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Nesodden kommune + Røde Kors = Sant!
Cathrine Kjenner Forsland og Sven Mollekleiv
klipper snoren og erklærer
Fellesverket Nesodden
for åpnet!

Les mer om:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Snorklipping
Østre Skoklefald Gård
Adkomsten til Signalen
Vardentoppen – før og nå
En sjømann går i land
«Tangentoppen»
Ny mann på Prinsen
Budbringeren fra helvete
Backstube
Sørensens Båtbyggeri
De Utvalgte • Hvaleventyret
Gammel kjenning
Pling, pling!
Følg oss på Facebook

Velkommen til Signalen Sjøbad

SIGNALEN
R E S TAU R A N T & S J Ø B A D

Vi er en restaurant som satser på norske kvalitetsråvarer
med fokus på lokale grønnsaker og bærekraftig sjømat.
Vi har vedfyrt bakerovn.
Hos oss kan du kjøpe brød og takeaway pizza.
Vi har et stort utvalg av alkoholfri drikke.
Bordbestilling: www.signalensjøbad.no / bestilling@signal1.no
Telefon: 400 29 533
Mandag: stengt • tirsdag – torsdag: 16.00 – 22.00
fredag - lørdag: 12.00 – 23.00 • søndag: 12.00 – 22.00
Er det stor pågang i baren fredag og lørdag holder vi åpent lenger.

2

Hele bygda har støttet opp!

Postadresse: Øvre Utsiktsvei 43A, 1450 Nesoddtangen

Utgiver: Signalen-da i samarbeid med:

Kjære leser

I REDAKSJONEN:

Tore Henning Larsen (red)
Else-Britt Tufte
Harald Lorentzen
Joakim Holand / Thorkil Agerup

Visste du at en av de største leverandørene av
profilartikler ligger på Nesodden?
Selv om hun er født og oppvokst på Nesodden
visste ikke Elisabeth Larsen det, men nå gjør
hun det!
Pro Shop as og Christian Friis på Fagerstrand
har levert alt av skilting og merking av kaffekopper, penner og profiltøy til Fellesverket
Nesodden.

I tillegg har en rekke frivillige bidratt med
hundrevis av dugnadstimer for å skape det
kuleste ungdomstilbudet på Nesodden. Ildsjeler i Røde Kors har sammen med ledelsen
i Nesodden kommune skapt et underverk av
et Fellesverk. Et tilbud til ungdom som hittil
bare er etablert i landets byer. Nesodden er
det første tettstedet i Norge som har fått et
Fellesverk.
Vi gratulerer Nesodden kommune og Røde
Kors, og ikke minst Fellesverket Nesodden
med etableringen og ønsker lykke til med
driften.

God vår!
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Næringslivet på Nesodden har støttet
helhjertet opp om etableringen, ingen har
sagt nei. Nye Elektropartner har sponset
lamper, Samcom maling
og Mester Grønn blomster. Tangen Trelast og
Wilson Eiendom svarte
ja umiddelbart da de ble
spurt om materialer og
snekring av rullestolrampe.
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Følg oss på

Snorklipping
Den offisielle åpningen av Fellesverket var Cathrine Kjenner Forslands først «klipping», men det blir neppe den siste.
Klippingen ble foretatt med en over 100 år gammel «skreddersaks», og hun fikk god assistanse av den erfarne snorklipperen Sven Mollekleiv, tidligere president og generalsekretær i Norge Røde Kors. Senterleder Elisabeth Larsen
følger spent med.

To sterke Røde Kors-profiler Sven Mollekleiv og
Anette Bringedal Houge.
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Innvielsen

Taler

Den offisielle innvielse samlet et femtitall
inviterte gjester, deriblant Sverre Skoklefald som vokste opp på gården.
På bildet sitter han i en av stuene på gården,
som i dag er scene og dansegulv. Sverre
syntes det var stor stas å se sitt ungdomshjem, som i dag huser et fantastisk tilbud
til ungdommene på Nesodden. Damen bak
Sverre (med orange skjerf) er Anne Barth
Bergoltz. Hennes mor, Sonja Skoklefald
Barth var MILORG-kurer under krigen.
Sommeren 1944 måtte hun flykte til Sverige, og hennes historie kommer garantert
til å vekke interesse blant mange av dagens
unge.

Tidligere generalsekretær og president i
Røde Kors Sven Mollekleiv trollbandt publikum med sin tale om frivillighet, som Røde
Kors er fundamentert på. Han gratulerte

Ungdommene på Nesodden var godt representert under den offisielle innvielsen. Ella
Berg Mohn, Alma Margareta Devold og Hedvig Steinert Petersen holdt en glimrende
tale og tok imot blomster fra ordføreren.
- Det var stor stas å servere marsipankake
og brus til gjestene, sa jentene, men de gledet seg mest til ungdommens egen innvielsesfest samme kveld.
Der ble det også servert marsipankake til
dessert, etter lassevis med velsmakende
pizza fra Pizzabakeren, og leskende drikke
sponset av Coca Cola.

Anette Bringedal Houge og Elisabeth Larsen
med senteret. Anette har vært drivkraften i
etableringen av Fellesverket Nesodden, og
Elisabeth har fått senteret «opp å stå».
– Dere har gjort en kjempeinnsats og jeg
ønsker dere all lykke til med senteret!

Tidligere generalsekretær og president i Røde Kors Sven Mollekleiv trollbandt publikum med sin
tale om frivillighet, som Røde Kors er fundamentert på.
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Bli KIWI PLUSS-kunde og få
15% bonus all ferskpakket
fisk og fersk frukt og grønt.
Bli Trumf- og KIWI PLUSS-kunde på kiwi.no

BONUS
7-23

1.890.000
KIWI PLUSSkunder!

Kontanttjenester
i butikk

KIWI Flaskebekk
Mandag - lørdag

NÅ

Hjertestarter

Medisinutsalg
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Sniktitt
Kvelden før den offisielle åpningen ble Nesoddens ordfører og kommunedirektør invitert
på en liten sniktitt på Fellesverket.
– «Wow», sa Cathrine Kjenner Forsland og
Wenche Folberg i kor,

– du verden så lekkert!
Cathrine fikk tårer i øynene og fortalte om sin
egen tid på «Klubben». – Dette har blitt kjempebra, sa hun og fikk full støtte av Wenche.
– Fargevalg, innredning og ikke minst digitale
– og andre spill – som appellerer til dagens
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ungdom. For ikke å snakke om biljard, sa
damene og lot seg utfordre av to av Fellesverkets beste spillere.
Damene kastet seg (bokstavelig talt) over biljardbordet, men ble gruset av Theodor Eika
Brusevold og Andreja Nikolic.

sine Fellesverk på landsbasis, men på toalettene har ungdommene
fått utfolde seg med egne løsninger, som for eksempel «En sommerdag». Malermesterne på bildet til venstre er Oscar Svae Brox,
Johanna Helen Dahl Bjørke, Alma Margareta Devold, Ella Berg Mohn
og Hedvig Steinert Petersen.

Oppussing
Det er nedlagt hundrevis av dugnadstimer i oppussing av den gamle
hovedbygningen på Østre Skoklefald gård.
Fellesverket har de samme fargene og interiørvalgene i samtlige av

Wenche Folberg og Cathrine Kjenner Forsland ble gruset i
biljard av Theodor Eika Brusevold og Andreja Nikolic.

– Politiet stikker ofte innom på en kopp kaffe eller en pizzabit,
det setter vi stor pris på sier Elisabeth, Karoline og Aurora.
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Østre Skoklefald Gård
Skoklefald og Skoklefall brukes om hverandre.
Historisk: Skoklefald – Nåtid: Skoklefall

Skoklefalddagen
Våronna skulle i gamle dager være ferdig før 3. juni (Skoklefalddagen). Når det siste jordet var pløyd kunne hesten fraspennes plog og harv og skoklene på hesten kunne
falle.
«Skoklefaldet” inntraff her og navnet ble til slutt hengende
ved gården. Østre Skoklefald (med d).
I dag bruker vi Skoklefall (med l). I rundkjøringa ved
Skoklefall kirke står Nils Aasland sin skulptur som symboliserer «Skoklefaldet»
.

Østre Skoklefald gård

Bilde av familien Skoklefald i 1947.
Sverre (90) kom på åpningen av Fellesverket, og det samme gjorde Anne, den
lille jenta på bildet. Hun er datteren av MILORG-kureren Sonja Skoklefald.
Familien står utenfor hovedinngangen.
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Man antar at det har vært drevet gårdsbruk på gården
siden bronsealderen.
I løpet av 8-900-tallet kom det opp seks gårder på østsiden
av Nesodden, og den nordligste av disse var Skoklefald.
Den omfattet alt som var nord for Berger.
Flaskebekk, Nesoddtangen, Oksval, Skoklefaldstranden
og nordre og søndre Langøya. Gården klarte seg gjennom
Svartedauen, men på 1400 og 1500-tallet fikk Hovedøya
kloster og Oslo domkirke eiendomsretten til en rekke
eiendommer på Nesodden. Dette varte helt til det store
salget av krongods i 1665.

Vi ønsker alle våre passasjerer
en riktig god og fredelig vår!
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Siste gårdbruker på
Østre Skoklefald gård

1922-2022
Huset som i dag huser Fellesverket Nesodden er 100 år i år!

Gården har vært i familiens eie siden 1804.
Olav B. Skoklefald var fjerde generasjon Skoklefald på Østre
Skoklefald, og ble den siste.
Som 26-åring overtok han gården da hans far Carl B. Skoklefald
døde i 1917, og drev gården helt frem til 1959. Hovedbygningen
brant i 1919 og en ny hovedbygning sto ferdig i 1922.

Olav B. Skoklefald giftet seg med Magda Andersen, og de fikk fire
barn. Sonja, Liv, Bjørg og Sverre som vokste opp på gården. Olav var
gårdbruker hele sin tid på Østre Skoklefald. Han hadde melkekuer,
foringsokser, høns og 100 dekar dyrket jord, som ble drevet som
vekselbruk. Olav overtok gården i en tid hvor familier fra Kristiania
hadde kastet sine øyne på Nesodden som et sted å ha sommerhus.
I 1919 solgte han 30 tomter på Oksval, og i 1928 et nytt område som
ble delt opp i 94 tomter.
Olavs vei er oppkalt etter Olav B. Skoklefald.

Samme trapp som familien ble avfotografert!
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Verdens største
Munchmuseum
Bjørvika

Nå

Museet åpnet i oktober,
men det er kanskje premiere
for deg? Vi kjører deg dit!
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I forbindelse med utbyggingen av Tangen-området kjøpte Nesodden Boligbyggelag en 14 mål stor tomt i 1949, og den
27.12.1957 undertegnet Olav en avtale med
Nesodden kommune om salg av sine eiendommer.
Kjøpet var omdiskutert i kommunen, men
daværende ordfører Westy Kjensli (Ap) var
godt fornøyd med avtalen. I et intervju med
Akershus Amtstidende ga han uttrykk for at
det viktigste for kommunen var å sikre seg
viktige grunnarealer, til sammen ca. 1000
mål.

leieavtale.
Samtidig var det en gruppe ungdommer som
ivret for et sted hvor ungdommene på Nesodden kunne være, og i 1971 så Skoklefald
Ungdomsklubb dagens lys.
HV flyttet ut, og «Klubben» flyttet inn med

DJ-studio, musikkverksted, innspillingsstudio, scene og gratis utlånssentral for
tur- og ferieutstyr – og base for Natteravnene.
Nesodden kommune var forutseende og
etablerte et samlingssted for ungdommen
allerede i 1971.

Sett med dagens øyne fortoner kjøpet seg
som et «røverkjøp».
Kommunen kjøpte Olav B. Skoklefalds eiendommer for kr. 725 000,- hvorav kr. 200
000,- ble betalt kontant og resten i form av
avdrag over 10 år.

Heimevernet
og ungdomsklubb
Etter krigen var det sterk konkurranse om å
overta Varden leir. Nesodden Hjemmevern
hadde i lengre tid konkurrert med 33 andre
HV-organisasjoner om bruk av Varden, og var
interessert i å leie Østre Skoklefald gård.
Nesodden kommune mente det var en god
ordning og i 1967 ble det inngått en fem års

Sverre Skoklefald (90) tilbake på Østre Skoklefald gård. Her sammen med sine to døtre,
Mette og Kari. og ordfører Cathrine Kjenner Forsland. Den lille jenta som sitter på sin
tantes fang på bildet fra 1947 er Anne Barth Bergholtz (orange skjerf).
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Gode salgsforberedelser starter nå
PrivatMegleren selger flest boliger i Norge målt per megler. Vi får
attraktive boliger til å se ekstraordinære ut. Boligens behov for å oppnå
sitt potensiale er alltid førende forvåre valg og fremgangsmåte, fordi
riktig presentasjon er den raskeste veien til høyest mulig pris.
PrivatMegleren Park har lang fartstid med håndplukkede meglere fra de
beste i bransjen i tillegg til kraftfulle verktøy innen markedsføring.
Vi er stolte av at 7 av 10 som velger å bruke oss, gjør det på anbefaling
fra tidligere kunder*. Det bekrefter at vi leverer en kundeopplevelse og
salgsresultater som overgår forventningene til mange av våre kunder.
Vi har nå flyttet inn i nye, flotte lokaler midt i hjertet av Majorstuen,
nærmere sagt Sorgenfrigata 11. Vi samles under hele 950 kvm
og blir med det et av landets største eiendomsmeglerkontor.
Vi ønsker deg hjertelig velkommen til oss for en hyggelig boligprat.
park@privatmegleren.no • Tlf. 22 59 50 10
www.privatmegleren.no/park
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Nå har kommunen etablert et nytt ungdomstilbud sammen med Røde Kors.
Fellesverket Nesodden har pusset opp og flyttet inn i det erværdige 100 år gamle huset. Vi
tror Olav B. Skoklefald hadde likt resultatet!

Skoklefalleika
I jordkanten nordøst for Fellesverket står
«Skoklefalleika». Det praktfulle treet er
mange hundre år gammelt, og ble pleiet med

stor pietet av Olav B. Skoklefald.
I dag er eika midtpunktet for Frisbee Golfbanen, og et naturlig samlingspunkt for
skole- og barnehagebarn på tur.
Skal man fri til sin utkårede, er «Skoklefaldeika» treet man bør fri under.
Da blir ekteskapet solid!

Det spøker
på Østre Skoklefald gård
Mange har fortalt at det spøker i hovedhuset

på Østre Skoklefald gård. Når folk var i kjelleren kunne de høre noen som gikk i etasjen
over. Under den store oppussingen i 1971 var
det to menn som jobbet i huset. Den ene hørte
av og til at noen spilte på pianoet i stuen. Alltid samme melodi.
Han regnet med at det var kollegaen. En dag
hørte han en annen melodi.
– Jasså, du har lært deg en ny melodi, ropte
han inn i stuen. Kollegaen svarte ikke, han
holdt til i 2. etasje, og har aldri spilt piano.
Nå er pianoet ute av huset, det ble gitt til Frivilligsentralen i Tangen Senter!

• 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
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Med respekt for gammel byggeskikk
og landskapets muligheter ...
Håndverk og tradisjoner
Wilson Eiendom bygger sin virksomhet på gode
håndverkstradisjoner. Husene våre er tegnet med
inspirasjon fra skipperhus og gammel byggeskikk. Ærlige og solide hus i rene klassiske linjer,
bygget for livet, for å stå der like vakre langt inn i
fremtiden.
Vi bygger smått og stort
Wilson Eiendom bygger eneboliger, men ikke bare. Hyttene
våre ligger på knatter og nes langs kysten, og hundrevis av
små håpefulle boltrer seg i barnehagene vi har bygget.
Generasjonsboliger, rekkehus, anneks, garasjer og
leilighetsbygg har vi også oppført. Trives du der du bor,
men ser behovet for en oppgradering eller et rom ekstra?
Ja, vi hjelper deg med det også.

Visningshus
Kommer du innom kontoret vårt kan du se
noen av husmodellene våre. Eller du kan gå
til hjemmesiden vår og se enda flere. Du er
også velkommen til å avtale visningsbesøk i
et nyoppført LillesandHus - det er noe med å
ta og føle på stemningen og kvaliteten i
materialer og utførelse. Vi har flere visningshus tilgjengelige på Nesodden.

WILSON EIEND
WILSON
EIENDO
OM A
OM
AS
bygg
ygger

Teleffon: 40 00 58 97 - www.lillesandhus.no
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Adkomsten til Signalen Restaurant og Sjøbad
Dag Tjersland i Signalen Restaurant og Sjøbad føler seg inneklemt mellom netting, kjetting og skur.
Adkomsten til restauranten er bak leskuret ytterst på hurtigbåtdelen av brygga.
Gjester til restauranten og folk som skal gå Kyststien langs Oslofjorden klør seg i hodet og lurer på hvor de skal gå.
– Dette må vi finne en løsning på, sier Jafar Altememy. Han er administrerende direktør i Viken Kollektivterminaler,
som bygger om terminalbygget og står for driften av brygga.

Adkomsten til Kyststien langs Oslofjorden og Signalen Restaurant og Sjøbad
er gjennom et smutthull ytterst på Signalen.
Det blir det en endring på!

Landets beste kollektive reisetilbud, og en av de beste restaurantene
i Osloområdet!
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Vi ønsker alle våre
passasjerer en god og varm
vår og forsommer!

Velkommen
om bord!
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Byggeplass

Sikringen mot bussene er spesielt viktig,
derfor er rundkjøringen sikret med gjerde.
Det er et omfattende arbeid som utføres på Inn- og utkjøring vil kun være tillatt for busTangenbrygga.
sene, og for utrykningsetatene.
Utfordringen med lossing og lasting av
passasjerer skal løses en gang for alle, og Adkomsten til Signalen Restaurant og Sjøterminalbygget gjennomgår en «total make- bad og Kyststien langs Oslofjorden vil være
over». Jobben er snart gjort og området vil fra brygga.
bli skiltet og sikret.
– Det innebærer at vi sannsynligvis må snu

litt på leskuret og fjerne kjettingen, sier
Jafar og får et stort smil fra Dag.
– Da har vi løst problemet! sier kokken som
har satt Nesodden på det gastronomiske
verdenskartet.
Det er bare å glede seg til Signalen Restaurant og Sjøbad åpner tak- og badesesongen!

«Breaking news»
Kranbil og kjettingsaks er bestilt,
venteskuret flyttes, og kjettingen
blir kappet!

Dag Tjersland og Jafar Altememy.

Jafar Altememy er administrerende direktør i Viken Kollektivterminaler FKF.
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Vardentoppen – før og nå
1945 og 2022

og samlet seg på Holt gård i Frogn. Der ble lagene fordelt og fredag
12. mai 1945 hadde man avreise til de ulike stedene på Nesodden
som skulle overtas fra tyskerne.
Laget som skulle overta Varden leir var lag 3. fra Nesoddhøgda.
Bilene med HF-folkene kom fram til nordre port og skulle overta
vaktholdet.
På bildet ser man til høyre tyskernes stall og lager for kull og ved,

– et 77-års minne fra Harald Lorentzen
Etter at Norge hadde blitt inntatt av tyskerne 9. april 1940 bygget de
flere luftvernstillinger rundt hovedstaden Oslo.
En av disse lå strategisk plassert på Vardentoppen på Nesodden.
På fredsdagen 8. mai 1945 kom HF (hjemmefrontsoldatene) sammen

Harald Lorentzen fotografert akkurat samme sted.

Foto fra 1945: Utlånt av Finn Torstensen i 2004.
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Det du trenger til våren!

BEST PÅ TERRASSEN – SIOO-X!
Naturlig sølvgrå overflate. Lettstelt
terrasse med opptil 12 års holdbarhet. Egner
seg på både nye og gamle terrasser.
Sioo-X impregnering er grundig utprøvd og
har vist veldig god effekt på trykkimpregert
tre, lerk, furu, gran, eik og teak.
I prinsippet kan imidlertid Sioo-X benyttes
på alle typer tre, så vel nytt som gammelt.
Et veldig fordelsaktig bruksområde er
terrasser, brygger m.m.

Vi ønsker våre kunder en deilig vår!
433,22

det som senere ble Nesoddens Brannstasjon. På oversiden er det store huset hvor
de hadde kontorer, lager og kjøkken for
offiserer og mannskap.
Etter frigjøringen fungerte det i mange år
som Nesoddens kommunehus.
77 år senere ser området annerledes ut.
Moderne leiligheter er kommet der det
gamle kommunehuset lå, og tyskernes
verksted – som i mange år var Nesoddens
brannstasjon – er i dag erstattet med moderne leiligheter.
Denne dokumentasjonen kan vi takke HF
-soldat Finn Torstensen, den gang fra Lag 3

– Nesoddhøgda. Han tok disse unike bildene
12. mai 1945.
Han ble senere ordfører på Nesodden.
På Vardentoppen er det i dag to flotte utsiktspunkter. Her sto tidligere luftvernkanoner. For å få enda bedre vakthold bygget man en liten vakthytte på nedsiden av den
søndre kanonstillingen. Rundt denne skal det
ha blitt montert selvutløsende sprenglegemer hvis noen prøvde å komme seg inn.
Vi ser litt av den nordre ende av øya Ildjernet
på nedsiden. Der tyskernes vakthytte lå, var
det etter krigens slutt en langt finere hytte i
mange år. Nå troner leilighetene nedenfor.

På tide med en
sydentur igjen?
Gjør reisen ekstra trygg ved å
leie én av våre to private leiligheter som er garantert rene
og koronafrie, rett ved stranda
i nydelige Torremolinos, kun 10
minutters med taxi fra flyplassen
i Málaga, på Costa del Sol.
Vi hjelper dere gjerne med
bestilling av flybilletter og eventuell
utfylling av vanskelige skjemaer.

Sjekk vår lille og store leilighet på
www.costaferie.no (til Finn.no)
Kontakt oss via e-post til
else-britt@costaferie.no
eller ring oss på
tlf. 92 21 00 65
for mer informasjon.
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Malerfirma

SAMCOM AS
Inn- og utvendig malerarbeid

Vi gjør din bolig vakker!

Tlf. 99 37 39 99
Tlf. 99 37 39
99
www.samcom.no
– post@samcom.no

Glenneveien 222,
1455 Nordre Frogn

Telefon 40 00 23 05

Gode
matopplevelser
på Nesodden
i 20 år!
Tlf. 4000 1222
www.spiskammerset.no
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UTGIVELSESPLAN
2022:
Sommernummer 17. juni
Høstnummer 9. september
Vinternummer 2. desember

www.signalen-da.no

INSTALLASJONER
UTFØRES AV:

ELSKET I OVER 25 ÅR

www.samcom.no – post@samcom.no

Det tas forbehold om
endringer uten forutgående
varsel

En sjømann går i land
Som femtenåring vasket Arild Brun
dørken på Christian Radich, og som
sekstenåring mønstret han som
dekksgutt på M/S Vivi, en femtentusentonner fra H. Ditlev-Simonsens
Rederi som gikk i «solskinnsfarten»
på Sør-Afrika.
– Vi ble sendt til sjøs for å bli voksne,
forteller Arild, og det ble vi, i
rekordfart!

Hardt arbeid

Arild Brun tok styrmanns- og skippereksamen på Sjømannskolen. Skippereksamen i
1983. Utsikten fra rorhuset på Baronen er fantastisk, men kontakten med passasjerene
er minimal. - Det savner jeg, sier Arild. Det var annerledes på de gamle Nesoddbåtene.
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– Det var en fin og lærerik tid. Hver dag var
en utfordring med hardt arbeid, men med
fantastiske opplevelser. Hierarkiet om bord
var strengt, men rettferdig. «Førstereisgutten» ble tatt godt vare på, men måtte finne
seg i en spøk eller tre. Fellesskap med
40-50 mann kunne tidvis være en utfordring,
mange hadde seilt ute under krigen, og bar
preg av det.
Jeg stortrivdes i kjemikaliefarten, seilte for
Ditlev-Simonsen i ti år, og hadde tenkt å
fortsette med det.

Den brunbarkede sjømannen blir tankefull og øm i blikket når han beskriver «solskinnsfarten».

Amors pil
Amor ville det imidlertid annerledes.
Hjemme på Fjellstrand hadde Nina Krag
blitt voksen, og da var det gjort. Den første mars 1977 mønstret Arild på Prinsen,
den gamle sagnomsuste Nesoddbåten tilhørende AS Nesodden-Bundefjord Dampskibsselskap.Tre jenter og en gutt har blitt
resultatet av det. Uteseileren hadde blitt

hjemmeseiler og kom hjem hver dag, det
blir resultater av det.

Baronen

sjømann elsker havets våg», og så lenge
han kan fortøye Baronen på Nesoddtangen
brygge og kjøre hjem til Nina på Fjellstrand,
synes sjømannen at livet er ganske greit.

Arild Brun har vært en engasjert kaptein i
hele sin yrkeskarriere. Allerede fra starten
i 1977 var han i en god del år en av drivkreftene i Idrettssaken for sjøfolk.
Huldra ble idrettsbåten og det var fotball og
friidrett. Arild ble forøvrig nr. 2 i et stort turløp ved Sognsvann 10 km i 1979.
Han har alltid vært engasjert i mannskapenes ve og vel. Sloss for bedre skiftordninger
i 1982 og ble tillitsvalgt for Norsk Styrmannsforening i en rekke år.
Han kom naturlig inn i Nesoddbåtenes sikkerhetsutvalg og arbeidet der i flere år.
Han har alltid vært en sosial person, ikke
bare for de reisende, men også for sine
arbeidskollegaer – en fin kollega gjennom
mange år.

Aril Brun den gang han var billettør på
«Lykkeper»

Kaptein Arild Brun gikk av med pensjon
første februar 2022. Dagen etter var han
imidlertid tilbake i kapteinsstolen, som vikarkaptein. Kjenner vi Arild rett, kommer
han til å fortsette med det, i mange år fremover. En gang sjømann, alltid sjømann. «En
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– I tillegg til Ditlev-Simonsen, seilte jeg også for
Fred Olsen og Amerikalinjen, om bord i skip som
var bygd her på Akers Mekaniske verksted.

«Tangentoppen» - Nesoddens dypeste?
Det er ikke bare «nisser og dverge
som bygger i berge».
Bak bussholdeplassen på Tangentoppen har sprengningsbasen fått
utfolde seg.
På det dypeste er hullet i bakken
22 meter, og i hullet kommer det
garasjer og tekniske rom.
Nå er sprengningen ferdig og
byggekranen på plass.
Neste år flytter de første
beboerne inn.

«Tangentoppen»
Det skjer store (bokstavelig talt) ting i Tangenbyen for tiden.
Navnet Tangenbyen skriver seg fra 1950-60
-tallet da Nesodden Boligbyggelag bygget ut
området mellom Granholt og Flaskebekk.
I dag veksler vi mellom Tangen Center, Tangen Senter, Tangensenteret og Tangentop-

Byggekrana er på plass og ruver over Tangenbyen!
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pen (kjært barn har mange navn).
Uansett hva vi kaller området, skjer det store ting.
Prosjektet består av fire bygg hvorav to hus får fem etasjer og to hus
får fire. Til sammen blir det 43 leiligheter fra 50 - 127 kvadratmeter,
og så godt som alle er solgt. Den største gikk for 13,5 millioner!
På takene blir det takterrasser og takhager, og utsikten innover mot
Oslo kommer til å bli spektakulær.
På bakkeplan er det avsatt 1000 kvadratmeter til næringsvirksomhet.
Det blir spennende å se hva som kommer.
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Ny mann på Prinsen
Ingvald Larssen Kjærvoll har
mønstret som maskinsjef på
Prinsen.
Trebarnsfaren fra Forsand i
Ryfylke har 21 år bak seg i
Norled, og vikarierer for Gisle
Kolnes som følger et nybygg i
Singapore.
Ingvald har, som de fleste
«Siddiser» (folk fra Stavangerområdet) jobbet offshore i «olja»,
men trives best i ferjefarten.
– Spennende med et opphold i
hovedstaden, sier maskinsjefen
som ser frem til sommer og sol
på dekk, selv om arbeidsplassen
hans er i «kjelleren».
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BLI MEDLEM
AV VÅR
KUNDEKLUBB
IKKE MEDLEM?

L AST NED OG MELD D E G I NN NÅ !
Som kundeklubbmedlem hos Tangen Senter får du
faste fordeler hver måned, unike tilbud og gode
rabatter. Det er ingen forpliktelser – bare fordeler.

Scann QR-koden med ditt
mobilkamera eller send
Tangen til 2242
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PARKER 1 TIME EKSTRA GRATIS *
Alle kundeklubbmedlemmer får en time gratis parkering
– altså tre timer totalt. For å registrere bilnummeret
ditt, åpner du Tangen-App’en og velger «Min profil» i
menyen øverst til venstre. Velg parkering, legg inn ditt
registreringsnummer og trykk lagre.

*Den ekstra timen gjelder ikke på p-taket/ekspressparkeringen.
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Budbringeren fra helvete
Kristina Quintano er halvt norsk og halvt maltesisk.
Hennes hjemlige farvann på Malta har blitt forvandlet til en flytende kirkegård. Siden den første båtflyktingen drev i land på Malta i 2001 har over
femhundretusen mennesker druknet i Middelhavet.
Kristina har gjort det til sin livsoppgave å fortelle verden om tragedien.

Malta, Lampedusa
og Lesvos
I to tiår har Kristina Quintano dokumentert
og bevart historiene. Gjennom samtaler og
intervjuer både med mennesker på flukt og
med smuglerne som muliggjør de farlige
reisene, kaster hun et nytt lys over vår tids
mest presserende kriser. I Samfunnshuset
tok hun oss med på en grusom reise, i et farvann vi vanligvis forbinder med sol og glede.
– Nå er farvannet forvandlet til en kirkegård, sier Kristina.
– Fiskerne tør ikke fiske, av frykt for å få
lik i garna sine, og badende er livredde for
å finne døde personer langs strendene. På
Malta var vi totalt uforberedt på dette, nå
har det blitt en del av vår hverdag.

Gravplass
På Middelhavets bunn ligger det titusenvis av mobiltelefoner som aldri vil bli besvart. Telefonene har blitt med sine eiere til
bunns. Hele familier samlet på havets bunn,
som for alltid kommer til å ligge der, uten

Formannen i U3A Nesodden Nils Erik Lie og forfatteren Kristina Quintano.
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noen grav eller noe minnesmerke.
«Middelhavet har blitt en gravplass og øyene små gravstøtter som
stikker opp.» (Sitat: Pave Paul).

Selv om vi prøver, har vi ingen mulighet til å forestille oss hvilke
redsler og lidelser disse menneskene har blitt utsatt for.
Det var en grusom reise Kristina Quintano tok oss med på.

Med sin bok, og sitt foredrag med tittelen «Budbringeren fra Helvete» samlet Kristina Quintano «stinn brakke» i Samfunnshuset.
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Velkommen til Kavringen as
og Sjøsenteret Nesodden as
•
•
•
•

Bryggeplasser
Opplag • Verksted
Kiosk • Drivstoff
Selskapslokaler

post@kavringen.no – 66 91 63 00
www.kavringen. no
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Backstube - nytt serveringstilbud på Tangenbrygga!
Matthias Bresser og Felix Heinrich
møttes på Handelshøyskolen i
St. Gallen i Sveits.
Med hjelp av «Amors piler» havnet
de etterhvert i Norge og i 2016 åpnet
de sitt første bakeri i Oslo.
Lokalet i Frognerveien var på
38 kvadratmeter og la grunnlaget for
den hurtigst voksende kjeden i landet.
Backstube har 26 utsalgssteder, og
samtidig som Nesodden havner på
Norgeskartet, åpner Backstube i
både Gøteborg og Stockholm.
Deretter følger verden; «First we
take Manhattan, and then we take
Berlin» sier Matthias Bresser
spøkefullt.
Selv er han bosatt på Hellvik og
stortrives på Nesodden.

Terminalbygget
på Tangenbrygga
Terminalbygget har først og fremst blitt
bygget om for å løse utfordringen med avog påstigning.
Køkulturen på Nesodden har ikke vært på35

Sommerbutikken.no
ALT DU TRENGER TIL:

Redskapsbod
Peter 10-1

Hagemøbelsett

Grabein Lux

• Uteplassen
• Lekeplassen
• Idrettsplassen

,–
47695 ,–
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0
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Tlf. 66 91 73 20 • post@sommerbutikken.no
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trengende god, og avstigende passasjerer
fra Oslo har blitt møtt av påtrengende nesoddinger, som har det travelt med å komme
ombord.
Nå vil lossing (avstigning) finne sted fra
styrbord (høyre) og lasting (påstigning) fra
babord (venstre), sett fra båtene.
«Hullet» i midten er erstattet med Backstube et tilbud som administerende direktør
Jafar Altememy i Viken Kollektivterminaler
(VKT) håper vil treffe trafikantene.
– VKT mottok tre tilbud, og bakgrunnen for
at vi valgte Backstube, var driftskonseptet,

sier Altememy. Backstube har et café-preg
som passer for målgruppen, et bredt varesortiment og et generelt litt lavere prisnivå.
– Det europeiske bakeri, skyter Matthias
Bresser inn, kvalitetsvarer til fornuftige
priser.

Destinasjon Nesodden
Fra bare å være et trafikknutepunkt fra buss
til båt, har Nesoddtangen blitt et reisemål i
seg selv.
Ifølge Aftenposten ligger en av de beste
restaurantene i Oslo, på Nesodden, og folk

Avtalen undertegnes av Jafar Altememy og Matthias Bresser. Juridisk
rådgiver Merete Kolstad Hadland og eiendomssjef Ragnar Gullhaugen.
fra VKT står bak.

kommer fra hele verden for å spise hos Dag
Tjersland på Signalen Restaurant og Sjøbad. Turgåere tar båten til «Tangen», følger
Kyststien og tar bussen tilbake til brygga.
Det samme gjelder syklistene, som har fått
øynene opp for «Sopelimbygda».
Nå mangler vi bare «servering» på nesoddbåtene. I gamle dager kunne man kjøpe øl
og vin om bord. Det kan man fortsatt gjøre
om bord i Bastøyfergene, og på togene.
Små yndige miniflasker med sprudlende
drikke, som kan nytes om bord i det som er
Norges beste kollektive reisetilbud!

Matthias gleder seg til å åpne Bakstube Nesodden. Her er han innom
Katerina i Bakstube Storgaten (vis á vis) Gunerius i Oslo.
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Hos oss
finner du et stort
utvalg av solbriller
med styrke

Vi hjelper deg med å finne
solbrillen og solbrilleglasset som
passer best for deg og ditt syn

Interoptik
har Norges
mest fornøyde
optikerkunder
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Interoptik Optiker Ottestad, Torggt. 32, Hamar, tlf 62 53 82 20

Interoptik best av fire optikerkjeder i Norsk Kundebarometer 2021. Et forskningsprosjekt ved Handelshøyskolen BI. www.kundebarometer.com

Se klart
når solen
skinner!

De Utvalgte

«Naustet» produksjons- og øvingslokale
Teaterkompaniet består av Anne Gerd Grimsby Haarr, Kari Holtan,
Torbjørn Davidsen, Boya Bøckman og Anne Holtan. Sistnevnte var
på Island da vi besøkte det gamle båtbyggeriet, som de leier av Nesodden kommune.
– Det var daværende ordfører Christian Hintze Holm som i 2011 tipset oss om «Sørensens Båtbyggeri», forteller Torbjørn Davidsen,
– Båtbyggeriet var i en sørgelig forfatning, forteller ildsjelene, men
«med god tro og store sko» kan man gå på vannet (sies det), og i

De Utvalgte er et scenekunstkompani stiftet i Oslo i 1994
etter at gruppens originale besetning avsluttet sin utdannelse på Nordisk Teaterskole i Århus.
Navnet fikk de ved en inkurie.
Forestillingen «Den utvalgte» skulle settes opp i Bogota i
Colombia, og «trykkleifen» i oversettelsen ble til
«De utvalgte».
De lever godt med navnet i det gamle båtbyggeriet på
Bomansvik.

De Utvalgte har en 30 års leieavtale med Nesodden kommune.
«Naustet» ligger et steinkast fra Bomansvik brygge.
Det gamle båtbyggeriet har et solid feste i området.

Boya Bøckman (skjenker kaffe), Torbjørn Davidsen, Kari Holtan, Anne Gerd
Grimsby Haarr og kongepuddelen Billie (oppkalt etter Billie Holiday).
39

Alt du trenger - på ett sted
Nesoddens største dekkforhandler og dekkhotell.
Her kan du kjøpe dekk, få lagt om dekk og få vasket bilen grundig.
Vi har konkurransedyktige priser
og strekker oss langt for at kundene skal få best mulig service!
Vi holder åpent mandag til fredag, 08.00–17.00.
Utvidede åpningstider i sesong.

Torneveien 20, 1454 Fagerstrand • Tlf. 951 39 810 • post@dekksenteret.com • www.dekksenteretnesodden.no
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Store summer

dag fremstår kunst og kultursenteret i bedre stand enn noen sinne.
- Her kan vi snekre sammen og produsere teaterforestillinger i
eventyrlige omgivelser, og lydakustikken i båtbyggeriet er vi mektig
stolt av. Tak og vegger er fullstendig lydisolert, her kan musikere
og scenekunstnere komme og jobbe. Vi leier gjerne ut lokalene til
andre kunstnere, sier Kari Holtan.

– Selv har vi nedlagt ufattelig mange dugnadstimer i huset, sier Boya
Bøckman, og fått uvurderlig hjelp av Eivind Borud. Han må være
en av landets beste tradisjonshåndtverkere og har bl.a. restaurert
«Klokketårnet» på Signalen.
Kulturrådet Arena/Rom for kunst, Akershus Bygningsvernsenter
og Sparebankstiftelsen DnB har bidratt med kroner, mange kroner!
Nå mangler vi bare vann og avløp, sier De Utvalgte. Alt innvendig er
gjort klart, og når det er på plass kan vi sette opp forestillinger i, og
utenfor, huset. Bedre beliggenhet er det vanskelig (umulig) å finne,
helt i sjøkanten, med trær som bokstavelig talt vokser inn i huset.

De Utvalgte har fått tak i, og skal restaurere, den siste båten som ble bygd i
Sørensens Båbyggeri
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Olav Leden Nytrøens eksamenskonsert
Vi har kompetanse og

redskap til vanskelige
og trange områder

– Jeg gikk – Etter eksamen hadde jeg chartret
Huldra og hadde eksamensfest for de medvirkende, samt en del familie og venner om bord
der, det ble en veldig artig kveld.

45 år i bygg og anlegg

Bildene er tatt av Johannes Laukeland Fester
Sunde.

Alt i grave- og transportarbeid - også
om vinteren! Reparasjon og oppsetting
av natursteinsmurer.

Lillerudveien 35 - 1454 Fagerstrand
Tlf 66 91 91 08 - Mobil Erik 97 65 96 96
erik@samuel-miniprosjekt.no
www.samuel-miniprosjekt.no
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Sørensens Båtbyggeri
I 1946 ville Joh. Sørensen (1897-1976), en kar fra Hardanger,
begynne å bygge små bruksbåter på Bomansvik. Han hadde
kommet fra Hardanger sammen med sin kone og to døtre og
kunne båtbyggerhåndverket.
Spørsmål ble sendt til Herredstyret om å få bygge et båtbyggeri
på Grøstadstranda ved Bomansvik.

av Harald Lorentzen

I løpet av de neste 20 årene ble det bygget flotte små bruksbåter i tre hos
Sørensen. Dette var populært og Sørensen rakk bare å få unna et fåtall
av de som kom til ham for å få bygget båter. Båtene ble produsert i furu
fra Nesodden, skåret av Sørensen, et ekte håndverk.
Den største båten han bygget var på 26 fot. Han hadde lyst til å utvide,
men da måtte man opp i så stor skala for å få det lønnsomt, at dette ble
forkastet.
Selv var jeg en av de siste som fikk bygget en «Sørensenbåt» - levert
sommeren 1963.
Senere ble båtbyggeriet brukt av Brødrene Woll – et 75 år gammelt industribygg på Bomansvik.

stjernene.
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Hvaleventyret
Medlemmene i U3A (Universitetet for den tredje alder) på
Nesodden satt igjen med en flau smak i munnen etter
Andreas Tjernshaugen hadde holdt sitt foredrag.
Smaken var ikke av tran, men smaken av dårlig nasjonal
samvittighet for at vi nesten utryddet det største dyret
som har levd.

Blåhvalen
Så lenge verdens hvaler ble jaktet på med spyd og håndholdte harpuner gikk det greit, men da «kanonharpunen» ble funnet opp, var
det begynnelsen på slutten for blåhvalen.
Georg Ossian Sars (1837-1927) forutså utryddelsen av blåhvalen,
som lever av krill og vandrer fra Arktis til Nordishavet. På begynnelsen av 1900-tallet ble bestanden i Sørishavet anslått til 290 000
blåhvaler, men så begynte nedslaktningen. Fangstoppen ble nådd i
1930/31 med 30 000 individer, og blåhvalen ble grunnlaget for vekst,
velferd og enorm rikdom for rederne i Sandefjord.
I 1966 ble blåhvalen fredet og bestanden blir i dag anslått til 25 000
blåhvaler i verden. Vi klarte heldigvis å stoppe i tide!

«That man must be God»
I 1987 solgte forfatteren Ragnar Kvam jr. alt han eide og kjøpte seilbåten «Northern Quest». I den 37 fots store seilbåten la han ut på en
omfattende jordomseiling og kom - likhet med mytteristene på Bo-

@ Shutterstock
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unty» til øygruppen Cook Island i Polynesia.
Der gikk han i land på en av de minste øyene,
Palmerston og ble møtt av høvdingen Georg
Palmers. Palmers hadde lagt merke til det
norske flagget i hekken, og visste at Norge
hadde fanget hval. Det var krise på øya,
det eneste man kunne bruke for å skrape
«kopra» ut av kokosnøttene var hvalbein, og
beina fra den siste hvalen som hadde strandet på øye var brukt opp.

– Kunne nordmannen skaffe hvalbein?
– Yes, svarte Ragnar Kvam jr.
– I know a man who can.
– «That man must be God», var svaret fra
høvdingen.
Steinar Bastesen var mannen, hvalbein (fra
en selvdød hval) ble sendt – i en golfbag –
fra Brønnøysund til Palmerston, og i 1998

inviterte TV2 Georg Palmers til Norge for å
treffe «Gud». Møtet fant sted og ble filmet
om bord i fangstskuta Fedje, og i 2005 besøkte Steinar Bastesen Georg Palmers på
Palmerston.
Det norske hvaleventyret fikk endelig en
«happy ending».

Andreas Tjernshaugen gjør et forsøk på å vise hvor stor blåhvalen er.
Større enn en buss, og like lang som Nesoddbåten!
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«Hjørnetanna» forsterkes
- anløp på Steilene i sommer!
Den gamle «dypvannskaia» på
Steilene brant ned
i fjor høst og lar seg neppe gjenoppbygge før
sommeren.
Nå har imidlertid Nesodden
kommune og Ruter, i samarbeid
med Norled konkludert med at
«Hjørnetanna» kan benyttes som
anløpsbrygge for Nesoddbåtenes
rute B21 (Aker brygge – Son),
forhåpentligvis allerede til
sommeren.

bredt nå når hun skjønner at «Hjørnetanna» vil være mulig å benytte.
Brygga ble mer eller mindre snekret egenhendig av Anders Kjensli, og står som et monument over hans grenseløse iver og entusiasme for Steilene. Dessverre gikk Anders bort i
vinter.

«Hjørnetanna»
På bildet peker Geir Efjestad i Nesodden
kommune på «Hjørnetanna». Brygga ligger
i nordenden av gjestebrygga som kommunen anla i fjor sommer. Bak Geir skimtes de
sørgelige restene av den gamle brygga, men
ordfører Cathrine Kjenner Forsland smiler

Jarle Myrbø, Geir Efjestad og Cathrine Kjenner Forsland sjekker «Hjørnetanna» på Steilene
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Positiv befaring
Fra fordekket på Baronen kunne regionsjefen i Norled Jarle Myrbø
konstatere at «Hjørnetanna» kunne anløpes, dersom brygga ble
forsterket, og at bunnforholdene tillot det.
Nå er kravspesifikasjon utarbeidet og lagt ut på anbud med budfrist 1. april.
Meningen er at «Hjørnetanna» skal være klar for anløp av Nesoddbåtene, i god til før sommeren setter inn for fullt.
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Båtruter 2022

Rutetider og gyldighetsdatoer er hentet fra Ruters hjemmeside pr. 23. mars 2022.

Gyldig fra 16.08.21

Lørdag

Søndag

Mandag - fredag

Lørdag
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Søndag

Båtlinjer som ikke
har startet sesongen ennå

Gyldig fra 16.08.21
Mandag - fredag

Mandag - fredag

Noen båtlinjer går bare i sommerhalvåret.
Rutetider for disse linjene blir tilgjengelig i
reiseplanleggeren og som PDF-tabell når
sesongen nærmer seg. Dette gjelder:
B21 Aker brygge–Drøbak–Son

Baronessen har årets første avgang langs
Nesoddens vestkyst med avgang fra Nesoddtangen
fredag 8. april klokken 17.30

B22 Aker brygge–Slemmestad–Drøbak
seiler fra 11. juni.
Gyldig fra 1. juni 2021
Mandag - fredag

x = Innstilles i påsken
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Mandag - fredag
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LØSN. 4-21: Nordmenn er født med ski på, og er vinterkledde fra topp til tå. Kjører heller flere runder med skiheisen enn å kose seg foran peisen. God vinter!
Vinneren av kryssord i forrige nummer er

Berit Solland
fra Bjørnemyr

Hun får et gavekort på 500
annonsør

kr hos vår

Jernia på Tangen Senter

Vi gratulerer!
Vinneren av dette kryssordet får et
gavekort til en verdi av

500,– kroner
som kan brukes hos vår annonsør

Signalen Sjøbad
på Nesoddtangen Brygge
Send oss løsningssetningen markert i lysegrått, samt navn, adresse og telefonnummer med vanlig post til:
Signalen DA - c/o Tufte, Øvre Utsiktsvei 43A - 1450 Nesoddtangen – eller pr e-post til: Ordlek@Signalen-da.no - Svarfristen er 9. juni 2022.

SETNINGEN ER: ......................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

Navn/Adresse/Postnummer/Sted:.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
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Pling, pling!
Arild Drolsum (76) elsker å
sykle, han sykler over alt, det
meste av året!
Helt fra han vokste opp på
Carl Berners plass har han
syklet.
Og han har aldri hatt bil.
På Nesodden har han syklet
siden 1970, og sett det meste
av «sopelimbygda» fra
sykkelsetet, men det er ikke
alt han liker og opplever fra
sykkelen.

Pling, pling!

- Det haster med å få en bedre sykkelkultur på vår flotte halvøy, sier Arild Drolsum.
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Det er nesten ingen som plinger, sier en
bekymret Arild.
Han har jobbet med reklame i hele sitt yrkesaktive liv, og nå vil han reklamere for mer
plinging.

På Nesoddens gang- og sykkelveier ferdes
det alt fra racer-syklister i ”kondomdresser” til mødre og fedre på ”dobbeltdekkere”.
Svære elsykler med barnekasser foran og
bak, sykler i tungvektsklassen. Farten på syklistene kan ofte måle seg med bilene - som
for eksempel over Skoklefallsletta – og Arild

er redd for at en fotgjenger kan komme i veien.
Mange fotgjengere går ofte i egne tanker, noen
er tunghørte og andre har musikk i ørene.
Arild vil nå jobbe for en bedre sykkelkultur på
Nesodden, hvor det ved passeringer gis tydelig
signal, holdes god avstand og farten er senket.

- Det er solgt over 200 000 el-sykler i Norge, og antallet kommer bare til å øke. Helt supert, sier Arild
Drolsum, men de må plinge når de kommer bakfra.
Arild har kontaktet bl.a. Syklistenes Landsforbund, Trygg Trafikk og sin gamle arbeidsgiver
Gjensidige, for å få laget vester med påskriften «Pling, pling» på ryggen.
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Din lokale fôr- og
utstyrforhandler
til kjæledyr finner du i
nye og fine lokaler på
Tangen senter.

DYRLEGEN
På Nesodden

Kort vei fra kundeparkeringen
rett under den nye senterdelen.

Borettidesign.no

Kapellveien 84, Flaskebekksenteret
Telefon 401 09 700
Nesoddendyrlege

– Totalleverandør av
byggevarer til Nesodden

Medlemsfordeler i
Tangen Senter
kundeklubb app.

.

Røerveien 66 | Tlf. 66 91 09 09
tangentrelast.no | post@tangentrelast.no

Timebestilling
på KLOKLIPP
66 91 01 00

Hjemkjøring av varer
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Introsenteret

– Nesoddens Voksenopplæring

Noen av lærerne og elevene ved Introsenteret på Fjellstrand. «Fyrverkeriet» fra sørlandet befinner seg midt i bildet på rad to.
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Norsk Kunstglass as
Vi gir ekstra god service på Nesodden
siden alle våre glassmestere bor der og
vi leverer blant annet:

Alt innen Trelast, Byggevarer & Maling!

• solbeskyttende glass
• støydempende glass
• selvrensende glass
• sikkerhetsglass
• brannglass
NORSK KUNSTGLASS AS
Bjerregaardsgt. 26, 0172 OSLO

Tlf: 22 46 06 78 - 901 33 641
www.norsk-kunstglass.no

AVFALLSCONTAINER
• Utleie av 5-35m3 containere
• Salg av 1000 l ”storsekk”
ved små avfallsmengder

Vi leverer i hele Follo!
KONTAKT OSS

Tlf 66 91 71 12 • post@nesoddenren.no
www.nesoddenren.no
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Vi tar imot oppdrag på
e-post og telefon.
● Print/kopiering i farger og s/h
● Fotoprint opp til A2-størrelse.
● Skanning og redigering
av bilder
● Laminering
● Skanning av lysbilder og
negativer
● Kan hente og bringe på
Nesodden

post@glansbilde.no
Tlf: 98810606
Fjellstrand

Fjellstrand er ikke bare Nesoddens midtpunkt.
For femti elever fra hele verden
er Nesodden kommunes Voksenopplæring verdens midtpunkt.
Elevene kommer fra England,
Syria, Russland, Polen, Eritrea,
Australia, Romania, Kongo, Japan,
Filipinene, Thailand, Afghanistan,
Asebadjan, Tyrkia, Venezuela,
Nicaragua og Kurdistan.
Nå venter de storinnrykk fra
Ukraina!

Lingvist fra
«Det Blide Sørland»
Trine Egebakken elsker språkstrukturer og
norsk grammatikk. Hun uttrykker seg med de
blødeste konsonantene man kan tenke seg.
Det er nesten som man kan høre måkeskrik
og lydene fra «ei snekke i baggrunnen».
Av sine kollegaer blir hun omtalt som en
kjemperessurs, og den beste lederen.
– Det gjelder å spre godt humør, sier Trine. –
Våre elever lurer ofte på hvorfor vi nordmenn
ikke sier hei på bussen, eller hilser. Er vi usikre, eller vil vi ikke forstyrres?
I andre kulturer, som for eksempel på sørlandet både hilser og smiler vi, sier sjarmtrollet som kom til Nesodden for 10 år siden.

Ukrainere
- Nesodden kommune har bedt oss om å ta
imot flyktninger fra Ukraina, og det skal vi
selvsagt gjøre. I samarbeid med Frivilligsentralen og frivilligheten for øvrig, skal vi gjøre
alt som står i vår makt for å hjelpe flyktningene til rette. Det første de vil møte hos oss
er en plakat med ordet FRED på alle språk.

Sosialt samvær
- Det sosiale er viktig, sier Trine som i tillegg
til rektorjobben er trener på Energihuset. To
timer hver uke blir hun «sponset» av Marius
Pedersen, og får låne gymsalen sammen med
Introsenterets elever.
Sommeravslutningen på Hellviktangen er
årets høydepunkt, og med midler fra Kiwanis
drar vi på teater.

Norsk og samfunnsfag
For å få permanent opphold i Norge har man plikt til å gjennomføre
opplæringen. Alle flyktninger får gratis opplæring, og de som kommer
til landet som flyktninger har en rett til å få norskopplæringen gratis.
LES MER OM TILBUDET PÅ:
https://www.nesodden.kommune.no/skoleportal/introsenteret/
norskopplaring-pa-introsenteret/
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Andre kulturinstitusjoner står også på listen,
og et besøk på Deichmanske er avtalt. Det
oser av iver og entusiasme i Introsenteret!

Gammel kjenning

av Harald Lorentzen

Gammel kjenning bytter eiere

Den var med og åpnet sommerruten til Drøbak, senere til Son
og Filtvet.

Hurtigbåten «Rygerprinsessen» ble 11.mars solgt fra Rødne
Trafikk AS i Stavanger til Fjord Event AS.
Båten har fått nytt navn «Keiser Wilhelm».
Hurtigbåten gikk i trafikk mellom Nesodden-Fornebu-Lysaker
fra vinter 1991 til juni 2009.

Da AS Nesodden Bundefjord DS måtte legge inn årene 1.7.2009
ble «Prinsessen» lagt opp og solgt til Bergen i 2010.
Etter noen år ble den solgt videre til Rødne Trafikk i Stavanger
og fikk nytt navn, «Rygerprinsessen».
Her ble den brukt til å frakte cruisepassasjerer fra besøkende
cruisebåter, fra Stavanger og inn Lysefjorden.
Den har de siste årene ligget i opplag på grunn av Covid 19.
De nye eierne driver et eventfirma med store og små ribber for
turer ut fra Stavanger med passasjerer.

Rygerprinsessen» i Stavanger med passasjerer fra cruise båter.i 2019.
Foto: Knut A. Lorentzen.

Prinsessen i Drøbak 2005.
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Din lokale hjelper AS
VAKTMESTERTJENESTER

Tlf 938 61 151 • arnelendl@gmail.com
• Snekring ute og inne
• Mur, puss og flislegging,
steinlegging og skifer
• Eget blikkenslagerverksted,
tak og beslag
• Maling av dyktige malere
ute og inne
• Trefelling og beskjæring

Det er nå vi feller trær!

GRATIS BEFARING! – Egen forsikring - IF

6. APRIL–31. MAI, CENTRALTEATRET

Aftenposten

14. MAI–8. JUNI, TRIKKESTALLEN 8. APRIL–11. JUNI, HOVEDSCENEN

Dagsavisen

VG

Aftenposten

Samproduksjon
med

TIL UNGOMMEN
AV LINN SKÅBER

MANUS OG REGI: HILDE BRINCHMANN

REGI: MATTIS HERMAN NYQUIST

Aldersgrense 12 år
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REGI: KIM BJARKE OG SYNNE TEKSUM

