.
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M/S Bamse Brakar passerer Ildjernet fyrlykt på vei
ut fjorden for siste gang

Velkommen til Kavringen
LEDIGE BÅTPLASSER!
båtplasser

kiosk/ båtutstyr

•

•
trebåtverksted

vinteropplag

•

•

slipp

kranløft

•

•

selskapslokaler

serviceverksted

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

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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drivstoff

•

kortautomat
hele året 06-22

kurs/ konferanse

Tre og Båt DA
Telefon 911 75 769
post@treogbaat.no

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

Lise Frostmann har i løpet av tjue år bygget
opp landets største vannaerobic-kjede.
Havfruen vannaerobic så dagens lys på
Sunnaas sykehus for tjue år siden, og nå
reiser DukkeLise på «signingsferd» for å
samle landets havfruer.
Havfruen finnes allerede på Nesodden, i
Oslo, Bærum, Asker, Elverum, Gjøvik,

Fagernes, Dokka, Gol, Haugesund,
Stavanger og Sandnes. Nyhet i 2010 er
kostholdskurs som man kan kombinere
med vannaerobic – eller ta separat.
Signingsferden begynner (selvfølgelig) på
nesoddbåtene og hovedkvarteret for
Norges Havfruer er (selvsagt) på Nesodden.
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Havfruer
Havfruer finnes i alle størrelser og fasonger. De finnes over alt i verden og de finns i
hopetall på Nesodden.
Til
dundrende
diskorytmer
synger

sport, sier Lise. De er redd for å bli sett på
som pingler, og ikke alle tar seg like flott ut
i badebukse (red.anm.), men de er hjertelig
velkommen. I mai begynner vårt «bikinikurs», som fokuserer på mage og lår. Det
burde være av interesse også for havmenn!
Kursene går mandag og torsdag kveld,
samt lørdag formiddag.

The Weather Girls «It's raining men» når vi
besøker Havfruene i bassenget på Sunnaas
sykehus. Utenfor er det fortsatt vinter, og
i Holmenkollen springer langrennseliten
på ski.
– Dette er mye bedre, sier Havfruene i kor,
én time i vann tilsvarer fire timer på land,
ifølge Naimi Nilsen. Hun har 20 års fartstid
som Havfrue og kan fortelle at havfruer

lever i gjennomsnitt åtte år lengre enn sine
medsøstre på land.
– Da kommer jeg til å bli 100! kommer det
kontant fra Liv Nyke. – Bestemor ble nittito! Man blir glad, treningen er lystbetont,
og det føles som om fødselsattesten er tjue
år feil etter hver økt.
– I vannet «mister» man 90% av kroppsvekten og du orker mer, sier Susanne Munkeby. I likhet med sine medsøstre på land, blir
havfruer gravide. To av deltakerne er
svangre med tvillinger, og den siste som
fødte, var havfrue inntil 14 dager før nedkomsten (på land).

Havmenn?
Havfruene savner egentlig ikke Havmenn.
Selv om de digger The Weather Girls og
(ofte) tenker på menn, vil de gjerne ha bassenget for seg selv. – Gutta tror at vannaerobic er synkronsvømming eller en frøken44

Banankake og kaﬀe
– Vanligvis avslutter vi en treningsøkt med
frukt, forteller Lise Frostmann, men i anledning 20-års jubileet feirer vi med banankake og kaffe.
Signalen gratulerer med jubileet, og ønsker
DukkeLise god signingsferd. Tenk at
Nesodden har blitt storprodusent, og
eksportør av havfruer!

Kokk hjem

Giovanna Ottaviani Aalmo fra Firenze i
Italia har fått kokkekunsten inn med
«morsmelken». Hennes besteforeldre drev
hotell og restaurant, og den matglade
agronomen tryller frem italienske lekkerbiskener som perler på en snor.
Da Henning og Vilgunn Kronstad i Skoklekroken skulle innvie sitt nye kjøkken kontaktet de www.norevent.no og fikk en
uforglemmelig aften sammen med sine
gjester.
Norevent leverer ikke bare kokken, de planlegger måltidet sammen med deg, gjør innkjøpene, serverer – og tar oppvasken.

Har bare dusjet
– Jeg har bare dusjet og gjort meg lekker,
sier vertinnen og tenner stearinlysene.
Verten smiler fra øre til øre, stolt som en
hane av sin vakre kone og deres nye kjøkken. Sammen ønsker de sine gjester velkommen, serverer leskende velkomstdrikke, og nyter duftene fra kjøkkenet.
Gjestene måper og får vann i munnen
etterhvert som Giovanna får fres på den
nye induksjonsovnen. Snart er det koselige
hjemmet forvandlet til en sansehage av
hjemmelaget italiensk mat, tilberedt fra
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grunnen, slik bestemor Ottaviani gjorde
det hjemme i Italia. Giovanna raser rundt
på kjøkkenet, skvetter i litt hvitvin her, og
en parmesanbit der, og når forretten serveres får hun stående applaus med ovasjoner.
Det er duket for en festaften av dimensjoner hjemme hos familien Kronstad.

skreddersøm
– Vi leverer det du vil ha, sier Henriette
Larsen i Norevent. Alt fra pølsefest til sjuretters gourmetmat. Vi «skreddersyr» ditt
arrangement og tilpasser bemanning etter
ønske og behov. Ønsker kunden å røre litt i
grytene, er det helt ok for oss, men aller
helst ser vi at vert og vertinne overlater
kjøkkenet til oss. Det er på ditt kjøkken vi

Menyen
ANTIPASTI - FORRETTER
Flan di parmigiano con salsa di asparagi
Flan av parmesanost med aspargussaus
Mini-melanzane alla parmigiana
con salsa di pomodoro e basilico
Terte av aubergine
med tomat- og basilikumssaus
Champignon ripieni al forno
Ovnsbakt fylt sjampinjong
PRIMO – FØRSTE HOVEDRETT
Ravioli di ricotta e spinaci al burro e salvia
Hjemmelaget pasta fylt med ricotta og
spinatblader, toppet med med smør og salvie
SECONDO – ANDRE HOVEDRETT
Saltimbocca di pollo
con pancetta e salvia al vino bianco
Hvitvinsdampede kyllingruller
med bacon og salvie

tilbereder dine ønsker, men vi kommer
gjerne med forslag som «American Turkey
with all the Trimmings», «Italiensk aften»,
eller «Norsk husmannskost».

Insalata di spinaci freschi
con pancetta e funghi freschi
Salat av ferske spinatblader
med bacon og frisk sopp

Vi foreslår også tilhørende drikke og står
gjerne for innkjøp, men norske alkoholpriser tilsier at kunden er best tjent med en
poltur selv. Det innebærer at fest hjemme –
i stedet for på restaurant – blir halvparten
så dyrt – og dobbelt så gøy!

DESSERT
Tiramisu alla fragole
Tiramisu med jordbær
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Stasera Cucino io
Giovanna Ottaviani Aalmo er agronom og har jobbet med mattilsyn, og
distriktsutbygging i Bosnia Herce-govinia, Albania, og Serbia Monte-negro. I
tillegg har hun bestyrt HM Kongen av
Marocco sin 300 mål store kongsgård,
og ryddet miner i Bosnia.
Familien har drevet i hotell- og restaurantbransjen siden 1930-tallet, og hun
har tatt med seg noen av familiens
oppskrifter til Norge.
Det gjelder også oppskrifter på noen
av de beste kakene i Italia. Kaker for
enhver anledning og enhver lommebok. Kaker og oppskrifter, som hun
gjerne holder kurs og foredrag om.
Bokstavlig talt matnyttige kurs, som
henfører deltakerne til solfylte Italia
og Giovannas fødeby Firenze.
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NESODDEN
NE SODDE N
FJELLSTRAND

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

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

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

utkjøring av blomster
på Nesodden

Original Design & Display

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

Her er noe av det vi
kan hjelpe deg med:

Flaskebekk senter

Øvre Utsiktsvei 43
1450 Nesoddtangen
Tlf. 22 83 02 02

1450 Nesoddtangen
Telefon 66 96 06 05 • Faks 66 91 95 58
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Else-Britt@Original.AS

Butikken bugner
av varer for våren!
Vi fører bl.a merker som:

CupCake
ChillNorway
Nova Star

Ticket2Heaven
Katvig
Memini

Nærsenteret på Tangen

ÅRETS BÅTTUR
FOR NESODDENS
PENSJONISTER

Vi har bunader i str 62-164 fra kr 399

VELKOMMEN TIL:
Kapellveien 84 • Flaskebekk Senter
Telefon 66 91 73 19 • www.sebrabarn.no

Spennende småretter, baguetter,
smørbrød, kaffe, kaker og iskrem.
Rimelig og raskt der du ferdes.
Velkommen!
Susan skrev tekster
for billedkunstneren Peter
Esdaile, og har laget en egen nisje i veggen
for hans maleri «Om å søke i blinde»
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Lions Club Nesodden, mannskapet på
nesoddbåtene og Drøbak Trekkspillklubb
inviterer Nesoddens pensjonister på tur
med M/S Tidedronningen lørdag 8. mai.
Avgang fra Tangen brygge kl. 10.00
med retur kl. 13.00.
Enkel servering og musikk ombord.
Meld deg på til Ingolf Haughovd,
telefon 922 67 444 og si fra dersom du
trenger hjelp med transport til brygga.

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

MATRETT

AT DET ENE FÅR FØLGER FOR DET ANDRE
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ELEGI
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Slik løser du oppgaven:
1. Finn løsningen på stikkordet og skriv
denne inn i øverste diagram

2. Overfør bokstavene til ruten med
tilsvarende tall i nederste diagram.
Hvert tall har kun én og samme
bokstav – men de enkelte bokstaver
har ofte flere tall ...

?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??

FYLL UT OG FINN LØSNINGEN:
1

2

3

23

24 25

44

45

4

46

5

6

26

27 28

47 48

7

8

29 30

49 50

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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Løsningen «klippes ut» og sendes i en konvolutt til:
Signalen DA, Øvre Utsiktsvei 43, 1450 Nesoddtangen – eller
sendes med e-post inkl. navn og tlf.nr til Ordlek@Signalen-da.no.
Svarfrist: 25.mai 2010.

97 98
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Vinneren vil få et
gavekort på kr 500,–

Vinner
av gavekort

som kan brukes hos vår annonsør

Elisabeth Ellingstad
Bjørnemyrveien 6
1453 Bjørnemyr
Vi gratulerer!!

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

Giving & Dining

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

GroSenteret på Bjørnemyr

Postnr. ........................-sted:....................................................................
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100 101 102

i forrige nummer er:

Vårens nyheter er her !
B ARN
DAME
H ERRE
Tangen Nærs enter - Tlf. 6 6 91 17 59
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eldrebølge i oslofjorden

På selveste Frigjøringsdagen, 8. mai, tar seniorene på Nesodden «bølgen» i Oslofjorden.
Det er Lions, som for «n'te gang» inviterer
Nesodden-pensjonistene på båttur.
– Helt fantastisk, sier cruisecaptain Arne

Jensen i Lions, – at Tide Sjø AS fortsetter en
mangeårig tradisjon, som ble etablert av
AS Nesodden-Bundefjord Dampskibsselskap.
– Det er også helt fenomenalt at mannskapet
stiller opp. Det er dugnadsånden som gjør
turen mulig, sier Arne som ønsker velkommen
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om bord og byr på lapskaus, trekkspill og
godt vær!
M/S Tidedronningen avgår fra Tangen brygge
lørdag 8. mai, klokken 10.00.
(flere opplysninger i egen annonse fra Lions).

Kitchen
PL. 10.

I

II

III

Hettemåke

Tidekongen

Skrubbeflyndre

Larus ridibundus

Aestus rex

IV

V

VI

Tidedronningen

Hummer

Tideprinsen

Aestus regina

Homarus gammarus

Platichthys flesus

Aestus dynastes

Vi har byttet ut båtene som går mellom Nesoddtangen og Aker Brygge med nye og mer komfortable båter som går på naturgass. Dette fører til
en betydelig reduksjon i CO2- og NOx-utslipp. Dermed kan du nyte overfarten i en båt som spiller på lag med resten av livet i Oslofjorden.
Rutehefter finner du om bord. For mer informasjon, kontakt Trafikanten på tlf. 177 eller se
www.trafikanten.no
2. oppl.

- Oslofj. -
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Juli 2009

Tide AsA på riktig kurs
Det børsnoterte Tide ASA, som er morselskap
til Tide Sjø AS (som eier nesoddbåtene) fikk
i 2009 et resultat før skatt på NOK 231 millioner. Tilsvarende tall for 2008 var NOK 18
millioner.
– Et resultat vi er meget godt fornøyd med,
sier konsernsjef Bjørn Ove Børnes til avisen
Dagens Næringsliv. Tide-konsernet måtte
nedbemanne med nesten 40 årsverk og
restrukturere hele konsernet da finanskrisen traff selskapet i slutten av 2008.
– Restruktureringen av hele konsernet har
vært meget vellykket, sier Børnes og viser
til at Tide lever i en marginbransje, der de
har gått fra beskyttet virksomhet til konkurranseutsetting av fergesamband.
– I 2010 vil det roe seg ned med konkurranse på fergesiden. Da kan vi konsentrere oss
om å drive de kontraktene vi har, ikke
minst kontrakten i Oslofjorden, sier Børnes.
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Vi ønsker alle våre kunder
velkommen til
vår nye kiosk på brygga!
Ønsker du å holde festen hjemme, men syns det er mye arbeid
og ansvar å lage maten selv? Ønsker du å være gjest i ditt eget
selskap? Og ha tid til å være den perfekte vert eller vertinne?
Det blir halvparten så
dyrt som å holde festen
ute – og dobbelt så gøy!
Norevent leverer ikke
bare kokken, vi planlegger måltidet sammen
med deg, gjør innkjøpene, serverer – og tar
oppvasken.

Norges laveste priser:

Vi «skreddersyr» ditt arrangement og tilpasser
bemanning etter ønske
og behov.

Hvis dere finner lik vare
billigere et annet sted,
så betaler vi mellomlegget!

w w w. n o re v e n t . n o
N O R W E G I A N

E V E N T

M A N A G E M E N T

A S

SYDVEIEN 19, 1450 NESODDTANGEN
MOBIL 908 66 705 / 481 45 550 – E-POST: henriette@norevent.no
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Delfin barnesvømming
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Er du mellom 2-5 år kan du gå på småbarnsvømmekurs i det store bassenget på
Sunnaas. På kurset blir barna fortrolig med
vannet, lærer å komme fram i vannet over
og under vann. Er du mor, far eller bestemor, bestefar, eller en annen nær voksen
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person til barnet er det bare å melde seg på.
Glede over å mestre er det som står i fokus
når barna møtes i bassenget.
Nytt 10-ukers kurs starter opp i uke 14
og går hver tirsdag klokken 17.30, 18.00
og 18.30.

Tror du det er mindre
VÅRNYHETER

Alltid et møtested
til hverdag og fest!

forskjell på brilleglass?

• Spennende, smakfulle matretter
• Varmt og kaldt drikke av alle slag
• God atmosfære – med gode venner

Synsvinkel og synsbredde er viktigg når du skal velge brilleglass.
Det er også en fordel at øynene ikke forsvinner bak skjemmende
reflekser, at glassene er lette, tåler litt og ikke riper så fort.
Det er store forskjeller på brilleglass.
utvalg
av du
designersolbriller
ViStørst
hjelper
deg så
får glass som er nøyaktig tilpasset ditt syn
og dine behov.

Mandag, Tirsdag 11-23 • Onsdag, Torsdag 11-24
Fredag 11-01 • Lørdag 12-01 • Søndag 13-19

Synsam Nesodden •Tangen Nærsenter • 66 91 26 85
Synsam Aker Brygge • Holmens gate 8 • 22 83 63 56

Flaskebekksenteret – tlf 66 91 74 00
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Våre åpningstider:
Mandag - fredag
Meny og Jernia
Lørdag

10 – 20
9 – 20
9 – 18

www.tangennaersenter.no

GRATIS PARKERING

PREMIERE PÅ OSLO NYE HOVEDSCENEN 8. MAI

EN FAMILIEFORESTILLING AV ERLEND LOE

Rosenkrantzgt. 10
Billetter: 22 34 86 80, Billettservice: 815 33 133
www.oslonye.no

