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Vi ligger sentralt til i flotte lokaler på Aker
Brygge, med fantastisk utsikt. Vårt mål er å gi
deg en hyggelig og smaksrik opplevelse, og at
du går hjem med et smil om munnen. Og i
magen.
Hos oss får du nå smaksrike kjøttretter som
f.eks pattegris, tilberedt på vår fantastiske kullgrill, masse spennende drikke og gode viner.
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Det kan bli lenge til neste gang anledningen
byr seg.
Kanskje 50 år?
Postadresse: Fjellstrandveien 1, 1458 Fjellstrand

Så lenge (50 år) trenger vi ikke å vente på
store forandringer på Signalen, stedet – ikke
bladet.
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«En bussjåfør, en bussjåfør, (det er en mann
med godt humør)».
Det er vel ingen av oss som ikke har sunget
sangen på en busstur med barnehagen,
skolen, eller vennegjengen ...
... men har vi sunget den på 570 til
Fjellstrand, eller 565 til Hellvik?
Hvis ikke, er det på tide at vi gjør det!

www.original.as - tlf. 22 83 02 02
TRYKKING:

RK Grafisk AS
ANNONSEANSVARLIG:

Ole-Erik Tufte - tlf. 92 21 00 65
Opplag: 6000

Dersom du skulle være så heldig å få Vagn
Iversen som bussjåfør i sommer må du
gjøre det.
For maken til bussjåfør med godt humør
skal man lete lenge etter.
Kanskje i 50 år!

Nesodden kommune har overlatt ansvaret
for klokketårnet til Historielaget, og innen
St. Hans 2018 vil et splitter nytt klokketårn
stå ferdig (i sveitserstil).
Arbeidet med prosjekteringen er allerede i
gang, og «Klokketårnentusiastene» med Liv
Jessen i spissen, lover en heidundrende
markering når klokketårnet er på plass.
Følg med i Signalen, bladet som blir til
mens båten går!

God sang
og god sommer!

ANNONSEPRISER OG INFORMASJON:

www.signalen-da.no
post@signalen-da.no
Tips til redaksjonen - tlf: 90 86 67 05

Så lenge har Vagn kjørt buss, og er like blid
fortsatt.

Alt redaksjonelt stoff uten
forfatter-/fotokreditering er av
Tore Henning Larsen

Vær forsanger, få med resten av
passasjerene, og syng for full hals, for den
blideste bussjåføren på Nesodden.
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Følg oss på

50 år bak bussrattet!
Den 24. april 1967 satt Vagn Iversen
seg bak et bussratt på Nesodden for
første gang.
På dagen 50 år senere ble han hedret av familie og kollegaer i bussgarasjen på Fagerstrand.

Marsipankake er standard
når man har kjørt buss i 50 år!

Fra Danmark
– Første gang jeg kom til Norge var i 1964, forteller jubillanten. Jeg var med som hjelpemann på en lastebil som skulle til Kragerø,
lastet med ørretyngel. Vi ankom Larvik med
M/S Petter Wessel, og ved landgangen ble jeg
«Norgesfrelst». For et land, for noen fjell, og
for noen veier. I Danmark er det høyeste fjellet
- Himmelbjerget - 147 meter, i Norge er det
«berg og dalbane» hele tiden. Her ville jeg
kjøre, fortinnsvis buss!

En mann med godt
humør
– Det er ikke mange som opplever dette, sa
driftsleder Jan-Petter Ulltang i sin tale til
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Vagn Iversen. Han er den blideste på avdelingen, og kjenner bussrutene på Nesodden
bedre enn de fleste. Vi er stolte, og fulle av
beundring over vår kollega, som i aller høy-

este grad lever opp til teksten i sangen:
«En bussjåfør» .
Vagn Iversen er sannelig en mann, og en
busssjåfør med godt humør!

Det var stor stemning i bussgarasjen på Fagerstrand da kollegaene samlet seg rundt Vagn Iversen.
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For tidlig å gi seg!
– Jeg synes det er litt for tidlig å gi meg, sier dansken
som synes det er «deijlig å være dansk i Norge».

Nesodden rammeverksted
- Innramming av grafikk, foto, malerier
- Høy kvalitet i materialer og utførelse
- Konkurransedyktige priser
- Både store og små oppdrag er velkomne
Velkommen til en rammeprat!

Øvre Movei 54
1450 Nesoddtangen
Tel: 940 50001, helleiken@gmail.com
www.nesoddenrammeverksted.no
Åpent 9-19, lørdag 10-17

Helleik Rabbe

Lik og del Nesodden rammeverksted på
Facebook og få 10% rabatt på første innramming
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– Så lenge helsa er god, og Nobina og kona vil
ha meg, vil jeg fortsette, men i 2019 er det
slutt. 75 år er aldersgrensen for bussjåfører,
da ryker «lappen».

Signalen gratulerer «Hele Nesoddens busssjåfør» med jubileet, og ser frem til mange
flere turer med ham.

Vagn Iversen blir gratulert av driftsleder
Jan-Petter Ulltang.

50 år bak bussrattet fortjener gullstol mener
Vagn Iversens kollegaer Rolf Sørum og
Jan Henry Sivertsen.

Jubillanten tar et godt tak i kona Kristil og barnebarnet Kristin Marcilie. Datteren Jeanett og
svigersønnen Ivan (som er dansk) følger med.
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4900

4900

DAGENS BEEF BURGER

DAGENS BACONBURGER

2x150 g pr. kg 163,33

4900

1900

2400
2x150 g pr. kg 163,33

4900

DAGENS SOMMERSALAT

DAGENS KYLLINGBURGER

225 g pr. kg 88,44

2x120 g pr. kg 100,00

1280 1490

3900

DAGENS HAMBURGERBRØD Brioche
160 g 2 pk Bakehuset, pr. kg 80,00

DAGENS CHILIBURGER SWEET
2x150 g pr. kg 163,33

DAGENS MEXICAN BURGER
2x150 g pr. kg 163,33

DAGENS CHORIZOBURGER AV SVIN
2x150 g pr. kg 130,00

KIWI Flaskebekk
Mandag-lørdag

7-23

Hjertestarter

Medisinutsalg
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DAGENS GROVE HAMBURGERBRØD
156 g 2 pk Bakehuset, pr. kg 95,51

Kystkulturisten 2017
Lørdag 23. september arrangerer Nesodden
kommune og Flaskebekk Vel «Kystkulturisten» som en del av Kulturisten 2017.
Arrangementet finner sted på idylliske Strandpromenaden og Søndre Flaskebekk brygge, og
vil bli spekket med spennende tilbud for store
og små.
Marinbiolog Pia Ve Dalen forteller om marine
dyr, Marinreperatørene finner «skatter» på havets bunn, og det blir sang og musikk på brygger
og i badehus.
I hagene vil det bli servert lokale gastronomiske
godbiter fra land og sjø, og en samling skipsmodeller, som aldri har blitt vist før skal stilles ut.

Mikkel er en rev etter kanelboller.
Han og brødrene Viktor og Olai skal
sammen med nabojenta Tia bake og
selge hundrevis av kanelboller under
«Kystkulturisten».
Tale Nysted, Ole Marius Nygaard, og
Ellen Knutsen skal nok hjelpe
til de også.
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Trond Theodor Salvesen var elev av Christian
Krog og lidenskapelig opptatt av gamle dampskip. Da han døde etterlot han seg over 40 skipsmodeller hvorav flere er modeller av gamle
nesoddbåter. Skipsmodellene skal vises frem av
verdens største ekspert på nesoddbåter, Harald

Lorentzen – og Ann-Turi Ford skal synge
sammen med Gjermund Kolltveit.
Karin Destainville Dammen, Olaf Kran og Trond
Romstad skal spille på dagtid, og om kvelden
kommer Lars Beckstrøm for å spille skjorta av
nesoddfolket.

«Rødstuen» vil for anledningen bli omdøpt til Café Rødstuen, og ordfører Nina Sandberg skal selvfølgelig på café. Her avbildet sammen
med cafévertinnene Stine, Anette, og Synne.
Jutta Bachmann er «sjefkulturist» i Nesodden kommune, og Tale
Nysted er «kultursjef» på Strandpromenaden.

Norske og italienske (fra Tolfa) brukskunstnere
stiller ut sin kunst, og Værgudene har tilsagt sitt
nærvær med godt vær.
Følg med i neste nummer av Signalen, da er
hele programmet spikret!

Inger Johanne Bjerke skal sammen med barnebarna Stine, Synne,
og Anette lage café på «Rødstuen».
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Smykkekunst fra Nesodden til Italia
I begynnelsen av august reiser en delegasjon fra Nesodden til fjellandsbyen Tolfa
i Italia.
Der skal de delta på den årlige TolfArtefestivalen, som hvert år samler tusenvis
av mennesker.

Utveksling
– Det internasjonale kultursamarbeidet mellom
Tolfas festival TolfArte og Nesoddens tradisjonsrike festival, Kulturisten, startet i 2014 og
har et langsiktig perspektiv. Kultursamarbeidet
gir mange muligheter for gjensidig gevinst både
regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Som et
resultat av det kulturelle samarbeidet med
Tolfa, har flere av kunstnerne som har deltatt i
prosjektet, allerede fått utvidet sine muligheter
og nettverk, sier kultursjef Ellen Knutsen.
- Sammen kan vi løfte frem våre lokale kunstnere og høyne våre kulturelle verdier. Kunst og
kunstnere fra Nesodden kan med dette få en
styrket posisjon i utlandet, utdyper hun.
Kultur- og turistsjefen i Tolfa, Cristiano Dionisi
og hans kone Caterina Battilocchio besøkte
Nesodden for første gang i 2014. Etter det har
representanter for Kulturisten besøkt TolfArte
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to ganger, og i fjor startet de sitt første konkrete samarbeidsprosjekt, en
kollektiv vandreutstilling med billedkunstnere fra Nesodden, Tolfa og fra
Det norsk-italienske studiesenteret i Tolfa.
-Utstillingen ble satt opp i Roma, Tolfa, Oslo og Nesodden. Seks profesjonelle nesoddenkunstnere deltok i kollektivutstillingen og fire av kunstnerne besøkte Tolfa for å overvære utstillingen der. En tilsvarende gruppe
fra Italia besøkte vandreutstillingen da den ankom Nesoddtangen gård
under Kulturisten 2016. I år har kulturutvekslingen fokus på kunsthåndverk, forteller kultursjefen.
Sammen med Jutta Bachmann leder Ellen Knutsen årets kulturutvekslingstur til Italia, og gleder seg til folkefesten hvor alle i Tolfa deltar. Byen
stenges for biler, kunsthåndverkere stiller ut og selger sine kunstverk i et
frodig utemarked flere dager i strekk. Innbyggerne åpner sine hjem, hele

Berit Blindheim «emigrerte» fra Asker til Nesodden for 20 år siden og
har ikke angret et sekund på det. Berit er bosatt på Fjellstrand med
verksted i Nesoddparken, og er snart på tur til Italia.
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byen «eier» festivalen, og femti tusen mennesker valfarter hvert år til Tolfa for å oppleve den
eksotiske festivalstemningen.

Smykkekunst
I år skal smykkeunstnerne Berit Blindheim og
Trine Johnsen delta, med sine unike og vakre
smykker. Damene holder til daglig til i Nesoddparken, og håper at smykkene deres vil falle i
smak i Italia.
– I tillegg vil vi få en stor dose inspirasjon som vi
kan ta med oss hjem, sier smykkedamene. Det
samme sier kunstneren Randi Elmenhorst, som

Trine Johnsen ble gullsmed i voksen alder og
tok sin BA i smykkedesign i London.
Hun er inspirert av moderne arkitektur og
broer, og designsmykkene hennes har et
enkelt og stilent uttrykk.

også vil stille ut kunstverk sammen med italienske billedkunstnere og kunsthåndverkere. TolfArte-festivalen arrangeres i år for femtende
gang, og i september kommer italienerne til
Nesoden for å delta i Nesodden kommunes Kulturisten, som har vært arrangert i over 20 år.
Nytt av året på Nesodden, er at Kulturisten skal
inkludere kystkultur. Lørdag 23. september
åpner en rekke av badehuseierne på Flaskebekk
sine badehus og brygger for publikum. I badehusene og langs Strandpromenaden vil kunst-

Til Italia med smykkekunst fra Nesodden.
Jutta Bachmann, Trine Johnsen,
Berit Blindheim og Ellen Knutsen.
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håndverkere fra Italia og Nesodden vise frem sin
kunst og musikk, og ulike tablåer og aktiviteter
for store og små vil prege området.
– Selv om Tolfa er en fjellandsby, har vi mye å
lære av dem, sier kultursjefen i kystkommunen
Nesodden. Selv er jeg født og oppvokst ved kysten, og gleder meg til å skape «sydlandsk»
stemning langs Flaskebekk Strandpromenade
under «Kystkulturisten». Da skal vi vise italienere hva vi har blitt inspirert av i Tolfa, sier en
(alltid) smilende Ellen Knutsen.

Tenkt deg en tur
til Barnekunstmuseet i helgen?
Vi også. 382 ganger faktisk.
Ta T-banens linje 1 til Frøen eller
buss 46 til Frøensalléen. Avgangstider
finner du i RuterReise-appen. God tur!
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Nesoddbåtenes Operafantom»!
Til daglig er Olav Leden Nytrøen free lance
sanger – og matros.
I august kan du høre han i «Carmina Burana»
på Oscarsborg festning, men før det kan du
høre Olav øve på «Lysaker-ruten».

«Sex, drugs,
and rock & roll!»
Det var munker, som på 1000- til 1200-tallet skrev tekstene. Samlingen er oppkalt etter klosteret i Benediktbeuern i Bayern hvor de ble oppbevart og gjenoppdaget i 1803.
Kjærlighets- og drikkeviser er i flertall, men også moralsk-satiriske tekster, som ikke egnet seg i kirken. Samtiden var derfor neppe begeistret for visene, som gjengir et
tverrsnitt av menneskeheten historie.
– Jeg har sunget noen av visene sammen med Sølvguttene, forteller Olav, første gang da jeg var 12-13 år gammel.
Nå gleder jeg meg til å stå på scenen sammen med 60-70
andre og fremføre Carmina Burana scenisk, som en opera.
Den fremføres vanligvis som kor. Utfordringene blir å
huske tekstene, på «gammeltysk». Heldigvis har jeg god
tid til å øve. Kanskje også på «Operabåten» M/S Huldra til
og fra Oscarsborg, som matros.
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Vi har kompetanse og
redskap til vanskelige
og trange områder
Trygg bilpleie
4 Km-service for

Alt i grave- og transportarbeid - også om vinteren!

Lillerudveien 35 - 1454 Fagerstrand
Tlf 66 91 91 08 - Mobil Erik 97 65 96 96
erik@samuel-miniprosjekt.no
www.samuel-miniprosjekt.no


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

Midtveien 71
1458 Fjellstrand

Tlf. 66 91 85 62
Faks 66 91 85 57

fagerhoe@online.no
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Sommersmil

PÅ FARTEN

Det sies at man får høre sannheten av fulle folk og barn.
Her er noen «sannheter” fra barnemunn»:
Mannen slutter aldri å lage celler, men kommer i en slags alder han også.
Den kalles panikkalderen. Stine, 9 år.
Når man er sånn førti eller femti år, slutter damene å legge egg. Det vil si at de ikke lenger kan
produsere folk. Hekkingen begynner sånn i fjortenårsdalderen og varer helt til middelalderen.
Johannes, 8 år.
En svigermor er straffen man må ta når man gifter seg med en person man ikke kjenner.
Pål, 7 år.
Gamle jomfruer vet ikke helt hvordan menn skal brukes. Marte 8 år.

TIL ELLER FRA BÅTEN?
Kommer du innom og kjøper take away
før 30. juli, får du med deg en valgfri drikke
og et rabattkort på 20%
ved neste kjøp av take away!
NB! Tilbudet gjelder kun ved at du viser frem gyldig
billett/månedskort fra nesoddbåten når du skal betale.
Du kan også bestille via Vipps.

Bestefar fikk en kjæreste da han var 70 år. Hun var innmari liten og sikkert 80 år mindre enn han.
Hun arvet skrubbel og bit. Ludvig, 5 år.
Damer blir hete i overgangsalderen. Det dampet av mormor da hun kom inn i den.
Anne Elise 9 år.
Noen gamle damer har bart, men det er ingen vits å si det fordi de bare reagerer.
Kjartan, 5 år.
Ha en god, varm og morsom sommer!

ASIA | Stranden 1
23115477 take away | asiaakerbrygge.no
: @asiaoslo
: facebook.com/ASIAOslo
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Escape room er morsomme, adrenalinfylte lagspill
som foregår i spesialbygde, virkelige rom, spekket med
opplevelser, hemmeligheter og finurlige løsninger.

Moro sammen for både store og små! Priser: Voksne fra 16 år kr 320,-. Barn kr 200,-. Dropin-spill er mulig. For å sikre plass
anbefaler vi forhåndsbooking. Booking og mer informasjon finner du på PerfectEscape.no/Oscarsborg – Ta Nesoddbåten!
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Da Garden «inntok» Nesodden
«Gammel Jegermarsj» har aldri blitt spilt
bedre (eller høyere) enn da Hans Majestet Kongens Gardes musikkorps fremførte marsjen
sammen med korpsene på Nesodden.
Hundrevis av nesoddinger hadde funnet veien
til plassen mellom Nesoddtangen skole og
Tangenten, og jubelen ville ingen enda ta da
drilltroppen fyrte av en salutt under oppvisningen.
Slike gutter og jenter vil gamle Norge ha!

Minne for livet
Det var «Femteklassekorpset» ved Nesoddtangen skole som slo an tonen.
Elevene fra 5. trinnet innledet konserten, og
musikantene fra Fremad Janitsjar, og de tre
skolekorpsene på Nesodden deltok alle i den
musikalske mønstringen.
– Å få Garden til Nesodden har vi drømt om
lenge, sier Fredrik Rudfoss Haugland og Are
Skavlid, som tjenestegjorde i Garden i 2014/15.
– Høydepunktet og det beste året i mitt liv, legger Fredrik til. Veldig gøy og et minne for livet.
Mye øving, men et bevis på at det går an å få
til ting, uansett hvor vanskelig det ser ut.
Nyttig lærdom å ta med til Trondheim hvor

«Femteklassekorpset» innledet den store korpsdagen på Nesodden.
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Bo i din egen leilighet med
mulighet for et sosialt
fellesskap rett utenfor døren!

VISNING/MØTE
ETTER AVTALE
MED MEGLER!

Fjellstrand Pluss

20 nye og godt tilrettelagte selveierleiligheter
for eldre med omsorgsbehov

• Flott utomhusanlegg med
mulighet for diverse aktiviteter
• Boulebane, tursti, samlingsplasser,
kjøkkenhage m.m.
• Fellesrom med stue og kjøkken
• Kafé med enkel servering
• Aktivitetssenter

For mer informasjon se www.fjellstrandpluss.no
Helene Røgler
EIENDOMSMEGLERFULLMEKTIG
Tlf: 977 76 680 Mail: hr@sem-johnsen.no

20

Tom Z Bliksmark
EIENDOMSMEGLER
Tlf: 909 25 904 Mail: tzb@sem-johnsen.no

www.voice.as

• Balkong, heis og parkering
• Bemannet anlegg
• Store fellesarealer både utendørs
og innendørs
• 2- og 3-romsleiligheter fra 46
til 79 kvm
• Priser fra 2.600.000,- til 4.300.000,-

jeg studerer fornybar energi, spiller i korps, og
bor sammen med min romkammerat fra Garden. Vennskapene man stifter i Garden varer
livet ut og det var en stor opplevelse da Garden

marsjerte inn på skoleplassen. Are Skavlid,
som studerer musikkvitenskap på Universitetet
i Oslo er hjertens enig.
– Jeg spiller i universitetets symfoniorkester,

Major Eldar Hagen dirigerte, kommenterte, og skapte en fantastisk stemning på fotballbanen
mellom Tangenten og Nesoddtangen skole.
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og kommer nok til å jobbe med musikk resten
av livet. Interessen for musikk kom tidlig i livet
for både Fredrik og Are, og begge har spilt i
korps på Nesodden.

Fremtidige Gardemusikanter satt som
perler på en snor foran H.M. Kongens
Gardes musikkorps.

Det du trenger til sommeren!
BEST PÅ HUSET!

BEST PÅ PLENEN!

Rotak 37 LI oppladbar gressklipper

1599,-

er virkelig effektiv. Rotorklipper som inneholder et nytt system av elektrisk rotasjonsstyring for kniven så den sparer energi.

10 LITER

DRYWOOD HUSMALING
Ekstremt lang holdbarhet. 12-16 års garanti
på farge og glans. Svært motstandsdyktig
mot sopp og algevekst.

3999,-

Vi ønsker våre kunder god sommer!
TANGEN SENTER TLF. 40 00 59 54

MANDAG TIL FREDAG 09.00-20.00 • LØRDAG 09.00-18.00
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«Musikkparet” på Nesodden, Bente Haugland
og Stein Ivar Rudfoss

Korpsinteressen er stor på Nesodden.

Knausen ved siden av grusbanen så ut som et fuglefjell, og folk klatret opp i trærne for å få
best mulig utsikt.
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Vi ønsker alle våre passasjerer
en strålende sommer!
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Nesoddingene Fredrik Rudfoss Haugland og
Are Skavlid spilte hhv saksofon og fagott i
Garden i 2014/15.
Skrekkblandet fryd og nesegrus beundring. Korpsmusikantene fra Nordre Nesodden skolekorps
var imponert over Garden.

Korpsinteressen er stor på Nesodden.
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Hagemøbelsalg!
SALG!
95,–
Veil 44 ,–
95
Nå 39 a
v
inkl. m

• Boder • Lekeplassutstyr
• Hagemøbler • Lagringstelt

HAGEMØBELSETT
GRABEIN LUX
Hagemøbelsett Grabein Lux er en
bestselger og består av bord, benk
og 2 stoler. Møblene leveres hvitmalte og flatpakket. Grabein Lux er
laget i kraftigere materialer enn sin
lillebror ”Grabein”.
Settet kan leveres over hele landet.
Produsert i furu.

Visste du at vi holder åpent hele året?

ORDRETELEFON:

66 91 73 20
NETTBUTIKK:

Besøk vår butikk på Fagerstrand (bak Spar)
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www.sommerbutikken.no

Fjellstrand Pluss
Det var en stolt trio som presenterte de nye
omsorgsboligene på Fjellstrand.
Øystein Østermann, Betonmast, Anita Nilsen,
Nesodden kommune, og Tom Z. Bliksmark,
Sem & Johnsen.
Presentasjonen fant sted i Tangenten og interessen for de nye omsorgsboligene var stor.

Eldre med
omsorgsbehov
De 50 nye leilighetene er tilrettelagt for eldre
med omsorgsbehov. 30 av leilighetene skal disponeres av kommunen, og 20 vil bli solgt til kvalifiserte beboere.
Leilighetene er to-, og treroms – og varierer i
størrelse fra 47,4 til 79,1 kvadratmeter. Det vil
bli store fellesarealer både utvendig og innvendig, med resepsjon, kaféområde og stue med
utgang til felleshagen.

Prosjektsjef Øystein Østermann, Betonmast, Pleie- og omsorgssjef Anita Nilsen, Nesodden
kommune og megler Tom Z. Bliksmark, Sem & Johnsen.
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Sammen med det planlagte Sofienlundsenteret, vil Fjellstrand fremstå som selve «hjertet»
i kommunens tilbud til mennesker som ønsker
å leve så lenge som mulig i eget hjem!

Få gratis assistanse når
uhellet først er ute!

INGEN EGENANDEL.
INGEN SPØRSMÅL.

Bli Totalmedlem i dag!

I TILLEGG ER DU MED Å SIKRE
BEREDSKAPEN LANGS KYSTEN.

rs.no/medlem eller
send TOTAL til 2366
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Siste reis med hurtigbåt
Det ble en munter, om enn litt vemodig,
avskjed med hurtigbåten mellom Aker brygge
og Nesoddtangen.
Siste avgang med Baronen fra Aker brygge
gikk fredag 31. mars klokken 23.45.
Kaptein Kurt Nilsen ønsket de 146 passasjerene velkommen ombord, og informerte om at
turen var den siste med hurtigbåt.
Nå overtar gassfergene.
Kaptein Per Håkon Enoksen, matros Joakim Holand, maskinsjef Arne Håkon Steien, og kaptein Kurt Nilsen

Marcel Da Cruz visste ikke at hurtigbåten blir
borte. – Helt ok på dagtid, men om kveldene synes
jeg det er bra å komme raskest mulig hjem.

– Jeg har reist mye med Nesoddbåtene, sier Karin
Moe Røisland, og kommer til å savne hurtigbåtene.
Den tidligere kommunstyrerepresentanten på
Nesodden og fylkesmannen i Oslo og Akershus
hadde helst beholdt hurtigbåten.
– Jeg kommer til å
savne den, og Joakim!
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Matros Joakim Holand beviser at en sjømann har
en kvinne i hver favn. Her med Trine Benjaminsen
og Karin Moe Røisland

Visste du at...
... på Tangen Senter har vi åtte butikker som selger
tøfler og sko til barn, dame, herre og firbente!
Dette mangfoldet vil du også oppleve innen klær,
interiør, fritid, mat og god drikke.
Vi sees i Nesoddens handlegate!
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ÅPNINGSTIDER

10-20
(09-18)

3 TIMER

GRATIS

PARKERING

På Tangen Senter finner du også helseforetak,
lege, tannlege, NAV og andre servicetjenester.
www.tangensenter.no
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30-140 gjester
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www.nyc.no
T. 23 35 68 90

Mamma Coucheron
Ønsker du en
smertefri hverdag?
Bestill time i dag!

Tlf. 41 57 33 24
www.tangennaprapati.no
Flaskebekksenteret

Mamma Coucheron slår ut
armene og ønsker velkommen
til nok en musikalsk opplevelse!

For syvende gang setter Mette Coucheron
kursen mot Bygdøy og Kon-Tiki kammermusikkfestival.
Den stolte mammaen til Julie og David
Coucheron er styreformann og daglig leder i
Stiftelsen Kon-Tiki kammermusikkfestival.
En festival som hvert år tiltrekker seg
verdenskjente musikere.

www.signalen-da.no

Egen båt fra Nesodden
Med økonomisk støtte fra bl.a. Nesodden
kommune settes det hvert år opp egen båt fra
«gamlebrygga» på Nesoddtangen.
I år er det M/S Lånan som blir musikkfestivalens «Kon-Tiki», og på «flåteturen» mellom Nesodden og Bygdøy serveres det både
vått og tørt.
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ELSKET I OVER 25 ÅR

UTGIVELSER
2017
Høstnummer:
8. september
Vinternummer:
1. desember

Det tas forbehold om endringer
uten forutgående varsel

Nobina 2-17.qxp_Layout 1 30.05.17 12.38 Side 1

Velkommen
om bord!
Vi ønsker alle våre
passasjerer
en riktig god
og varm sommer!
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Natteravnene
De er voksne, og vet hva det vil si å være ung og
«vårkåt».
De har selv vært det, og har, eller har hatt barn,
som skal «debutere» i voksenlivet.

De vet hva det kan innebære, og bruker gjerne
sene vår- og sommerkvelder på å passe på at
ting ikke utarter seg.

De er vår- og sommernattens gode samaritaner, de er Natteravnene på Nesodden.

Godt synlige
Kledd i allværsjakker sponset av Tryg Vesta
«patruljerer» de Nesodden og er godt synlige.
I likhet med ravner i fjær, opptrer Natteravnene
i flokk, og strutter av omsorg og varme.
– Vi ønsker at ungdommene skal føle at vi bryr
oss, sier Frank Nilsen, som har «ravnet» i snart
ti år. Helt siden min datter Anniken var 13, nå er
hun 21 og «flyr» trygt på egenhånd, sier hanen i
ravneflokken. Få med at vi ønsker oss flere å
natteravne sammen med, sier han. Selv om
bryggefester og utagerende festing har minsket, vet man aldri. Det kan fort blomstre opp
igjen, og signalene vi sender til ungdommene er
viktige.
Nesodden kommune stiller «varmestue» til disposisjon for oss på Skoklefall ungdomsklubb.

Frank Nilsen, Trine Johnsen, Aina Jacobsen og Hjøril Elton Sivertsen kjenner Nesoddens kystlinje
bedre enn de fleste.
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Kontakt oss gjerne på telefon 90 25 07 75 dersom noe «skjer», og ønsker du informasjon og
eventuelt medlemskap blir vi veldig glade om du
sender mail til Frank på: frank@franknilsen.no
Frank er ustoppelig i sin iver og entusiasme
som Natteravn!

Bygdøy, 14.–18. august 2017
Sted: Norsk Maritimt Museum, Bygdøy
Tidspunkt: kl 17.00 alle dager (ingen konsert onsdag)
Egen båttur t/r Nesodden fredag 18. august med konsert, pris kr 480.
Avreise Gamlebrygga kl 15.40, konsert kl 17.00 og retur til Nesoddtangen kl 19.30.
Billetter fåes kjøpt hos Interoptik på Tangen Nærsenter (kun kontant betaling).
For mer festivalinformasjon og billetter: www.kontikiklassisk.no
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Billettørens spalte
New girl in town!

New dog in town!

Tobarnsmoren Annika Landgren fra Gøte- Balder (2 1/2) er født i Spania, matmor Ida
borg har mønstret på M/S Kongen, som bil- Nilsson er født i Sverige og matfar Aleksanlettør/matros.
der Sørensen er født i Norge.
Alle tre er bosatt på Nesodden, og stortrives
Annika begynte sin maritime karriere på med det.
Stena Saga, og kommer fra Norled sitt samband mellom Stavanger og Tau.
– En flott arbeidsplass, sier Annika, men
veien hjem til Sverige er adskillig kortere
fra Nesodden enn fra Stavanger. Været og
omgivelsene er dessuten mye bedre, sier
matrosen og gliser bak solbrillene.

Spesielt Balder, han likte seg ikke i trafikken på Majorstua hvor de tre bodde før.
Ida er stylist/frisør hos Eco Cult i Bygdøy
allé, og Balder er ofte å se på Nesoddbåten.
Han er en skikkelig rabbagast og stortrives
i det våte element. De daglige turene går
ofte langs Nesoddens praktfulle kystlinje,
og Balder lar seg ikke be to ganger når anledningen byr seg for et bad.
Han stuper uti fra stor høyde, og svømmer
som en fisk.

– Et morgenbad på Signalen er ikke å forakte, ei heller et kveldsbad etter et langt
skift.
De nye halvtimesrutene har som kjent resultert i 11 nye ansatte, og mange har lang
reisevei til og fra jobben. Når mannskapene
er på jobb går de skift, og overnatter ombord i båtene eller i hybelhuset (det brune
tømmerhuset) på Nesoddtangen brygge.
– Nesoddensambandet er ikke bare det
største i sitt slag i Norge, sier svensken.
– Det må være det vakreste også!
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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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Hydra MC Nesodden
Skinnet (skinnvestene) bedrar, selv om gutta
ikke er prototypene på «svigermors drøm», er
de myke som smør på innsiden.
1. mai arrangerer de «vårslepp» for «bikere»,
og inviterer hele «sopelimbygda» på

kaffe og vafler. Trenger din forening vakthold
på et arrangement, stiller de opp.

Unikt samhold
De 28 medlemmene i Hydra MC tar vare på
hverandre i et unikt kameratskap.
To av medlemmene har gått bort, men har fått
sitt eget minnesmerke, hvor de avdøde minnes
hvert år, den 1. mai!
Klubben har forlengst passert sine første 25 år,
og er på god vei mot «voksen» alder.
Gutta er godt voksne, men rekrutteringen er
god, og med nytt mekkeverksted kommer
interessen for klubben neppe til å bli mindre.

Da blir det aldri bråk!

Are Berg Eriksen hadde tatt med
guttene sine på vårsleppet.
Gutta synes det var helt all right!

Kåken til Hydra er et imponerende syn, og et
landemerke langs RV 156.
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• Regnskap, lønn, fakturering
• Forretningsførsel
• Firmaetablering, styrebistand
• Økonomistyring, controller
• Årsoppgjør, selvangivelse
• Konsulentbistand
Hagelundveien 2
1450 Nesoddtangen
Tlf. 66 96 53 00
Faks 66 96 53 01

Rakk du
ikke frokosten?
• Rykende varm kaffe
• Nystekte boller og vafler
• Påsmurte ciabatta

VI KAN
TILBY:

Jern- & Fargehandel as

• Tilhengerutleie

– alt i maling og jernvarer

(åpne og lukkede)

• Bilvask i maskin

NESODD EN

hageredskap • stiger • båtutstyr

• Et utvalg i bilrekvisita, kiosk og
dagligvarer
• Salg og utleie av
DVD- og Bluerayfilmer

Kiosken på Brygga
Tangen Terminal AS

Tangenveien 1 - Tlf 66 96 11 00 - Fax 66 96 11 00
ÅPNINGSTIDER:

Hverdager 05.00-20.00
Lørdag 08.00-20.00 • Søndag 10.00-20.00

Flaskebekk Autosenter AS
Telefon 66 91 15 57
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Flaskebekk senter
1450 Nesoddtangen

Telefon 66 96 06 05 • Faks 66 91 95 58

Alt gjøres på dugnad, klubblokalet og verkstedet har medlemmene snekret selv, men med
god hjelp av sine støttespillere.
Bak de fleste bikerne sitter det en skinnkledd
dame, som passer på at gutta holder seg i skinnet!

Rock’n Roll
Selv om de kjører og fester hardt, gjør de det
med stil, og står for de desidert største arrangementene på Nesodden.
Hvert år kommer det i underkant av 500 sykler
til «1. mai-sleppet», og «Grise-rallyet».
«Grise-rallyet» går over tre dager og samler
over 1000 mennesker i steinbruddet på Svestad.
Har du lurt på hvorfor veiene på Nesodden er
fulle av små rosa griseskilt i midten av juni
hvert år?

God gammel
årgang i perfekt stand.

Morten Rødsten poserer stolt ved siden av sin
nye sykkel.
Julian M. Douglas Larsen synes det var mye
gromt å se på.

Tore Hanseth har samme tittel som Donald Trump.
Han er president i Hydra MC Nesodden, men der
stopper enhver sammenligning, og vi tviler på om
«The Donald» er like flink til å mekke sykler som
Tore.
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Det er veivisere til det største arrangementet
på Nesodden, Hydra MC sin årlige fest.
«Festen mora di har advart deg mot!!!»
(Sitat: Klubbens hjemmeside).

Klubben har eget minnesmerke for medlemmer som har gått bort.

n
«Feste ar
di h
mora deg
t
advar !»
mot!!

Det er litt av et syn når 350 motorsykler fyller Skoklefallsletta og vel så det!
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«Øvelse gjør mester

ÅPNING AV WILDLIFE SKULPTURPARK/
NESODDPARKEN LØRDAG 24. JUNI

At øvelse gjør mester er trial et godt eksempel på. Sporten krever konsentrasjon,
øvelse, og koordinering av motoriserte og
menneskelige krefter.
Nesodden Trial Klubb feiret sitt 30-års jubileum med en storstilt feiring i løypene på
Alværn.

Rekruttering
– Det gjelder å begynne tidlig, sier Anders
Dammyr. Han er trialklubbens Grand Old
Man, og jubler når han skuer ut over banen.
– Massevis av barn, sier han og smiler fra øre
til øre. Selv har han kjørt et eller annet så
lenge han kan huske, og kommer helt sikkert
til å fortsette med det.
– En spennende, men krevende sport, som
krever oppfølging av klubb og foreldre. Spesielt foreldre, sier han når han får øye på en
far og sønn som trener.

Tidlig krøkes
Nikolai er 6 år og går i første klasse på Fjellstrand skole. Pjokken hoppet elegant over
trehjulsykkelstadiet og skrever elegant over
«tohjulingen». Han gliser stolt, men er glad

Inveig Håkonsen (18) kom på 3. plass i EM, og
ble nr. 2 sammenlagt i Norge i fjor.
Hun kjørte «fletta» av gutta på Nesodden.
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WILDLIFE SKULPTURPARK 2017-2020

Man-Søn. 11-17 (ons. og tor. 18)
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for at pappa, Kenneth Melsom-Hansen, holder et godt grep om sykkelen. Over parkeringsplassen går det så det suser og pappa
har sin fulle hyre med å holde tritt med den
vordende trialkjøreren. – Dette var første
gangen, sier faren, men det blir neppe den
siste. Nikolai er stolt som en hane, og selv om
regnet øste ned, smilte gutten som en sol.
Vi gratulerer Nesodden Trial Klubb med
30-års jubileet og et flott arrangement.

Velkommen til en god handel

Mandag–Fredag kl 07.00-18.00
Lørdag 09.00-15.00
Flateby Gård, 1450 Nesoddtangen

Tlf 66 91 09 09
post@tangentrelast.no

Nikolai og Kenneth
Melsom-Hansen
i farta!

www.tangentrelast.no

MUREMANNEN AS bygger

deres bad til fast pris og tid

Over 40 års erfaring på Nesodden
Bruk fagfolk med
godkjenning for våtrom

Erik Tandberg er importør av sykler, og leverer over
hele landet. Han var selvfølgelig på plass for å delta i
feiringen av NTK sitt 30-års jubileum og lånte velvillig bort sykler til kommende stjerner.

Ta kontakt for gratis befaring på
telefon 95 99 73 68
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Velkommen om bord

«Alt var bedre før»!

Får vi presentere deg for Ruters hurtigbåtlinjer:
B20 Oslo – Vollen – Slemmestad (rushtidsrute)
B11 Nesoddtangen – Lysaker (rushtidsrute)
B21 Oslo – Drøbak – Son (i sommersesongen)
B22 Oslo – Vollen – Slemmestad – Drøbak (helgene i
sommersesongen).
På disse linjene brukes moderne hurtigbåter som kan
gå i opptil 30 knops fart, og dermed er fjorden blitt en
rask og komfortabel reisevei.
B20 Aker brygge – Vollen – Slemmestad
Hurtigbåten til Vollen og Slemmestad ble etablert i
1996, og er en moderne utgave av de gamle Asker- og
Røyken-dampbåtene som var i fart til 1952. Linjen er
beregnet på arbeidsreisende, så den går bare i
rush-tiden og er innstilt i feriene.
B21 Aker brygge – Drøbak – Son
I gamle dager gikk det rutebåt hver dag langs Nesodden helt til Drøbak, og den anløp et tyvetalls brygger
underveis. Etter 1955 gikk båten «bare» til Digerud, og
den ble innstilt i 1974.
Nå er de fleste bryggene nedlagt, men noen er fortsatt i
bruk for den moderne Drøbakbåten, som ble etablert i
1991. Den er særlig populær på de fire hytteøyene
Ildjernet, Søndre Langåra, Lågøya og Aspon, men
mange andre har også oppdaget denne forbindelsen og
funnet nye reisemål på Håøya, Oscarsborg og Drøbak.
B22 Aker brygge – Drøbak
Sommerrute som anløper Vollen, Slemmestad, Håøya,
Oscarsborg og Drøbak.
B11 Nesoddtangen – Lysaker
Rutebåt tvers over fjorden er et ganske nytt fenomen.
Her startet den første hurtigbåten opp i 1986. Linjen går
bare i rushtiden. Når det er is, seiles reserverute med
tradisjonell båttype.
La oss også ha nevnt «hovedsambandet» B10 Oslo –
Nesoddtangen som seiles med store båter og er Norges travleste båtrute med 2,7 millioner reiser i året.

Det sies at alt var bedre før. Sommerruten for
1918 er kanskje et eksempel på det. Den var
kort og lett å forstå. Sommerruten for 1918
ble funnet  av Stein Jensen i et hus som ble
revet på Svestad. Det lå gjenglemt bak en
vegg, og har ligget der siden 1. verdenskrig.
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Ruteheftet viser at
nesoddbåten brukte
25 minutter fra
Kristiania til Tangen,
bare 2 minutter
lengre enn Kongen,
Dronningen og
Prinsen bruker i
dag!
Turen mellom
Kristiania og Son
ble tilbakelagt på
to timer og førtifem minutter.

BÅTRUTER SOMMEREN 2017 – fra 3. juli til 6. august

B10 - NESODDTANGEN - AKER BRYGGE - NESODDTANGEN – En hyggelig båttur på 23 minutter
FRA NESODDTANGEN, MANDAG TIL FREDAG:

FRA AKER BRYGGE, MANDAG TIL FREDAG:

Nattbåter – se lørdager/søndager!

Nattbåter – se lørdager/søndager!

FRA NESODDTANGEN, LØRDAGER:

FRA AKER BRYGGE, LØRDAGER:

Første båt går kl. 05.00, den neste 06.00
Deretter hver halvtime fra 06.30 til 24.00
Siste båt går 01.00

Første båt går 05.33, den neste 06.03
Deretter hver halvtime fra 6.33 til 00.03
Siste båt går 00.33

Nattbåter 01.00, 02.00 og 03.00
Morgenbåter 07.00, 08.00, 09.00 til 10.00
Deretter hver halvtime fra 10.30 til 19.00
Kvelsdsbåter fra 20.00, og deretter
hver hele time til 01.00 = siste båt!

Nattbåter 01.33, 02.33 og 03.33
Morgenbåter 06.33, 07.33, 08.33 til 09.33
Deretter hver halvtime fra 10.03 til 18.33
Kvelsdsbåter fra 19.33 og deretter
hver hele time til 00.33 = siste båt!

FRA NESODDTANGEN, SØNDAGER:

FRA AKER BRYGGE, SØNDAGER:

Nattbåter kl. 01.00, 02.00 og 03.00
Deretter hver hele time
fra kl. 06.00 til 01.00 = siste båt!

Nattbåter kl. 01.33, 02.33 og 03.33
Deretter hver hele time
fra kl. 06.33 til 00.33 = siste båt!

B11 - NESODDTANGEN - LYSAKER - NESODDTANGEN – KUN MANDAG TIL FREDAG! 8 minutter
Fra Nesoddtangen: 6.30 – 7.00 – 7.30 – 8.00 – 8.30 – 15.30 – 16.00 – 16.30 og 17.00
Fra Lysaker:
6.49 – 7.19 – 7.49 – 8.19 – 15.19 – 15.49 – 16.19 – 16.49 og 17.19
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SOMMERRUTER
2017
– fra 8. mars til 1. oktober
B21 SON - AKER BRYGGE - SON – En hyggelig båttur med mange stoppesteder og opplevelser
MAN
til
FRE

MAN
til
FRE

LØR
DAG

LØR
DAG

SØN
DAG

SØN
DAG

NB:

sjekk
unntak

SOMMERRUTER 2017 – fra 17. juni til 13. august

B22 DRØBAK - AKER BRYGGE - DRØBAK – En hyggelig båttur på lørdager og søndager

LØRDAG

SØNDAG

o=Reisende fra Drøbak til Oscarsborg tas ikke med. Benytt Oscarsborgfergen, se www.oscarsborg.org

LØRDAG

SØNDAG

Rute B20 Aker Brygge–Slemmestad går ikke i sommerperioden fra 3. juli til 6. august
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LØSNING NR. 1 -17: Vi takker alle lesere og annonsører som har fulgt oss, kanskje noen i hele 30 år?

Vinneren av kryssord i vinternummeret er
Liv og Kaare Gulbrndsen fra Nordre Frogn.
Med gavekortet kan du handle for 500 kr
hos Glansbilde Minigalleri på Fjellstrand.

Vi gratulerer!
Send oss løsningssetningen markert i lysegrått, samt navn, adresse og telefonnummer med vanlig post til:
Signalen DA, Fjellstrandveien 1, 1458 Fjellstrand – eller per e-post til: Ordlek@Signalen-da.no
Svarfristen er 9. august 2017.

SETNINGEN ER: ................................................................................................................................................
Navn: ..........................................................................................................................................
Adresse: .......................................................................................................................................
Postnr..........................-sted:........................................................................................................
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Vinneren av dette kryssordet får
et gavekort til en verdi av

500,– kroner

som kan brukes hos

Søstrene Sagen på Vollen i
Asker.
Lykke til!

INSTALLASJONER
UTFØRES AV:

Glenneveien 222,
1455 Nordre Frogn

Telefon 40 00 23 05

Biopat
Soneterapeut
Massasjeterapeut
Jorun
Karlsen
MNNH

Nesodden
TannhelseSenter
tannlegene
Hege Emberland MNTF
Gilda Kottmann MNTF
Ring for timeavtale:

66 91 10 73

Tangen Senter • post@nths.no
ÅPNINGSTIDER: MAN-FRE 08.30 -16.00

www.nesoddhelse.no
Tlf. 97 67 66 91 for timeavtale

Slamsuging-Høytrykkspyling
Rørinspeksjon Rensing/ kontroll av oljetanker

DØGNVAKT
66 96 55 10

Totalleverandør
av selskaper
Vi lager alt av mat!
Tlf. 4000 1222
www.spiskammerset.no

AVFALLSCONTAINER
• Utleie av 5-35m3 containere
• Salg av 1500 l ”storsekk”
ved små avfallsmengder

Vi leverer i hele Follo!
Kløftaveien 100,
1454 Fagerstrand
post@sandnes-transport.no

www.sandnes-transport.no
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KONTAKT OSS

T 66 91 71 12 • post@nesoddenren.no
www.nesoddenren.no

Opplev «Escape room» på Oscarsborg festning
I hele sommer kan du ta nesoddbåten til Oscarsborg Festning, vår nasjonale stolthet.
Festningen vil for alltid stå som et eksempel på
handlekraft og mot, noe som resulterte i senkingen av Blücher, og forsinket tyskernes invasjon
av Norge.
Nå kan du gjenoppleve de dramatiske minuttene
før senkingen sammen med familie, venner eller
kollegaer.

«Escape room»
Det nye tilbudet på festningen er lag-spill/hjernetrimspill som foregår i spesialbygde, virkelige
rom, fulle av opplevelser, og oppgaver som man
må løse innen 60 minutter.
I «Escape room»-spillet på Oscarsborg deltar
man i den dramatiske timen da Blücher nærmet
seg Oscarsborg festning.
Man blir sendt inn i spesialbygde rom som er
spekket med historiske rekvisitter, hemmeligDu finner oss i
Sandnesbygget
på Fjellstrand

Egne bilder forstørret i ramme
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Original as

Fjellstrandveien 1
Tlf 22 83 02 02
else-britt@original.as
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heter og utfordringer. Man må samarbeide og kommunisere godt for å
løse oppgavene. Rommene må gjennomsøkes etter nøkler, koder, skjulte
dører, ledetråder osv. Alt man trenger for å løse rommets gåtefulle mysterier er enten i rommet eller i deltakernes hoder.

Se fremtiden
i øynene

Pågangsmot, kreativ tankegang og løsninger utenfor «boksen» er nøkkelord for suksess, og et besøk i Oscarsborg festningsmuseum – for å friske
opp historien – før spillet anbefales.
Anbefalt nedre alder er 8 år, men også yngre barn kan ha stor glede av en
dag på Oscarsborg festning. Tur/retur med nesoddbåten!

Et optomap-scan
viser over 4 ganger
mer enn et vanlig
netthinnebilde,
og avslører mye
om øyehelsen din

Glem
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Bestill en utvidet
synsundersøkelse
med optomap

VÅR
DIN GARANTI!
NåKOMPETANSE
er det tid for–beskjæring

• Hagedesign • Det grønne uterom • Basseng og vannanlegg • Beplanting og vedlikehold • Stein, betong og trearbeid • Planlegging
DEN
LEVERANSE
… på vår og
DetKOMPLETTE
er ikke nødvendig
å vente
Hagespesialisten ønsker å være den totale
sommer for
leverandøren
avåaltbeskjære
som tilhørertrær
hageog
ogbusker.
uterom.
ViDet
kan kan
designe
og
bygge
hager,
men
uterom
er også
gjøres fra nå og hele vinteren.
såVimye
mer. La
ossogså
lage ditt
uterom
slik at det blir et
hjelper
deg
med
trefelling.
sted til velvære og rekreasjon.
ViKontakt
kan leggeHagespesialisten.
til rette for store og små anledninger.

®
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Jeg vil finne opp et lite batteri fra Nesodden til Askerlandet
Skrevet av vår leser  Margaret Heldor

Hilsen fra en utvandret
Nesodden-beboer – og en
sommergjest på Bjerkøya
Da jeg her om dagen kom over siste nr. av Signalen og leste innlegget «Med promp og prakt!»
oppdaget jeg hvor mange ulike og viktige aktiviteter som foregår på Nesoddbåten. «Biogassdagen» ble markert på MS Prinsen, og det var
både utstillings- og temadag. Og det ble i innlegget fremsatt en påstand om at i 2020 kan det
hende at Nesoddbåtene får stikkontakt.
Eller hva med et lite batteri? Jeg har laget en

sangtekst som dere finner vedlagt, som jeg
håper kan muntre opp debatten når klimautfordringene skal løses for flere transportmidler. I
mange år var jeg fast reisende på nesoddbåten,
og da er det jo naturlig at 1. vers handler om
båt.
Så har jeg en morfar som var fast sommergjest
på Bjerkøya pensjonat på Bjerkøya utenfor Vollen i Asker fra 1941–1955. Jeg har hatt stor
glede av å ta vare på mange av tegningene og
maleriene han har laget, og i fjor oppdaget jeg
til min forundring at noen av tegningene hang
sammen. Her kommer sju tegninger med pastellfarger, som jeg gjetter at han satt på sydstranda på Bjerkøya og tegnet. Han så utover
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Oslofjorden, fra Nesoddlandet – mot Drøbaksundet – og over til Asker.
Morfaren min het Axel Martinius Erichsen
(1883-1964).
Og sangen finner du i sangboka: SYNG OG LÆR
NATURFAG av Tom Næss som bor på Nesodden. Melodien til sangen kan lastes ned fra
Spotify eller andre streamingtjenester.
1. vers er spilt inn med vokal, og det er også
musikkakkompagnement til alle versene.
SÅ SYNG I VEI!
Arrangementet er laget av Øivind Madsen, som
også bor på Nesodden.

Jeg vil finne opp et
lite batteri
Tekst: Margaret Heldor /Melodi Tom Næss
Arr.: Øivind Madsen.

2. Jeg vil skape en smart teknologi,
slik at biler gjennom gatene kan gli.
Det blir aldri kollisjon.
Ja, det er min ambisjon.
Refr.: % Jeg vil finne opp…….%

Refr.: % Jeg vil finne opp et lite batteri,
som blir lada med fornybar energi.
Et batteri – et batteri – et batteri
som gjør verden glad og fri. %

3. Jeg vil lage et nytt og supert fly.
Motor – som får kraften sin fra sol og sky.
Sender ikke noe sprut
eller klimagasser ut.
Refr.: % Jeg vil finne opp ……%

1. Det kan drive en ferge som er stor.
Ferga trenger ingen diger båtmotor.
Båten svever over vann,
kanskje tar en tur på land.

4. Jeg skal bygge en liten fin modell,
og vil leke med den morgen også kveld.
For mitt lille batteri
har en virk`lig stor verdi.

Refr: % Jeg vil finne opp …..%

Refr.: % Jeg vil finne opp…. %

PRIVATVAKTMESTEREN
Små og store reparasjoner
• Maling
• Muring
• Snekring
• Trefelling/
beskjæring

En Ledig Hånd
arnelendl@gmail.com

Tlf 93861151

Norsk Kunstglass as
Vi gir ekstra god service på Nesodden
siden alle våre glassmestere bor der og
vi leverer blant annet:

• 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
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• Trafikalt grunnkurs
• Bil-førerkort
Team Kirsti & Thomas

Tlf. 66 91 22 60

• MC-førerkort
• Moped-førerkort

SPILLES FRA 15. NOVEMBER
OSLO NYE CENTRALTEATRET

SPILLES FRA 29. AUGUST
OSLO NYE TRIKKESTALLEN

PREMIERE 6. SEPTEMBER
OSLO NYE HOVEDSCENEN

Ingvild Holthe
Bygdnes
Ine Marie
Wilmann
Av Werner Holzwarth
Dramatisert av Tine Thomassen

AV

Richard Bean
Oversatt av

Bjarte Hjelmeland

Passer for barn
fra 3 år
60 33 133/ 22 34 86 80
Billetter: www.oslonye.no/ 815

Billetter:

www.oslonye.no

