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Rabarbrablader kan brukes som paraply
– og dypper du rabrabraen i sukker
smaker den veldig godt.
Spesielt sammen med
krokodiller! Lea og Selma bor
på Flaskebekk og synes rabarbra er godt.
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LUNSJ alle dager fra kl 11.00*
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På AKER BRYGGE kan du spise deilig
pizza og pasta med utsikt over fjorden!
I HEGDEHAUGSVEIEN har vi stor
deilig olivenlund, enoteca med spennende
italiensk vinmeny samt

NATT-PIZZA fredag & lørdag til kl. 02.00
Alle våre pizzaer fåes også med glutenfri bunn
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Er du i tvil om hva du skal gjøre, og hvor du
skal reise i sommer?
Venter du besøk av en onkel fra Amerika,
eller et søskenbarn fra Gjøvik, og lurer på
hva du skal vise dem?
Svaret er såre enkelt, du tar nesoddbåten
(Rute 602) langs «Gullkysten» (Nesoddens
vestside) og besøker eksotiske steder som
Drøbak, Filtvedt og Son.
I Drøbak finner du julenissen, og byen har
mange «vannhull». På Filtvedt har Sonja
Lee skapt en oase som man må reise helt til
Den Persiske Gulf for å finne maken til, og
i Son kan du se med egne øyne hva
Nesodden kommune sa nei til, og Vestby
kommune sa ja til; CatoSenteret.
Alt dette kan man oppleve dersom man tar
nesoddbåten en lørdag eller en søndag i
sommer.
Tidebaronessen går fra Oslo (Aker brygge)
klokken 09.50, er innom Tangen brygge
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på Nesodden klokken 10.05, og ankommer
Drøbak klokken 11.15, Filtvedt 11.40 og
Son 11.50.
Retur fra Son klokken 14.03, Filtvedt 14.17
og Drøbak 14.35
Søskenbarnet fra Gjøvik kommer aldri til å
glemme turen, og onkel fra Amerika kommer garantert til å ta deg med i sitt testamente.
Glem Holmenkollen, operaen og vikingskipene, opplev «Gullkysten» i stedet.
Selv prisen er fantastisk.
Du betaler det samme som bussbilletten
koster til Drøbak, og er du eller onkel pensjonist, får dere honnørbillett.
Slå den!
Rutetidene til Drøbak, Filtvedt og Son er
gjeldende fra 26. juni til 8. august og du
finner en fullstendig oversikt over rutene
inne i bladet.
God tur, og god sommer!

Ingen sommer uten ...

Glem Plantasjen, Bauhaus og Mester Grønn. De beste blomstene og plantene finner
du på Fjellstrand, og på kjøpet får du gode råd og fantastisk god service.
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Nesodden Torghandel og anleggsgartner
På Fjellstrand finner du det som sannsynligvis er landets største vedstabel, – og han
som er Nesoddens svar på «Energizer-kaninen». Arnfinn Pedersen fikk gårdsdrift inn
med morsmelken, og er foret opp på frukt
og grønnsaker. Den trivelige anleggsgartneren har fått det til å spire og gro på gården som har vært i familiens eie siden 1919.
I dag sysselsetter bedriften ti personer.

Halvt halling
– Ikke så rart, sier mor Anna, – han er jo
halvt halling! Jeg kommer fra Gol, og den
andre halvparten er ekte nesodding. Far
Leif er født og oppvokst på gården, det
samme gjorde far hans, Josef, og far hans
før det, Mathias. Det blir urinnvånere av
den slags. Arnfinns sønn Jonas (14) er
femte generasjon på gården, og poden er
allerede godt i gang med traktoren.
Leif og Anna Pedersen er ikke som andre pensjonister.
De er på jobb hver dag. – Vi kan ikke ha det bedre, hva skulle
vi ellers gjort? Tenk å kunne gjøre det en liker best, og treffe
bare hyggelige mennesker hver dag!

– Da Arnfinn ble født jobbet jeg med lønninger på kontor i Oslo. Vi betalte lønn
hver fjortende dag og jeg fikk beskjed om
å være tilbake før neste lønnsutbetaling.
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«Alle» har et søskenbarn på Gjøvik, men det er bare Brit Kartevoll fra
Jæren som har tante Aud på Fagerstrand. Derfor havnet hun i kassen på
Nesodden Torghandel sammen med Anna Pedersen.
Jeg rakk det med god margin, sier Anna,
som i likhet med Leif fortsatt er på jobb
hver dag.

Torghandel

Aksel Engebretsen spiller bass og vokal, når
han ikke jobber på Nesodden Torghandel.

– Vi overtok gården i 1965 forteller Leif ,
og solgte grønnsaker på torget på Tangen.
Det var en trivelig tid, med mange hyggelige kunder.
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Siden ble det Fontana, med øl og brus. Nå
er det blomster, busker og trær, og alt man
trenger til hagen.
Etter at Arnfinn overtok har det tatt helt
av. Han er ikke sann!

Vanskelig å si nei
– For en som elsker å si ja er det vanskelig å
si nei, sier anleggsgartneren.
«Ja-mannen» Arnfinn er som Energizerkaninen, ustoppelig! Tidlig og sent, i traktor – eller på en gravemaskin. Han flyr høyt
og lavt med sine elleve traktorer og fire
gravemaskiner.
– Døgnet skulle bare hatt flere timer, sier
arbeidsnarkomanen, da hadde jeg fått tid
til å trene litt også, sier trebarnsfaren som
er sprekere enn de fleste, og ser ut som en
guttunge.

Landets største vedstabel?

– Traktorene er kompisene mine, jeg klarer
ikke å «skille» meg fra noen av dem.

Det er nesten så man ikke tror sine egne
øyne. Vedstabelen på Fjellstrand må være
landets største? Tusen storsekker og 1520.000 «åttilitere». Vedproduksjonen på
gården er enorm, takket være Janec og
hans sønn Karol fra Polen.
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Blomsterdekoratør Kari Hagadokken er fra
Bang i Valdres. «Valdrissen» takker sine svigerforeldre som har hytte på Nesodden for
at hun havnet på Fjellstrand. – Etter 12 år
med egen butikk i Oslo har jeg nå ingen
reisevei til jobben.

Nye spennende retter på vår meny
Spis inne eller kos dere ute på vår store terrasse
Vi har også take-away på de fleste av våre retter
Vi holder åpent i hele sommer!

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

VI HAR
ALLE RETTIGHETER !

Vi hjelper
deg med
alle typer
el-installasjon!

Tlf. 66 91 48 20

Skal du endelig få
navn på båten i år?
98 28 03 15 • 98 28 03 16 • 98 28 03 17

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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– Janec har jobbet hos oss i femten år, og
sønnen de siste sju. De gjør en kjempejobb, – vedkutteren og kløyveren går fra
januar til august, fra morgen til kveld.
Arnfinn kan ikke få fullrost gutta nok.

Glem Plantasjen, Bauhaus og Mester
Grønn. De beste blomstene og plantene
finner du på Fjellstrand, og på kjøpet får
du gode råd og fantastisk god service.
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Mange gode tilbud

Alt i renovering
av bad

BEST PÅ HUSET! BEST PÅ PLENEN!
er virkelig effektiv. Rotorklipper som inneholder et nytt system av elektrisk rotasjonsstyring for kniven så den
sparer energi.

Optimal - 10 L
Effektiv beskyttelse
mot skjemmende svertesopp, suveren farge og
glansholdbarhet og lavt
skittopptak gjør nye
Optimal til malingen som
holder huset pent lengst.

TA N G E N N Æ R S E N T E R

ALLTID
RØR AS
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

Loppemarked på Myklerud skole

Slitsomt, men veldig sosialt
Fagerstrand Speidergruppe har 80-års
jubileum i år. Jubileet ble markert med
tidenes loppemarked på Myklerud skole.

De ivrigste kjøperne stilte seg i kø allerede
ved soloppgang, og når snoren ble klippet,
stormet horden Myklerud-banen.
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- Dette er helt topp. sier gruppeleder
Elisabeth Belsten om årets loppemarked.

– Før brukte vi to dager, i år gjør vi det
unna på én.
Femti speidere, pluss foreldre og andre
medhjelpere sørget for over hundretusen
kroner i klubbkassen.
– Vi er kjempefornøyd, sier en sliten, men
fornøyd speiderleder.
– Loppemarkedet er vårt årlige sosiale høydepunkt, alle er med og vi møter bare hyggelige mennesker. Bortsett fra de som kom
med bil og tilhenger natten før loppemarkedet i fjor. De hadde åpenbart skumle
hensikter. Heldigvis fikk vi jagd tjuvpakket
unna, og i år har vi gått nattevakt og passet på loppene.

Julian har funnet drømmebilen
– og verden fineste «garasje».

Min bil er så liten og skapet så stort, sier Lena
Storvand og forsøker forgjeves å få klenodiet
inn i bilen.
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Gamlebrygga knekker!

Allerede før jul i 2008 gjorde Statens
Vegvesen Nesodden kommune (se faksimile
av brev) oppmerksom på at gamlebrygga på
Tangen står i fare for å rase sammen. I brevet fremgår det at brygga enten
må rives eller repareres. Faren er bokstavlig talt overhengende for at
den knekker sammen.
Pr. dags dato har det
ikke skjedd noe som
helst med gamlebrygga. Signalen har
vært i kontakt med
teknisk
sjef
Kjell
Jonassen i kommunen
som opplyser at de er
oppmerksom på problemet, både på Tangen
brygge og andre brygger på Nesodden. Han
mener imidlertid at det
ikke er en umiddebar fare
for at brygga vil ramle ned
og opplyser at kommunen
har en langsiktig plan for
oppgradering av bryggene.
Vi håper at det skjer før
brygga knekker.
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Få mest ut av
boligsalget ditt!

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

Vårt mål: Best pris – raskest salg!
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.

GRO-senteret på Bjørnemyr - Tlf. 66 91 91 81
nesodden@givingdining.no
- Tlf 66 91 37 00
Tangen NærsenterEiendomsformidling

Eiendomsformidling
dd

MANDAG – LØRDAG 10–18
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Hybelhus på Tangen

Statens Vegvesen
– Litt synd, sier Karsten Nordstrand som
har vært prosjektleder for «Tangenterminalen».
– Vi skulle gjerne beholdt eiendommen
som landsted for ansatte i veivesenet,
beliggenheten er jo fantastisk, men eiendommen er overdratt til Akershus
Kollektivterminaler AS, som har leid den ut
til Tide Sjø AS.
Lurer du på hva det koselige lille huset på
Tangen brygge skal brukes til? Nå trenger
du ikke å lure lenger. Huset skal bli hybelhus for ansatte i nesoddbåtene.

I løpet av sommeren skal huset bli til åtte
leiligheter, hvor de som ikke bor på
Nesodden kan bo.
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Huset vil i løpet av sommeren bli ominnredet og tilrettelagt for de ansatte i båtselskapet.

Sommeren
Sommeren er
er kanskje
kanskje slutt,
slutt,

– men
men ikke
ikke badesesongen
badesesongen ...
...

Vi er tilbake!
Bogstadveien 66B
0366 Oslo
inng. Majorstuveien
Ringnes, Hjulet, 1407 Vinterbro • Tlf.: (+47) 64 97 73 30
Fax: (+47) 64 97 73 31 • E-mail: post@catalinaspas.no

Les mer om oss på: www.catalinaspas.no
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www.busnel.no

Intet er vel bedre

D/S Louise har en unik
atmosfære og over tusen
ulike dekorelementer som
alle har tilknytning til båt,
sjø, fiske og verft.

enn å nyte skalldyr
på bryggekanten?
Skalldyrfat:
Et utvalg av dagens beste fangst,
blant annet;
En halv hummer fra egen
hummertank,
norsk kongekrabbe,
limemarinert kamskjell ’gigante’,
fjordreker, Gillardeau østers,
ferskdampede blåskjell
og grillet scampispyd.
Serveres med
amerikansk cocktailsaus,
rødløk med hvit balsamico,
urterømme og majones.

Vi holder til i de gamle
lokalene til Akers mek.
verksted og våre gjester er
hjertelig velkomne til å ta
en rundtur i lokalet, godt
hjulpet av vår loggbok.
D/S Louise har en flott
utsikt over Oslofjorden, og
har siden 1986 tilbudt
sine gjester en spennende
og smakfull meny med
fokus på fisk og skalldyr
av høyeste kvalitet.

For de som ønsker noe annet
har vi en innholdsrik
à la carte meny.

Vekommen til oss!

Vårt klassiske skalldyrfat
er et av de aller beste med
ferske råvarer og skalldyr
fra egne hummertanker.
Våre gjester kan nyte
et smakfullt måltid i
maritime omgivelser.

Stranden 3 - 0250 Oslo - Aker brygge

www.dslouise.no
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Tlf 22 83 00 60
bordbestilling@dslouise.no

Søndsdagstur langs «Gullkysten»
Det er kaptein Arild Nybakk og hans mannskap om bord i M/S Tidebaronessen som kjører langs «Gullkysten» til Drøbak og Son.
I tillegg kjører de nå til Villa Malla, den splitter
nye restauranten på Filtvedt fyr hvor den
kjente kokken Sonja Lee har åpnet restaurant.
I Drøbak kan man besøke Julehuset, vandre i
de idylliske gatene, eller innta forfriskninger.
Stedene har massevis å by på, og det er ikke
noe problem å slå ihjel de timene nesoddbåten ligger til kai.

En baronesse på vift
Tekst og foto: Knut Lorentzen

Båtrute 602 fra Oslo til Drøbak/Son /Filtvet,
ville vi benytte oss av denne dagen. Vi velger
å gå ombord på Nesoddtangen, etter ruteplanen klokken 10.05. Fra Oslo er det allerede med 65 passasjerer som skal utover. Noen
er turister, noen er hyttefolk som skal ut til de
ulike øyene, og noen skal en tur til Drøbak,
Son eller Oscarsborg. Været viser seg fra en
hyggelig side denne formiddagen så vi går
opp på det store akterdekket som denne

stoppene her, så like etter er det tid for anløp
på Sjøstrand brygge, der det er påstigende
passasjerer.
Herfra går ferden inn mot en idyllisk plass
som heter Ildjernet.

Kaptein Arild Nybakk med mannskap: fra venstre
overstyrmann Endre Laberg som har tilbrakt alle
sine somre på Søndre Flaskebekk brygge, og
maskinsjef Knut Rygland. Matros Oddvar Hagen
var hjemme med vond rygg da bildet ble tatt.

båten har. Her er det god plass og ganske bra
med sitteplasser. Etter en kort merkelig stopp
på utsiden av Hornstranda, som ligger noen
meter sør for gamle Tangen brygge, får vi
opplyst over høyttaleranlegget at de måtte
unngå noe drivved i vannet. Ikke lenge etter
kommer neste beskjed om at vi vil seile forbi
Flaskebekk brygge, da det ikke er noen aveller påstigninger. Men det er kort mellom
18

Ildjernet brygge
På innsiden av denne øyen, finner man
Kavringen, hvor det er stor aktivitet med
marina, båtreparasjoner og event-arrangementer. Ved Ildjernet brygge venter undertegnede spent på å se hvordan Tidebaronessen vil legge til, da dette er en brygge som
man ikke kan ligge med baugen inn. Her må
man bruke en sidelandgang helt akter på
båten. Det viser seg å gå helt fint, matrosen

kommuniserer hele tiden med broen via
radio og det hele går fort og greit.
Fra Ildjernet setter vi atter fart, og farer
utover fjorden sørover. Denne nye båten er
svært behagelig å være om bord på, det er
lite støy både ute og inne, og lite bevegelser
i sjøen. De som ikke koser seg ute på dekk,
befinner seg nede i salongen og tar livet med
ro. Folk går av og på langs ruten, – et yrende
liv. Vi kunne ikke unngå å se at det faktisk er
kiosk i de nye hurtigbåtene til Tide. Disse
skulle vært bemannet, slik at man kunne få
kjøpt seg en kaffe og noe å bite i. Det hadde
ikke behøvd å være et fullsortimentsutvalg,
men enkel drikke, pølse, is etc.
Mannskapet på broen var flinke til å informere på høyttaler for hvert anløpssted, og
om avstigning var foran eller bak. Neste
stopp er Ommen, en brygge bygd rett på
fjellknausen. Oslofjorden friluftsråd har blant
annet utleiehytter her.
Ommen brygge

Derfra er det et kort stykke innover i den lille
bukten til Fjellstrand brygge, som er et tett
bebygd sted med lange tradisjoner for skipsanløp. I dag er det masse folk som skal være
med oss.

Søndre Langåra brygge

Fjellstrand brygge

Sist man var ved Fagerstrand brygge var høsten 2008, da det var fullt av pressefolk og
utrykningspersonell etter grunnstøtingen til
MS CRETE CEMENT.
Så er det et godt stykke sørover før neste
anløp, og vi passerer gamle tradisjonsrike
plasser som Dalbo og Nordstrand på vår vei.
Det er mange flotte eiendommer og idylliske
plasser å se på langs sjøen her. Rett sør for
Nordstrand, kommer man til det tidligere
tankanlegget på Svestad. Der er det i dag
yrende liv, i en blanding av bedrifter og fritidsinteresser. Man finner Falck Nutec sikkerhetssenter, dykkersenter og marina her. Et
lite lokalt rederi, som i år ikke har vært i
gang, har sine båter liggende her. Nå kommer man etter hvert til den delen av ruten
hvor passasjerene i stor grad er folk til og fra
øyene. Det første øyanløpet som venter oss er
Søndre Langåra.
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Fagerstrand brygge
Vi er ventet på Aspon, noen går av og andre
kommer på. Videre går ferden nå til den øya
som er et populært reisemål for mange.
Håøya er en stor øy med mange friluftsaktiviteter, militær historie og ikke minst har det
blitt sett ørn her ute. Her kan man bade, leie

Aspon brygge
hytter gjennom Oslofjordens friluftsråd, eller
gå på ørne-safari!
Drøbak
caching – som er å finne godt gjemte poster
ved hjelp av GPS.

Håøya brygge
For vår del nærmer vi oss siste stopp. Vi velger
å gå av på Oscarsborg, som er siste stopp før
Drøbak. Denne berømte festningen med så
mye historie, er de senere årene blitt helt
åpen for publikum, og en rekke serveringssteder og et spa er etablert her.
Vi brukte tiden vi hadde til rådighet før
returreisen, ca 1,5 time til litt familiær geo-

For andre vil det kanskje være et vel så bra alternativ å være med videre til idylliske Drøbak eller
kanskje helt til vakre Son, for litt handling, en
utstilling eller kanskje en kaffekopp.
Nå er jo ruten også utvidet til å anløpe Filtvet,
der man kan spise på den anerkjente restauranten til Sonja Lee, Villa Malla.
Som reisende får jeg tilbake den gode lokalbåt-følelsen, der vi danser fra brygge til brygge, gjennom sund og mellom øyer.
Her burde alle nesoddinger kjenne sin besø20

foto: Store Norske Leksikon

kelsestid og begynne å bruke denne fantastiske ruten ved enhver anledning. Men et
hjertesukk til Ruter – hvis flere skal bli kjent
med dette flotte tilbudet, som jo har vært der
i årevis, må de komme på banen nå og få satt
opp ruteplaner på hver brygge man anløper
langs hele ruten!
Så satte værgudene inn et lite regnvær, og vi
skulle reise tilbake for denne gang. Vi tar
plass i salongen til Baronessen og lar oss frakte den samme veien som vi kom, med de
samme anløpene i retur. Noen dupper av litt,
mens andre ser ut av vinduene. Når klokken
så er 13.40 er vi tilbake der vi startet på
Tangen brygge.
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Aker brygge - Nesoddtangen -

Sone Stoppesteder

Gjelder 13. mai - 25. juni og 9. aug. - 5. sept.
man,
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01
SV-03
SV-03
SV-03
SV-03
SV-04
SV-04
SV-05
SV-05
SV-05
SV-05
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Merknader
Fra Oslo (Aker brygge)
Fra Lysaker
Nesoddtangen
Flaskebekk
Sjøstrand
Ildjernet
Ommen
Fjellstrand
S.Langåra
Lågøya
Fagerstrand
Aspon
Håøya
Oscarsborg
Drøbak (Sjøtorget)
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26/6-8/8:
Drøbak - Filtvet - Son

mantors
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1036 1657 . . .
1041 1701 . . .
1044 1704 . . .
1047 1707 . . .
1052 |
...
1058x |
...
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Merknader
Drøbak (Sjøtorget)
Oscarsborg
Håøya
Aspon
Fagerstrand
Lågøya
S.Langåra
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Ommen
Ildjernet
Sjøstrand
Flaskebekk
Nesoddtangen
Til Lysaker
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Sone Stoppesteder

Gjelder 26. juni - 8. august

fred

1712k
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|
1840

Gjelder 13. mai - 25. juni og 9. aug. - 5. sept.
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søn

(Son -) Drøbak - Nesoddtangen -

Sone Stoppesteder
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Kun påstigning.
Fortsetter i linje 716 til Lysaker, omstigning til linje 601 til Aker brygge.
Linje 601 fra Aker brygge, omstigning på Nesoddtangen.
Kun avstigning.
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NB: Rutetidene er klippet direkte fra Ruters tidtabeller på nettet.
Vi tar derfor forbehold om eventuelle endringer og feil på disse

For vinterrute se side 27.
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Tide Sjø AS
Hittegods: 55 23 88 90
Ruteopplysning: 177
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Nå er vi på hjørnet!
B ARN
DAME
H ERRE
Tangen Nærs enter - Tlf. 6 6 91 17 59
22

77-23
-23

Flaskebekk
Fl
askebekk

Som far så sønn

Arve Egil Arvesen mønstret på sin første
nesoddbåt i 1949. Båten het Nesoddtangen og gikk på kull.
I 1993 mønstret han av Huldra, og har ikke
vært «til sjøs» i Oslofjorden siden.
Nylig tok han turen fra Fredrikstad til Oslo
og ble med Tideprinsen og sønnen Jonny
Egil på tur.
Jobben om bord i nesoddbåtene har gått i
arv, Jonny Egil har overtatt etter Arve Egil.
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Nærsenteret på Tangen

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

60

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

• 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

G R AV S E R V I C E

VASK OG SKRIFTOPPMALING
AV GRAVSTØTTER MED MER

Lindebråte
n o r d r e

Midtveien 71
1458 Fjellstrand

Tlf. 66 91 85 62
Faks 66 91 85 57

E-mail: fagerhoe@online.no
24

g å r d s d r i f t

Linnebråtevn 93, 1455 Nordre Frogn, tlf: 986 84 106

Kull og cash
– Nesoddtangen gikk på kull, og ble forferdelig skitten, forteller den gamle matrosen.
– Vi måtte vaske benkene på dekk hver
dag, og hyra (lønna) fikk vi utbetalt i kontanter. Skipperen hadde mannskapslista i
sin 7. sans og hentet pengene på kontoret
hvor det satt to frøkner og en disponent.
Det var tider, minnes den gamle sjøulken
som ble født «på en stein i Kategatt».
Steinen heter Herføl og har fostret mang
en sjømann. I dag bor Arve Egil i
Fredrikstad sammen med hunden Lakris.
De to er perlevenner og går timelange
turer hver dag.
– Det gjelder å holde seg i form, sier matrosen og tar et solid tak i trossa. Gamle kunster ruster ikke, det er det bare båter som
gjør.
Matros Arvesen svinger fortsatt trossa
bedre enn de fleste.

Utgivelser resten av 2010:
UTGIVELSESDATO

Erik Ryberg, bedre kjent som «Svensken» bodde
i mange år på Kavringen. Det ble et muntert
gjensyn da de to ramsalte sjøulkene møttes.
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Høst: 10. september
Vinter: 4. desember

MATERIELLFRIST

27. august
19. november

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

Store dimensjoner

Tekniske spesifikasjoner
på hurtigbåtene
Generelt: Tidebaronessen er en katamaran
som tar 180 passasjerer og er bygd i karbonsandwich. Fartøyet har en salong på
hoveddekk. Fartøyet er utstyrt og sertifisert
for fartsområde 4 (C).

av Arve Finnvik
Driftsinspektør Hurtigbåt
Tide Sjø A/S
arve.finnvik@tide.noa

Hovedmaskineri: 2 stk. hovedmotorer,
type MTU 10V2000 M72 CR, à 900kW,
plomberte ved 749 kW/2120 rpm.
Hjelpemaskineri: 2 stk. hjelpemotorer, type
Koohler, à 27 kW, Yanmar motor
Reduksjonsgear: 2 stk. gear, type Servogear
HD 220 HR/HL (Reduksjon 2,952 : 1) .
Tonnasje:
Brutto tonnasje: 228,0 tonn
Netto tonnasje: 80,0 tonn
Dødvekt: 22,0 tonn
Lettskipsvekt: ? tonn
Kapasitet ferskvann / vannballast:
Ferskvann: 1000 liter
Kapasitet dieselolje:
Dieselolje: 3000 liter
BIO-fuel: 1.500 liter
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Generelt: Tidebaronen er en katamaran
som tar 250 passasjerer, er bygd i karbonsandwich. Fartøyet har en salong på hoveddek. Fartøyet er utstyrt og sertifisert for
fartsområde 3 (D)
Hovedmaskineri: 2 stk. hovedmotorer, type
MTU 12V 2000M72 CR, à 1080 kW
Hjelpemaskineri: 2 stk. type Kohler 27
EFOZ, à 27 kW, 1500 rpm.
Reduksjonsgear: 2 stk. reduksjonsgear,
Servogear type HD 295 HL/HR, reduksjon
3,3 : 1
Tonnasje:
Brutto tonnasje: 330,0 tonn
Netto tonnasje: 114,0 tonn
Dødvekt: 30,0 tonn
Lettskipsvekt: 70,0 tonn

VI KAN
TILBY:

Tangen Centrum

66 91 18 67
www.centrum-frisør.no

• Tilhengerutleie
(åpne og lukkede)

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

Velkommen
til frisørene på
Nesodden!

• Salg og utleie av
DVD- og Bluerayfilmer

Kapasitet ferskvann / vannballast:
Ferskvann: 1000 liter
Kapasitet dieselolje:
Dieselolje: 4000 liter
Biofuel: 3000 liter

DAME & HERRE

DAME & HERRE
Statoil Service Flaskebekk
Telefon 66 91 15 57
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DROP-IN

66 91 49 02
Du finner oss i NB-gården

Et sommerreisetips
av Harald Lorentzen

slusesystem som ble bygget av Engebret Soot.
Her går den årlige slusefestivalen av stabelen
siste helgen i juni. Med slusespill og presentasjon av alle dampbåtene.
http://www.slusefestivalen.no/
Her finner vi Norges eldste propelldrevne
dampbåt i drift, DS «Engebret Soot» fra 1861.
Den er selve stjernen i laget av dampdrevne
båter her på Ørje. Noen ligger på vannet,
andre er under restaurering og ligger på
land.
http://www.dsengebretsoot.no/
Her kan man se båtene og her kan man treffe menneskene som virkelig brenner for å ta
vare på denne kulturen.

DS Engebret Soot fra 1861
Juni, juli og august er måneder hvor Norge
blomstrer opp, hvor hver liten grend og tettsted har sin festival med alt fra gammelost til
blues som kaprer en stakkars turist.

Lenge før gass og dieseldrevne båter gjorde
sitt inntog så var det dampen som brakte folk
og last mellom ulike steder, i smale fjorder og
dype daler.

Nesoddingen er et sjøfarende folk, vi er født
med vår fergetur på 20 minutter og vi føler
oss litt annerledes en de helt «landfaste».

Nesten inne ved svenskegrensen ligger et
sjarmerende tettsted som har navnet Ørje.
Her er de øverste slusene i Haldenkanalen, et
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Her er også Haldenvassdragets Kanalmuseum
som viser hvorledes vassdraget var selve livsnerven i samfunnet, en livsnerve som brakte
skogens «gull» helt ned til fabrikkene nede i
Tistedalen.
Museet er dessuten utvidet med en avdeling
om det biologiske mangfollet rundt vassdraget. Museet er åpent fra St. Hans og fram til
slutten av august.
http://www.kanalmuseet.no/st.

Museet eier også en egen båt – DS «Lelång»,
en dampdrevet slepebåt fra 1872. Denne står
på land og her kan man se hvorledes man
sakte men sikkert forvandler et «vrak» til en
museumsgjenstand.

Kanskje treffer dere her noen som tidligere
har fraktet dere over Oslofjorden, men som
nå nyter sin pensjonisttilværelse her med
rust-hammer og malerkost?

Besøker dere Ørje, så stopp også opp ved
Slusekafeen, en friluftskafe som ligger på
venstre side rett før man kommer inn i Ørje.
Ønsker man en tur på kanalen så går det
regelmessige turer med det nyrestuarerte
dampskipet «Turisten» og MS «Strømsfoss»
nedover til Tistedalen, her passerer man
Nord-Europas høyeste slusekammere på sin
reise nedover.
http://www.turisten.no/
Det anbefales å besøke dette sjarmerende
tettstedet, – og det gjør jo heller ingenting at
det bare ligger femten minutter fra Töcksfors
hvor man har tilgang til det meste for en
rimelig penge.
Turen til Ørje tar 1 time og 15 minutter
– sees vi i sommer?

DS Lelång under restaurering
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Ambulanse båtbrygge?
Hobbyfilosof
Odd Ø. Johansen
funderer og filosoferer over mangt og mye:
Heter det egentlig «Ambulanse båtbrygge»
som det står nå, «Ambulansebåt-brygge» eller
«Brygge for ambulansebåt»?
– og – hvordan ville egentlig Tangen brygge
sett ut idag dersom det hadde blitt bygget
boliger på brygga?
– I så fall hadde vi aldri flyttet fra Nesodden,
men kjøpt leilighet der, sier karen som opprinnelig kommer nordfra, og har bodd på
Nesodden i 22 år. Vi har nydt »«det gode liv»
på Nesodden, men nå flytter vi til Oslo.
Barna er voksne og nå vil vi «bruke» Oslo.
– Vi vil spasere fra Inkognitogata til sentrum,
nyte byens kulturtilbud, og få vesentlig kortere reisetid til jobben. Bortfallet av hurtigbåt
om kvelden var også en avgjørende faktor.
Men – kanskje hobbyfilosofen Odd ombestemmer seg og flytter tilbake til halvøya vår
nå som hurtigbåten kommer tilbake?
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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.
Vi «skreddersyr» ditt arrangement og tilpasser
bemanning etter ønske
og behov.

w w w. n o re v e n t . n o

REMA 1000

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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TMG - Tangen Millennium Gull
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

Fotballforeldre er ikke som
andre foreldre

www
signalen-da.no

Mens folk leser aviser, spiller bridge, eller
bare sløver på overfarten mellom Nesoddtangen og Aker brygge, benytter andre
anledningen til å spille fotball.
Ihvertfall på papiret.
Terminpapiret.
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Anita Sommerstad og Arne Kyrkjebø har
begge barn født i år 2000, barn som fyller ti
år i år, og spiller fotball på TMG.
Laget som tar gull, og er sponset av
karius@baktus.no.
Fotballmamma Anita er tannlege, og har sørget for de kule draktene, som gjør spillerne
like fryktet som de to tanntrollene.
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Lysefjord
sightseeing
  

Lysefjorden er en av Norges mektigste fjorder. Den 42 km lange fjorden er fyllt
med opplevelser som Preikestolen, «Fantahålå», Kjerag, gamle gårdsbruk, fosser,
geiter, seler, idylliske øyer og storslått natur. Guiding underveis.
Alle avganger fra Fiskepirterminalen i Stavanger!

Tur 2. Lysefjorden – fjord og fjell
Sesong: 2 turer daglig 26.6–29.8. Varighet: ca. 8 timer
Avreise: Buss fra Fiskepirterminalen kl 0800 og 1400,
Sandnes Rutebilstasjon kl 0820 og 1420. Kjører Sirdal
stopp på Byrkjedalstunet og Øygardstølen. Lysefjordcruise med Turistferja. Voksne kr 570,- Barn kr 430,Tur 3. Preikestolcruise
Sesong: Daglig 29.5–29.8 – lørdager i perioden
2.1–22.5 og 4.9–18.12. Varighet: 3 timer
Avreise: Fiskepirterminalen, Stavanger kl 1200.
Cruise til Preikestolen med fullt sightseeingprogram.
Anløp av Lysefjordsenteret på Oanes ved forhåndsbestilling. Voksne kr 360,- Honnør kr 280,Barn kr 250,- Familiebillett 900,-.
Min. 15 personer for å utføre tur 3.

Tur 4. Fottur til Preikestolen
(600 moh)
Sesong: Daglig 18.5–12.9 + Påske og lør/søn.
frem til 16.5 og 18.9–26.9. Varighet: ca. 8 timer,
herav 4 timer fottur. Avreise: kl 0800, 0930,
1100, 1230. Ferje fra Fiskepiren, Stavanger til Tau.
Korresponderende Tidebuss til Preikestolhytta.
Fottur til Preikestolen og tilbake. Retur samme vei.
Voksne kr 200. Barn kr 100.
Tur 5. Fottur til Kjerag innerst
i Lysefjorden (1000 moh)
Sesong: Daglig 26.6–29.8 Varighet: 13,5 timer, herav
5 timers fottur. Avreise: Buss fra Fiskepirterminalen
kl 0800, Sandnes Rutebilstasjon kl 0820. Fottur til
det majestetiske fjellmasivet Kjerag. Retur med buss til
Stavanger. Voksne kr 490,- Barn kr 390,-

Tide Reiser
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, kickoff, lagbygging eller andre arrangementer. Vi har egne turbusser og båter.

Bestilling og informasjon:

Det tas forbehold om ruteendring/prisendring
Tide Reiser Stavanger
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tidereiser.no
Fiskepirterminalen, 4004 Stavanger –
Tel: +47 51 86 87 88 – fjord@tide.no

DESIGN : BRYNE STAVANGER OFFSET

Tur 1. Cruise med Turistbilferja
Opplev hele Lysefjorden. Mobilnr ombord:
918 62 414. Voksne kr 210,- Barn kr 120,Bil kr 400,- Buss kr 1200,- MC kr 280

NB: Rutetidene er klippet direkte fra Ruters

Sommerruter nesoddbåtene 2010
Nesoddtangen - Aker brygge
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SV03
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0625
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0815
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0835
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m
m
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55

Mandag-fredag (ferierute, gjelder i sommerMandag-fredag (ferierute, gjelder i sommerm
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n
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n
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55 0032
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f. Seiles kun fredag.
m.
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Seiles til 12. mai 2010 og fr

Pensjonistturen

Det er ikke hver dag en president er billettør på Nesoddbåtene.
Bjørn Kjellin (med solbriller) er President i Nesodden Lions

På selveste frigjøringsdagen 8. mai sto det
en president og ønsket velkommen om
bord i M/S Tideprinsen.
Det var presidenten i Lions Nesodden Bjørn
Kjellin, som sammen med sine løver og løvinner, nok en gang hadde arrangert

«Pensjonisttur» for Nesoddens seniorer.
Med seg på turen hadde de lapskaus og
lettøl, kaffe og kaker, Drøbak Trekkspillklubb og massevis av lotterigevinster.
Stemningen sto i taket allerede før båten
36

Når Fredrik W.B. Gervad får tak i en mikrofon er han i sitt ess. Når han i tillegg får stå
på brua på en Nesoddbåt er han i «himmelen», og takk for det!

hadde lagt fra kai, og jubelen ville ingen
ende ta da stemmen til Fredrik W. B.
Gervad runget fra skipets høytaleranlegg.

Solveig Kolstad er gift med kaptein Tor
Kolstad, og mens Tor styrte båten, styrte hun
lapskausøsa. Einar Endresen tar villig i mot.

Drøbak Trekkspillklubb er "fast inventar" på pensjonistturen

Den mangeårige styrelederen i AS
Nesodden-Bundefjord Dampskibsselskab
gjorde «come back» på nesoddbåtene, som
cruise captain og konferansier.
Fredrik ruler!

Mangeårig dugnad
I tillegg til Nesodden Lions sørger båtselskapet og mannskapet for at turen lar seg
arrangere. Båtselskapet stiller med båt og
bunkers, mannskapene jobber gratis, og
37

Ingen på denne jord kan få mere morro ut av
en bøtte med loddsedler enn Arne Jensen og
Fredrik W.B. Gerwad

«Når han styrer båten, så går det så bra».
Kaptein Tor Kolstad kjenner Indre Oslofjord
som sin egen bukselomme, født og oppvokst
som han er på Hovedøya. Med seg på
Pensjonistturen hadde han matros Jonny Egil
Arvesen, matros Thomas Sveen og maskinsjef
Roger Johan Andersen.

Eva Ramm (til høyre) skrev boken «Med støv på hjernen» da hun bodde på Nesodden.
På Pensjonistturen traff hun mange kjente. Fra venstre: Oddlaug Moen, Solveig Weydahl
og Anni Svarverud.

Lions sørger for transport til og fra brygga,
og servering om bord. I tillegg bidrar
Nesoddens næringsdrivende med gevinster
til skipslotteriet, som hvert år skaper elleville tilstander. Arne Jensen trekker og Fredrik

Gervad snakker. Den munnrappe konferansieren har en lystig kommentar til både
gevinstene og vinnerne. All ære og takk til
Fredrik & Co, og til Tide Sjø AS for at de
fortsetter en mangeårig flott tradisjon.
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Hovedgevinsten, en gedigen fruktkurv var
det Ellaug Sandholt som stakk av med. Her
får hun kurven av Per Sveen og «ternene»
Solveig Kolstad og Bente Jensen

Fra venstre: Karin Dolve, Birgit Teigen, Margit Skaflem, Solbjørg Pedersen og Svanhild Røtterud. Med unntak av Birgit Teigen som bor på Stovner,
har de andre jentene bodd på Nesodden i over 50 år. På bildet gir de uttrykk for hva de synes om Nesodden, de nye nesoddbåtene, og lapskausen.

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

Rakk du ikke frokosten?
Velkommen til en god handel!
Åpent: 07-18. Lør 09-15

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

Velkommen innom!
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!
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Christian og pappa
Christian er nesten 2 år og bor på Fjellstrand.
Sammen med pappa Trond Høiby reiser han
med nesoddbåtene hver dag.
Christian går i barnehage i Oslo hvor pappa
jobber som jurist i Statens Pensjonskasse.
Christian bryr seg ikke så mye om pensjoner,
men han er veldig opptatt av, og interessert i
båter, – nesoddbåter.

Hvem?
Hva?
Hvor?

5 på båten
Cato og Lula

Harald Otto Huslænd
Etter 8 år som innkjøpssjef hos Urianstad
på Fjellstrand, har Harald Otto Huslænd
gjort comeback som reisende med
nesoddbåtene. Harald tiltrådte nylig som
daglig leder i familiebedriften Harald Dahl
Kontorutstyr AS i Tollbugaten.
Han synes det er betryggende at
Smørbukk og Huldra fortsatt er nesoddbåter. Det gjør comebacket litt enklere!

Cato Hansen bor på Flaskebekk og
jobber med reiseliv, Lula jobber i
reklamebransjen og bor på Fagerstrand.
De møttes på akterdekket på
Tidekongen og det ble «love at first
sight»!

Odd Ø. Johansen
Yafet Antah

Odd Ø. Johansen sykler til og fra Tangen
brygge hver dag. Energibunten unner seg
imidlertid en liten hvilepause på bryggekanten, for å finne roen, og meningen
med livet.
– Lykken er en morgenstund på brygga,
med måkeskrik og bølgeskvulp, sier Odd.

har hørt mye om NM og VM i Trossekasting.
Nå håper han at det snart blir arrangert et
nytt VM.
Da stiller han på vegne av Ghana, og tar
sikte på å vinne.
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Velkommen
om bord!
Vi ønsker alle
våre passasjerer en riktig god sommer!

42

Det er ingen skam å snu
Torsdag 20. mai var M/S Tidebaronen sent
ute fra Ildjernet, Sjøstrand og Flaskebekk
og slukørede passasjerer som skulle videre
med 08.20 fra Tangen måtte registrere at
M/S Tideprinsen la fra kai. Febrilsk vinking,
skriking og skråling resulterte imidlertid i
at kaptein Espen Aase beordret full fart
akterover, og returnerte til Tangen. Det er,
som kjent, ingen skam å snu!
Tusen takk til kaptein Aase og hans mannskap, som atpåtil klarte å kjøre inn forsinkelsen, og ankom Tingvallakaia i rute.
Det er gode tider det!

Mandag - Fredag 7–17
Torsdag 7–18 • Lørdag 9–14
Linnebråteveien 181, 1455 Nordre Frogn
Telefon 64 93 91 94 • post@gulbjornrud.no
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D/S Louise Seilbar
Stikk innom til ...
en uformell og hyggelig
atmosfære,
et bredt utvalg av ølsorter
og annen drikke, med
aviser og trådløst
internett
... mens du venter

BAREN PÅ D/S LOUISE

Mandag – fredag fra 11:00
Lørdag fra 11:00
Søndag fra 12:00

Stranden 3 - Aker Brygge
Tlf. 22 83 00 60
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Nesodden Gastronomiske Selskap – i Provence!

Helge Ole Bergesen (stående) ønsker velkommen til Provénce og til bords.
Fra v.: Helge Straumsheim, Espen Parmann,
Knut Erlend Hagen, Knut Ole Hodnungseth,
Kjell-Olav Svendsen

Den 1. oktober 1980 ble det avholdt
«Konstituerende møte» i Nesodden
Gastronomiske Selskap. I innkallingen sto
det at det ikke var lov til å benytte privat
bil til møtet, og en tok sikte på at møtet
skulle være avsluttet innen klokken 22.00.
Allerede før det første gastronomiske året
var omme, følte gastronomene seg så
bevandret i kokekunsten at de begynte å
snakke om å hente inspirasjon utenfra.
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Vin, mat og vennskap
I Six-fours-les-Plages har Helge Ole Bergesen slått seg ned. Mange vil kjenne Helge
Ole som en av stifterne av Steinerskolen på
Nesodden. I tillegg er han frankofil, gastronom og forfatter. Er man i tvil om hvor man
skal reise i Frankrike, er det bare å slå opp i
boken «Perler i Frankrike» av Helge Ole
Bergesen (Aschehougs forlag). Helge Ole
ønsker oss velkommen, og fordeler oppgaver. To mann får som oppgave å tilberede
neste dags middag, de neste to andre dags
lunsj, og de to siste, siste dags middag/aftens.

Knut Erlend Hagen og Kjell-Olav Svendsen
«vant» trekningen om den største og mest
fornemme oppgaven. En oppgave de
taklet, og besto, med glans. Hør bare her:
FORRETT
Tapas; fransk skinke rullet rundt fransk
ost, oliven, små fylte tomater,
pesto diverse (fra oliven, tomater).
Rosé Terrebrunne 1998

MELLOMRETT
Kokte ferske rødbeter
i skiver med persillekryddersmør
og fransk brød.
Rosé Terrebrunne 1998

Maten skal handles inn på det lokale markedet, tilberedes og serveres av hvert kokkelag, sammen med viner og oppvask.
Endelig er vi i Provénce, dette skal bli bra!

HOVEDRETT
Andebryst stekt i ovn, andebryst saus,
fersk spinatstuing surret i hvitløk/sjalottløksmør og litt fløte,
solbærsyltetøy/chutney. Salat.
Rosé Terrebrunne 2004

Utenfra skulle i første omgang være
Frankrike, men den som venter på noe godt,
venter som kjent ikke forgjeves. I år, tredve
år etter at foreningen ble stiftet, ble drømmen om det «franske kjøkken» realisert.
Gutta tok Norwegian til Nice, leide bil og
kjørte til fiskelandsbyen Sanary–sur-Mer.

DESSERT
Mørk sjokoladekake med friske bringebær
og varm bærsaus (bringebær og solbær).
Sauterne 1998
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Rivieraens svar på Drøbak
Byen Sanary-sur-Mer er Rivieraens svar på
Drøbak, og området Six-fours-les-Plages er
på størrelse med Nesodden hva gjelder innbyggere, men der stopper enhver sammenligning. Den koselige fiskelandsbyen har
bevart sin autentiske egenart og sjarm, og
hver morgen fylles torget med dagens fiskefangst, og lokale bønder tilbyr sine produkter i omgivelser som får en nesodding
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til å bli grønn av misunnelse. Tenk om vi
kunne hatt noe liknende på Tangen – eller
Aker brygge. På fisketorget i Sanary-surMer selges hver eneste pir, sypike, flyndre
og reke. Ikke så mye som en eneste kråkebolle er igjen i fiskekassa når fiskerne
stenger til lunsj.
Alt havner i «Bouillabaissen», sammen med
taskekrabber, poteter og løk. Det hele skylles ned med rosévin, og når franskmennene
spiser lunsj er byen stengt. Det sies at i

Espen Parmann og Tore Henning Larsen ble
tildelt det ærefulle oppdrag å servere tredje dags lunsj. Kokeboken «Snadder» som
ble utgitt av Nesodden Gastronomiske
Selskap i forbindelse med selskapets 5-års
jubileum i 1985 ble konsultert, og rettene
ble hentet derfra:
Paté de Canard
Moules Gratinées
Crevettes Flambée Pastis
Camembert Aux Fruits

Viner:
Terrebrunne Rosé 2006
Terrebrunne Blanc 2009
Sauternes 2007

Frankrike kan man gjøre (nesten) hva man
vil, men det er to ting man ikke kødder
med: lunsj og middag. Mellom 12.00 –
15.00 er det lunsj, og mellom 19.00 og
21.00 spiser man middag. Det er en del av
den franske kulturen, en mat- og vinkultur
som er forankret i den franske folkesjelen,
og i det franske jordsmonnet. Vinrankene
har røtter som stikker 20 meter ned i jorden, og vin til maten er like naturlig for en

franskmann, som vann til maten er for en
nordmann.

Terrebrunne
På vingården Terrebrunne blir vi tatt i mot
og vist rundt av mademoiselle Camille
Deliage. Hun forteller oss at vinrankene
høstes første gang etter åtte år, deretter
går det fem år før den første vinen er i salg.
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Cotes du Ventoux 2007

Oppskriftenes finnes i kokeboken,
og kan anbefales på det varmeste
(rekene flamberes i Pastis,
og blåskjellene gratineres i ovnen).

Årganger helt tilbake til 1975 ligger imidlertid lagret i vingårdens mørke kjeller.
Terrebrunne er en forholdsvis «ung» vingård, etablert i 1950 av gamlefar som daglig inspiserer sine vinranker og snakker
med d(r)uene. På Terrebrunne inntar vi
dagens lunsj, selvsagt sammen med noen
av vingårdens edle årganger. Rosévin er
vingårdens spesialitet, og vårt forhold til
rosé blir totalt endret etter besøket på
Terrebrunne. Rosévin kan drikkes til både
fisk og fugl, lunsj og middag, inne og ute.
På terrassen er den magnefique, og som
følgesvenn til franske oster er den superb.

Institut Paul Bocuse
Monsieur Istra Simon er utdannet ved
Institut Paul Bocuse, og har over 20 års
erfaring som chef. Hans kunnskap og
ekspertise var innleid, og sammen med
madam Amanda Sutton fra Norfolk i
England fikk Nesodden Gastronomiske
Selskap en opplevelse vi aldri kommer til å
glemme. Monsieur Simon tok oss med på
markedet, gjorde sine innkjøp, og så
begynte showet :
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«Atelier Culinaire de Gastronomie».
Carré d’agneau en croüte de pignons,
paquet de légumes,
jus au rosmarin.
Chartreuse de St. Jaques
en 2 Cuissons
Tarte Tatin Revistee
Kort fortalt vi skulle spise kamskjell, lammecarré og eplekake.
Innkjøpene ble gjort klokken 08.00. Det tok
fem timer å koke kraften til lammesausen,
og tilberede resten av lunsjen, og det tok
to klokketimer å fortære det hele.
Monsieur Simon gestikulerte og elaborerte, han åpnet kamskjell med
kirurgisk presisjon og vispet
hollandaisen i et
imponerende tempo.
Han kokkelerte og
serverte, tok oppvasken og ryddejobben. Han var
som en tornado
på kjøkkenet,
og ga oss en opplevelse for livet.

NESODDEN
NE SODDEN
FJELLSTRAND

Vårblomstene
er på vei
Stort utvalg
buketter
& dekorasjoner
av sommerblomster,
busker
og trær.
sorg& brudebinderi
Buketterblomster
& dekorasjoner.
Sorg-potteplanter
& brudebinderi.
Hagesenter
hagesenter med
med jord,
jord,
gjødsel
og
alt
til
hagen.
gjødsel og alt til hagen
Anleggsgartner.
anleggsgartner
Pyntegjenstander
pyntegjenstander for
for
både ute- og innebruk.
både ute- og innebruk

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

Utkjøring
utkjøring av
av blomster
blomster
på
Nesodden
på Nesodden

Bråtenveien 37, 1458 Fjellstrand
Tlf 66 91 80 48 Faks 66 91 83 46
ÅPNINGSTIDER
MANDAG-ONSDAG 10–17 • TORSDAG 10–19
FREDAG 10-17 • LØRDAG 09–15
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Flaskebekk senter
1450 Nesoddtangen
Telefon 66 96 06 05 • Faks 66 91 95 58
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Håkon Løvstad Hunsgår er 15 år og går i 9.
klasse på Trøgstad ungdomsskole. Med en
bestefar på Fagerstrand var det kanskje ikke
så rart at han ønsket seg en arbeidsuke på
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nesoddbåtene. Her styrer han Tideprinsen
og drømmer om en fremtid til sjøs.
Unggutten mestret ifølge kaptein Jan Erik
Basteviken instrumentene perfekt.

... mer enn 30 år på Nesodden
Hausmannsgate 16, 0182 Oslo • tlf 23 32 72 70

SPRO HAVN
RICH. BACHES VEI 15-19-21

www.derlick.no

Susan skrev tekster for billedkunstneren Peter
Esdaile, og har laget en egen nisje i veggen
for hans maleri «Om å søke i blinde»

52

Mercy Ships
Mercy Ships er en internasjonal kristen hjelpeorganisasjon som bruker sykehusskip til
å bringe livsforvandlende helsehjelp til
noen av verdens fattigste land. De driver
verdens største privateide sykehusskip M/S
Africa Mercy, og hvert år blir tusenvis av
mennesker operert om bord.
Yafet Antah fra Ghana ble utdannet som
styrmann i USA og seilte «world wide» med
sykehusskipet i sju år. I løpet av sin tid om
bord besøkte skipet Kina, Korea, ulike land
i Afrika, Øst Europa, og Latin-Amerika.

Mercy Ships er en global kristen hjelpeorganisasjon grunnlagt i 1978 av Don
Stephens og hans kone Deyon fra den
internasjonale misjonærorganisasjonen,
Youth With A Mission (YWAM). I 2002
gikk Mercy Ships ut av YWAM og ble
uavhengig. Organisasjonen bruker sykehusskip for å gi gratis helsehjelp og samfunnsutbygging til fattige og trengende
i U-land.
Mercy Ships har sitt hovedkontor i
Garden Valley, Texas, og har avdelinger i
15 land. Skipene til Mercy Ships er de
største statsuavhengige sykehusskip i
verden.

I San Salvador traff han sin norske kone, og
resultatet har blitt to barn, bolig i Oslo, og
jobb som matros i Tide Sjø.
Yafet stortrives i Oslo,
og i Indre Oslofjord.
Dynaløpet og skipsleden mellom Nesodden og Aker
brygge er unektelig
adskillig roligere enn
mange av de andre
farvannene Yafet
har jobbet i.
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Forrige nummers ordlek ble nok en suksess!
Selv om de skarpeste oppdaget en liten
feil, har vi allikevel fått inn mange
riktige svar og flere hyggelige tilbakemeldinger fra våre trofaste lesere.

Ordleken

God fornøyelse nok en gang, og lykke til!.

Andreas Lunnan
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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 ...

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

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

FYLL UT OG FINN LØSNINGEN:
1

2

3

4

5

6

7

8

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. august 2010.

96 97

98 99 100 101 102 103

Vinneren av denne
oppgaven, vil få et
gavekort på kr 500,–

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

som kan brukes hos vår annonsør

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

Kiwi avd. Flaskebekk

Postnr. ........................-sted:....................................................................
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på Flaskebekk senter

Vinner
av gavekort hos
GIVING & DINING
i forrige nummer er:

Kari Hofft
Vestoppfaret 9A
1450 Nesoddtangen
Vi gratulerer!!

BYTT NÅ
Snart er 30- og 7-dagersbilletter kun tilgjengelig på elektronisk reisekort. Vi hjelper deg
å bytte fra papir til elektronisk reisekort på ruter.no, Trafikanten, Narvesen, 7-Eleven,
utvalgte Shell/7-Eleven og MIX-kiosker eller bussterminalene.
Les mer på ruter.no
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Oppvokst på Bleikøya

Det ble et hjertelig gjensyn med øya når den
spreke pensjonisten fra Fjellstrand dro på tur
med Tidedronningen.

Bleikøya

Solveig Weydahl vokste opp på Bleikøya,
innerst i Oslofjorden hvor familien hennes
har bodd siden 1700-tallet.

– Selve plassen heter «Bleikeplassen» forteller
Solveig, og øya heter Bleikøya. Munkene bleket stoffene sine på svabergene, og på den
måten fikk øya sitt navn. Bestefar bygget seilbåter, og vi hadde ku, gris, og sauer. I 1923 ble
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det utparsellert hyttetomter, men det er fortsatt Staten som eier øya. Min svigerinne bor
fortsatt på «Bleikeplassen», og slippen er fortsatt i drift. Det var et fantastisk sted å vokse
opp. Vi tok ferje til byen, den la til på
«Flytebryggen», der hvor Operaen ligger i
dag. Du verden som havnebassenget har forandret seg, jeg kjenner meg nesten ikke igjen.
Bleikøya er derimot den samme, det eneste
som har forandret seg er at fuglene nå får
hekke i fred. Den innerste delen av øya er fredet som fuglereservat.

Alltid et møtested
til hverdag og fest!

30%
BEDRE

NY SOMMERMENY

SYN

Mange nye velsmakende retter

FÅ 700,- I RABATT!
GJELDER PHYSIOF-360 GLASS

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

Tilbudet gjelder tom 15. juli
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Våre åpningstider:
Mandag - fredag
Meny og Jernia
Lørdag

10 – 20
9 – 20
9 – 18

www.tangennaersenter.no

GRATIS PARKERING

URPREMIERE OSLO NYE HOVEDSCENEN 21. OKTOBER

AV ARTHUR JOHANSEN
ETTER EN ROMAN AV

KARSTEN ALNÆS

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

