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Vi er en restaurant som satser på norske kvalitetsråvarer
med fokus på lokale grønnsaker og bærekraftig sjømat.
Vi har vedfyrt bakerovn.
Hos oss kan du kjøpe brød og take away pizza.
Vi har et stort utvalg av alkoholfri drikke.
Telefon: 400 29 533
Bordbestilling: bestilling@signal1.no
Mandag stengt • Tirsdag 16.00–00.00 • Onsdag og torsdag 12.00–00.00
Fredag og lørdag 12.00–00.30 • Søndag 12.00–22.00
Er det stor pågang i baren fredag og lørdag holder vi åpent lenger.
Kjøkkenet er åpent til 22.00 tirsdag–lørdag, søndag til 20.00.
Gratis parkering på Tangen på søndager.

som har fulgt helsemyndighetenes påbud og
retningslinjer.
Kongen, Dronningen og Prinsen går nå på
strøm, og hurtiglader hver gang de går i
lemmen på Aker brygge.
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Sakte, og forhåpentligvis sikkert, vender livet
tilbake på fjorden.
Color Line og DFDS er endelig tilbake.
Siden Stena Line la ned sin rute mellom Oslo
og Fredrikshavn, har DFDS begynt å anløpe
byen på nordspissen av Danmark.
For reisende med bil til/fra Jylland er dette
en gledelig nyhet, og for den danske turistindustrien er det som manna fra himmelen.
Mange dansker vil – forhåpentligvis – også
finne veien til Norge, og kanskje vi snart kan
ta en tur til Strømstad uten å havne i
karantene når vi kommer hjem?

Sannsynligvis var det de elektriske fergene
som fikk en statssekretær i regjeringen til å
foreslå fredagspilsen på Nesodden.
Forslaget resulterte i to sider i Aftenposten,
innslag i Dagsrevyen og satire i Nytt på Nytt.
Tidenes reklame for Nesodden.
Nå vil hele Oslo og halve Norge ta
nesoddbåten!

God sommer!

Om bord i nesoddbåtene er det fortsatt
«koronarestriksjoner», dvs redusert setekapasitet, men samtlige båter går nå i
regulære ruter.
Det er bare å ta av seg hatten for ledelse og
mannskap, som har loset selskapet gjennom
en tøff tid. En stor takk også til passasjerene
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Følg oss på

Stjernefotografen
Det fantastiske forsidebildet ble
tatt av Kurt Nilsen idet koronakrisen var i ferd med å løsne sitt
grep over land og folk.
Datoen var 2. mai og
M/F Dronningen har nettopp lagt
fra kai på Aker brygge på tur til
Nesodden.
Klokkeslettet er 18.04 og det går en
tordenbyge over Oslo, som resulterer i tidenes regnbue.
Regnbuen sier klart og tydelig at vi
har det verste bak oss, og slår sin
bue over noe av det vakreste vi har
her i landet, Oslo Rådhus,
Rådhusplassen, Akershus Festning
og nesoddbåtene.

– Kan man ha en bedre arbeidsplass? spør overstyrmann Kurt Nilsen.
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Fra Hasvik på Sørøya
i Finnmark
– Jeg kommer fra den grønne øya i nord, forteller Kurt Nilsen som
er overstyrmann på M/F Baronessen. Det er den fjerde største øya
i Norge, og er kjent for stor fisk. Fiskerekordene for stangfiske er
satt på Sørøya:
Torsk: 47,2 kg
Flekksteinbit: 22,95 kg
Atlanterhavskveite: 196,5 kg
Sei: 21,1 kg.
Kanskje ikke så rart at stjernefotografen ble fisker, og at han reiser nordover når anledningen byr seg.
– Jeg har fisket med juksa, snurrevad, trål og «rodd» seinotfiske
sammen med min bror ombord i fiskebåten «Solværskjær».
Mitt første sertifikat var fiskeskippersertifikatet, deretter ble det
styrmannskolen i Trondheim, og kapteinsjobb i Båtservice, sier humørsprederen som tar ekstravakter for charterflåten i Oslo.
Om bord i Baronessen sitter han i co-pilotsetet, og sørger for at
folk kommer seg fra Lysaker til Nesodden og omvendt.
– En fantastisk trivelig jobb, i nydelige omgivelser, sammen med
gode kollegaer.
Fotomotiv er det drøssevis av og overstyrmannen tar ofte opp mobilen og knipser bilder, som han sender til forloveden i Thailand.
– Vi snakker daglig sammen på Skype, sier Kurt og blir like våt i
blikket som når han snakker om Sørøya.
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Kavringen - Nesoddens Riviera
– nå med ny kiosk

Kavringen AS

Båtplasser/opplag
www.kavringen.no
Tlf. 66 91 63 00

Sjøsenteret Nesodden AS
Aut. serviceverksted
www.kavringen.no
Tlf. 66 91 63 00

Spiskammerset Selskapsmat
Selskapslokaler/kurs/konferanse
www.spiskammerset.no
Tlf. 40 00 12 22
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• Aut. Serviceverksted
• Mekanikere med fagbrev
• Drivstoffautomat 24/7
• Kiosk/båtutstyr
• Selskapslokaler

En minnerik dag!
Frigjøringsdagen 2020 ble en
minnerik dag.
Dagen ble markert ved minnesmerket over tre motstandsmenn som mistet livet.
Den illegale radiostasjonen
på Flaskebekk med kallenavnet «Corncrake» ble oppdaget og angrepet av tyskerne.
Dette var den mest dramatiske
hendelsen som fant sted på
Nesodden under 2. verdenskrig.
For far og sønn Michaelsen ble
Frigjøringsdagen ekstra minnerik.

Giv akt!
Kaptein Geir Michaelsen fra Nesodden
Befalsforening ledet minnemarkerin-

Far (foran) og sønn (til venstre) Michaelsen i grunnstilling.
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Alt du trenger - på ett sted
Dekksenteret Nesodden er Nesoddens største dekkforhandler og dekkhotell.
Her kan du kjøpe dekk, få lagt om dekk og få vasket bilen grundig. Dekksenteret Nesodden har
konkurransedyktige priser og strekker seg langt for at kundene skal få best mulig service!

Besøk oss i Torneveien 20 på Fagerstrand. Vi holder åpent mandag til fredag, 08.00–17.00.
Utvidede åpningstider i sesong.

Velkommen!
Torneveien 20, 1454 Fagerstrand • Tlf. 971 42 249 • post@dekksenteret.com • www.dekksenteretnesodden.no
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gen med militær presisjon, og var synlig stolt av HV-ungdommen,
som sto til venstre for ham.
På kommandoen «giv akt» sto sønnen Elias som en påle, og flagget
har vel aldri vært vakrere.
Landet var pyntet i sin vakreste drakt, med nyutsprunget løv og knallblå himmel. Det var som om værgudene også ville hylle og hedre de
tre falne, og frigjøringsdagen.
Det samme gjorde Truls Wickholm på vegne av Nesodden kommune,
og fanfarene ble utført av Nordre Nesodden Skolekorps.
Til tross for korona-krisen fikk Frigjøringsjubileet en verdig og fin
markering på Nesodden.
Kaptein Geir Michaelsen fra Nesodden Befalsforening ledet minnemarkeringen.

Mathea Giske og Susanne Stang-Holm fra Steinerskolen leste diktet «I dag
står flaggstangen naken» av Nordahl Grieg.

Ordfører Truls Wickholm holdt tale, og la ned blomster ved minnesmerket.
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Vi ønsker alle våre passasjerer
en god sommer!
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Dugnad på Flaskebekk
Noen dugnader er hyggeligere enn andre, og dugna- og sørger for at området fremstår som en nypolert
den i Flaskebekk Vel er blant de hyggeligste.
perle. Innsatsen er stor, og belønningen likeså.
Vellets medlemmer stiller (nesten) fulltallig opp, Øl og pølser er en sikker vinner, hvert år!

Bente Birgitte Brekke er tøff nok til å male
rødt i hvit kjeledress!

Vilgunn Kronstad, Otto Akos Meijer og Jamie To
svinger kostene.
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Vedlikehold av Strandpromenaden er en evighetsoppgave, den tar aldri slutt, men er like lystbetont hvert år!
Fra venstre: Håkon Sælen, Nils Petter Brokstad og Rune
Flordalen.

Her er noe av det som ble gjort:
•
•
•
•
•
•
•

Flaskebekk Vel, Fredrik Meltzer. I år blir det sannsynligvis flere badegjester enn noensinne.
«Hele» Oslo har fått øynene opp for Flaskebekk, som bare er 18 minutter unna Oslo med hurtigbåtene Baronen og Baronessen.

Bryggehuset på Søndre Flaskebekk brygge ble malt
Strandpromenaden spekket og lappet
Strendene ryddet
Veiene ryddet og rakt
Kleiva spylt og shamponert
Bryggehuset på Nordre Flaskebekk ryddet og stelt
Badeflåten partert og bortkjørt (var ødelagt)

I tillegg kommer det massevis av folk med fergene, som går Kyststien
fra Nesoddtangen. Turen er spektakulær, og når de kommer til Flaskebekk får de hakeslepp, sier formannen.
De tror nesten ikke sine egne øyne!

– Nå kan sommeren, og sommergjestene komme, sier formannen i

Mens Flaskebekk Fiskesalgslag består av «old boys», er medlemmene i
Strandpromenadelaget «young boys». Her kjører tre av de yngste bort restene
av den gamle badeflåten. Fra venstre: Petter Blakstad Schelderup, Frederick
Blakstad og Joachim Blakstad Schelderup.

Marius Lillelien har et god tak på feiekosten.
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Formann Fredrik (i lyseblå t-skjorte) var strålende fornøyd med årets dugnad.
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Fuglekikkerne
De står opp før hanen galer, og står på Tangenbrygga lenge før den første
båten går. Det har de gjort i april og mai – hvert år, siden begynnelsen av
1980-tallet. Da kommer trekkfuglene, og da er de på plass.
KVALITETS
GARANTI

Blomstrende gaver
En blomstrende oppmerksomhet
blir alltid satt pris på. Ta turen innom
Mester Grønn på Tangen Senter,
så hjelper vi deg med blomstene til
sommerens små og store anledninger.
Velkommen!
Det kreves en tøyelig nakke for å få øye på de mest høytflyvende artene, og godt regntøy!
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Nesoddtangen
Trekkfuglene kommer med sønnavinden, og runder Nesoddtangen på
sin ferd mot hekkeplassene i innlandet, sier Jan Erik, daglig leder i
Natur og Fritid AS, som eies av Norsk Ornitologisk Forening.

– Tangenbrygga er et glimrende sted for oss fuglekikkere, sier Jan
Erik Røer.
– Nesodden er som skapt for trekkfuglene, de flyr langs land, og følger
kyststipen på sin ferd. Her kommer de i flokk og følge, bare i dag har
vi sett åtte forskjellige arter, sier mannen som har noen av de dypeste
røttene på Nesodden bak seg.
Gården Røer har tilhørt familien hans siden Reformasjonen, og slekten har fulgt trekkfuglene i hundrevis av år.

– Vi legger ut jevnlig bilder fra trekket på Nesoddtangen på vår facebookside, så vil du vite mer om trekkfuglene på brygga, så ta gjerne
en titt eller kom med spørsmål siden til NOF Nesodden lokallag der,
sier fuglekikkeren.

Bård Bredesen, Jan Erik Røer og Oddvin Lund har stått på Tangenbrygga i over 30 år. Der har de sett hundretusenvis av trekkfugler.

Man skal ha et godt syn og hørsel, samt en god kikkert for å se
fuglene. Mange flyr høyt, og det er ikke alltid solen skinner.
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Nyåpnet kafe på Sjøstrand
Hver søndag, ihvertfall nesten, (når været er bra) er Kafe Lu på Sjøstrand åpen.
Innehaveren er ingen ringere enn Lucia Aartun (4), som sparer til drivhus.
- Da kan jeg dyrke egne jordbær, og lage jordbærsyltetøy, og selge enda flere vafler,
sier den geskjeftige unge damen.

Femte generasjon
– Jeg er femte generasjon Sjøstrandboer
sier Lucia. Min tippoldefar, kaptein Halfdan
Iversen bygget huset vårt i 1910.

ELSKET I OVER 25 ÅR

Han var seilskuteskipper på en tremastet
skonnert, som seilte med is, forteller hun og
mor Nora, som bor bak i det idylliske huset,
bak den hvite porten. I porten har mor og
datter rigget seg til med vaffeljern og syltetøy, og vaflene går unna i et forrykende
tempo.

UTGIVELSESPLAN
2020:
Høstnummer 11. september

www.signalen-da.no

Vinternummer 4. desember

Søtere syltetøy og kafedame finnes ikke på Nesodden.
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Det tas forbehold om
endringer uten forutgående
varsel

Det har gått rykter om kaféen, og folk har kommet helt fra Alværn
for å kjøpe vafler.

kafédamen, og kanskje is, når været er fint.

– Hvis det blir kaldt, kommer vi til å selge suppe, sier den unge

Følg med på kafeens Facebookside, sier hun. Jeg skal oppdatere så
ofte mamma kan!

Bestemor Aud Dalseg får servering i rullestolen. Gunn Pettersen og Torbjørn Totland har kommet helt fra Alværn for å spise vafler.

Tre (av fem) generasjoner på Sjøstrand. Lucia Aartun, som er litt lei seg,
Nora Aartun og Aud Dalseg
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Opprydding i Varden leir
Tenk så heldige vi er som har
Varden leir på «toppen» av
Nesodden!
Leiren som ble anlagt av
tyskerne under 2. verdenskrig
er ikke lenger nødvendig for å
beskytte Fornebu.
Både flyplassen og tyskerne er
forlengst borte.
Det samme er de russiske krigsfangene som bygget leiren.
Nå er det bare HV, HV-ungdommen og Nesodden Befalsforening igjen.

Yndet tur- og friområde
– Etter at tyskernes kantine og offisersmesse
ble revet, har hundrevis av mennesker flyttet

Tor Støve er en kløpper med øks.
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inn i de nye blokkene på Varden. Offisersmessa som sto der hvor
blokkene er nå, var Nesodden kommunes administrasjonsbygg i alle
år etter krigen, men ble solgt da kommunen flyttet til Tangenten.
Nå er leiren et yndet turområde for beboerne på Varden, forteller
kaptein Geir Michaelsen i Nesodden Befalsforening, og for bygdas
befolkning for øvrig. Det er anlagt en lufte- og lekegård for hunder,
et amfiteater og en lavvo.
– Området er en perle av et friområde, sier Geir, som til daglig er
direktør i Wilhelmsen. Han har hele verden som sin arbeidsplass,

og var områdesjef i Nesodden og Frogn HV-område.

Dugnadsånd
– Uten Nesodden Befalsforening hadde Varden leir neppe sett ut som
den gjør. Vi gjør så godt vi kan for å forhindre at leiren gror igjen, og
at alle spor etter krigen blir borte. Forsvaret, med begrensede midler
prioriterer ikke vedlikehold av leiren, men det gjør vi – på dugnad!!
Nå om dagen har vi alle litt ekstra tid pga korona, noe som gjør at

«First we take Varden, and then we’ll take Berlin», sier Tor og Geir
spøkefullt, fritt etter Leonard Cohen.

Selv de største stokkene må gi tapt for overmakten.
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mange av de andre aktivitetene vi vanligvis
holder på med er satt på vent. Vi gjør så godt
vi kan, men trenger all den hjelp vi kan få.
– Er du glad i å ta i et tak, har bakgrunn fra
Forsvaret, og vil bidra med å sikre Varden

som et offentlig friområde, er du hjertelig
velkommen i Nesodden Befalsforening.
Hver tirsdag finner du oss i mannskapsmessa, ute i felten på Varden, eller på:
nesodden.befalsforening@gmail.com

En gammel Volvo-jeep gjør fortsatt tjeneste på
Varden.

Vakttelefon:

22 30 00 37

Vi er tilgjengelig 24/7
- 365 dager i året
• Slamsuging
• Rensing
– fjerning av oljetanker
• Høytrykkspyling
• Rørinspeksjon

Staute karer! Foran: Geir Michaelsen, Tor Støve og Tor Halle.
Bak: Bjørnar Lia og Christopher Olsen

I norva24.no
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Varden kulturpark
Margrete Bratberg oser av iver og entusiasme. – Varden leir er fantastisk, her må vi lage Varden kulturpark, sier lederen av Nesodden Teaterfabrikk. – Vi er på «taket» av Nesodden, og området er som skapt for kreativitet og utfoldelse.
I sommer blir det sommerskole, teaterforestilling og Kulturisten junior, som hun også er prosjektleder for.

Margrete Bratberg er daglig leder i
Nesodden Teaterfabrikk, og Jonas Scancke er
hennes assistent
21

Det du trenger til sommeren!
BEST PÅ TERRASSEN – SIOO-X!

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

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

Nesodden

MANDAG TIL FREDAG 09.00-20.00 • LØRDAG 09.00-18.00
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– Vi lever i perfekt symbiose med HV-ungdommen og
Nesodden befalsforening, og har som felles mål å bevare
leiren som den er.
Varden leir er til daglig et kjært tur- og rekreasjonsområde, og leirens lavvo benyttes flittig.

Nesodden Teaterfabrikks sommerskole
– Årets sommerskole vil foregå i uke 26, 27 og 33, forteller teaterfabrikkdirektøren. I fabrikken begynner alle på «gulvet», og jobber
seg oppover.
Noen går helt til topps, og ender opp som verdensberømte skuespillere. Med Varden leir som utgangspunkt er «the sky the limit», sier
damen, som kan kunsten å engasjere.
Unge skuespillerspirer og deres fedre. Oline (5) og Kristian Kvaksrud.
Simon (4), Viktor (2) og Martin Bjørnland

I løpet av sekunder har hun de unge skuespillertalentene i sin hule
hånd, og får til og med foreldrene til å klappe seg på rompa.

Varden kulturpark, for en park det kan bli!
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«Askepott - en slags campingmusical»

– Vi har fått økonomiske midler av Sparebankstiftelsen DnB, via
Amta, og fått tilkjørt treverk fra Tangen Trelast.

14-16 august spiller «Kompaniet» fem «koronaregiserte» forestillinger i leiren.
Ensemblet består av 20 voksne hel- og halvproffe skuespillere, og vi
lover å gi alt, sier Margrete.

Nå blir det bedre tribune- og sceneforhold og liv i leiren, kommer det
muntert fra gledessprederen.
Vi gleder oss tll august!
Billetter fåes kjøpt på Ticketco.

Her blir det liv og røre i sommer. Sommerskole, teaterforestillinger og Kulturisten junior. Midt i det hele finner vi (selvsagt) Margrete Bratberg
24

Kulturisten Junior
– Kulturisten jr. er i år flyttet til
Varden leir, hvor det er god plass
til å holde nødvendig avstand, sier
Ellen Knutsen og Steinar Dahlen.

Sammen med prosjektleder
Margrete Bratberg har de lagt til
rette for gode opplevelser, i en tid
hvor det er noe vi trenger.

Ny innpakning
- Smittevernhensyn har gjort det nødvendig
for oss å tenke nytt, sier Nesoddens kommunalsjef for kultur, næring og idrett.
– Vi er derfor stolte og glade for at Nesodden
Befalsforening har gjort det mulig for oss å
arrangere festivalen på Varden.
Den nye «innpakningen» har en fantastisk ramme i naturskjønne omgivelser i den
gamle militærleiren.
I løpet av de to timene man er inne på området
kan man få med seg fire ulike forestillinger/
konserter, stands og salg av mat og drikke.
Ett av høydepunktene kommer sannsynligvis
til å bli «Æsj, bæsj, promp og fis» (som det
har vært mye av før i leiren).
Sangen er skrevet av Trygve Kongshavn og
forestillingen hans har fokus på fantasi, lek,
følelser og masse humor.

Plutselig barneteater
Her blir det liv, lover kultursprederne, Ellen Knutsen og Steinar Dahlen (som er virksomhetsleder).
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Plutselig barneteater er lokale krefter som
startet opp sitt morsomme og improviserte

musikkteater-show på Nesodden. Teateret
har hatt stor suksess, og spiller for fulle hus i
Oslo konserthus og Teater Innlandet.
Unge Viken Teater kommer også i år med sin
flotte teaterbil og forestillingen «Fabelflakseren», en morsom og fantasifull forestilling
full av overraskelser.

Jaer skolekorps kommer, det samme gjør
Nesodden ballettskole, Nesodden teaterfabrikk og Bjørnemyrspeiderne stiller opp med
stands og mye moro.
– Vi gleder oss, sier Ellen og Steinar, 29. august blir en merkedag på Varden, da inntar
Nesoddens juniorer Varden leir.

• 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
Kiosken på Brygga
Tangen Terminal AS

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

Varden leir ligger på Nesoddens «tak». Herfra kan man se syv prestegjeld (og Color Fantasy).
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Hverdager 05.00-20.00
Lørdag 08.00-20.00 • Søndag 10.00-20.00

Lier
sommersethdesign.no

29. august
2020
Varden Leir

• Trygve Kongshavn m/band
• Plutselig barneteater
• Unge Viken Teater
... og flere overraskelser
i vakre omgivelser

Program kommer på
www.kulturisten.no
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Sommerbutikken.no
ALT DU TRENGER TIL:

Hagemøbelsett
GRABEIN

Redskapsbod SAGA 10-1
10m2

• Uteplassen
• Lekeplassen

29950,

4595,

25950,–

3995,–

• Idrettsplassen

Lekehuset OTTO
3,6 m2

• Badeplassen
12450,

11950,–

Sparkesykkel
Crussis Cross 6.2

Dette er en sparkesykkel som egner
seg for bruk på blant annet
skogsstier, grusveier og downhill.
Utstyrt med
store,
grove
terrengdekk av
merke
Mitas.
Hydrauliske skivebremser av merket
Tektro, som ikke mister bremseeffekten,
selv over lengre og hard bremsing.

6995,–

Tlf. 66 91 73 20 • post@sommerbutikken.no
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Eksotiske flagg
Drømmer du om å reise til en eksotisk øy i Stillehavet? I så fall bør du ikke reise med M/S Zuzanna, da havner du i Svelvik! Selv om skuta seiler under flagget til Cook Island, har hun aldri vært i nærheten av verken
Stillehavet eller Cook Island. Hun seiler med sand, som hun laster i Svelvik og losser i Kongshavn, med utenlandsk mannskap, men med norske eiere.

Kamaro Invest AS

– Dersom vi ikke hadde seilt under utenlandsk flagg, kunne vi ikke ha
seilt, sier Astrid Helen Larsen som er daglig leder i driftsselskapet.

Kamaro Invest eies av Sissel M. Bjerkholt Gangsø og Christer Gangsø
(mor og sønn). Selskapet eier Zuzanna AS, som eier M/S Zuzanna, og
søsterskipet M/S Gullha, som også seiler under Cook Island sitt flagg,
og som også er lastet med sand. Hver dag, året rundt seiler skipene
inn og ut Oslofjorden, forbi Nesoddtangen med sand.

I Signalen ser vi ikke bort fra at det har med det norske lønnsnivået å
gjøre. I Norge er det lenge siden norske sjøfolk sang sangen «Vi lossa
sand, i land, på Mandals badestrand, vi lossa hele dagen, og var kun
åtte mann, som lossa sand, i land, osv, osv….!

The vessel ZUZANNA (IMO: 8203555, MMSI 518730000) is a General Cargo Ship
built in 1982 (38 years old) and currently sailing under the flag of Cook Islands.

The vessel GULLHA (IMO: 7311769, MMSI 518631000) is a General Cargo Ship
built in 1973 (47 years old) and currently sailing under the flag of Cook Islands.

Kilde. Marine Traffic

Kilde. Marine Traffic
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Velkommen til Tangen Senter
Vi har alt av mat og drikke til familiemiddager og sommerkvelder.
Husk at strandleker og bøker gjør feriedagene morsomme og avslappende
– og sportsutstyr, klær og riktige sko til alle anledninger er viktig.
Om du er hjemme eller på hytta; vi hjelper deg også med «kopper og kar» og
det du trenger til kjøkken, grillhjørnet og herlig uteliv.

Åpent hele sommeren:

10–20 (9–18)
gratis

3 TIMER
PARKERING
I P-HUSET

gratis

1 TIME
EXPRESS-PARKERING
PÅ P-TAKET
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SPESIELLE ÅPNINGSTIDER:
Meny
08-21
Meny
08 - 21(09-20)
(09 - 20)
Jernia
09
20
(09 - 18)
09-20 (09-18)
Elon
10
18
(10 - 16)
Euronics
10-19 (10-16)
Mester
Grønn
09
20
(09 - 18)
Mester Grønn
09-20 (09-18)
Vinmonopolet 10-18
10 - 18
(10 - 15)
(10-15)
Vitus Apotek
Apotek
09
20
(10.15 - 18)
09-20 (10.15-18)
Studio Alf
Alf
09
20
(09 - 18)
09-20 (09-18)
Pizzabakeren
man-tors
13 - 21
Pizzabakeren
11-22 (fre 11–23,
fredag
lør 13–23, 13
søn- 22
13-22
lør-søn
13kl- 21
(hele
juli fra
13 hver dag
– ord. stengetider)

Foto: Trond Folckersahm
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BUTIKKER

Vi har også
helseforetak, lege,
tannlege, NAV
og andre
servicetjenester.

www.tangensenter.no
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Hvor ble de av?

av Harald Lorentzen

M/S Mikkel

– Denne gangen skal jeg fortelle om den sagnomsuste
hurtigbåten «Mikkel», sier entusiasten Harald.

MS Mikkel

I 1974 ble det bygget en «aeromaran» til A/S
Nesodden-Bundefjord D/S ved Harding verft i
Rosendal. Dette var et båtbyggeri som hadde
spesialisert seg på å bygge livbåter i plast, –
nå tok man skrittet opp i passasjerbåtenes
verden.
Det var skipskonstruktør Freddy Mikkelsen
som tegnet den nye nesoddbåten. Ved dåpen
fikk den navnet «Mikkel» (etter konstruktøren).
Nå skulle nesoddens kystfolk få en hurtigående transport på øst og vestsiden.
Intensjonene var gode, i stedet for de langsomtgående båtene skulle «Mikkel» betjene
både øst og vestsiden av Nesodden.
Men – problemene startet ikke lenge etter at
den kom. Båten var bygget i sandwich med
plastlag utenpå hverandre. «Mikkel» gikk
mye av sesongen 1974 og litt av sesongen
1975, men så var det slutt. Skroget trakk vann
og båten ble derfor lagt opp på land i Vollen i
Asker. Det ble boret hull i skroget og i uker lå
det og dryppet av skroget til «Mikkel».
Så skjedde det ikke mye før selskapet fant ut
at man ville prøve en ny fart for båten, den

Foto Harald Lorentzens samling
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skulle bli partybåt for julebord.
Ny innredning og musikkanlegg om bord.
Dessuten ble den røde båten malt blå og fikk
nytt navn; «Veslefrikk».
Det gikk ikke så bra dette heller.
Så kjøpte nesoddbåtene bilfergen «Fenring»

ex «Askøy» fra Bergen. En del av kontrakten var at Rutelaget Askøy Bergen skulle ta
«Veslefrikk» som en del av salget til nesoddbåtene.

Knut Lorentzen, som har gjort det som en
hobby å løse skipshistoriske «Cold Case-mysterier», fant imidlertid løsningen nå 39 år
etter at den forlot Oslofjorden.

Vi hørte at den var solgt til Danmark og videre
til Grønland, men der stoppet alle spor.

Han forteller at han kontaktet museer og turistkontorer på Grønland uten å få napp. Det
er alltid noen som er interessert i slike gamle
skip og Knut fikk svar fra Claus Petersen i
Blue Ice Explorer.
Han skulle forhøre seg i sitt nærmiljø på
Grønland om noen kjente båten. Det første
Claus Pedersen fikk fram var en avisartikkel
i avisen «Atuagagdliutit», eller som den også
heter «Grønlandsposten». En tospråklig avis.
Den 30. september 1981 sto det faktisk et
bilde av «Veslefrikk», ex «Mikkel».
I avisen forteller eieren Niels Block at han
har hatt mye å gjøre denne sommeren (1981
– red anm.) Det heter seg at «Quqartog» er
hans nyeste båt. Han skriver at dette egentlig
er en hurtigbåt, men forteller at de Danske
sjøfartsmyndighetene har plombert motorene slik at han kun kan gå med 11 knops fart.
Hvis ikke måtte han ha «maskinmester» og
det hadde han ikke råd til. Han skriver i artikkelen at båten har plass til 50 passasjerer.

MS «Caqortoq» -Fra avisen Grønlandsposten 30.9.1981
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Hva skjedde videre for 39 år siden?
– Kontakten Claus Pedersen kommer så med

Nobina 2-18.qxp_Layout 1 11.06.2018 14:47 Side 1

Vi ønsker alle våre
passasjerer en fortsatt
varm, god sommer
– og bruk bussen til
Nesoddens badeplasser!
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nye opplysninger. En av hans kapteiner Jens
Egede kan fortelle at det stadig var problemer
med motorene. Disse ble så fjernet for eieren
ville slepe båten til et hotell på syd-østkysten
av Grønland og bruke den som hotellbåt.
Under slepet dit fikk den lekkasje i foringen
der propellene hadde sittet og den tok inn

vann. De som slepte måtte kutte slepet og
den tidligere Nesoddbåten
«Veslefrikk» ex «Mikkel» sank mellom Nanorfalik og Narsarmijiit.
Slik endte altså historien trolig på midten av
1980 tallet.
Det finnes også en annen verson av historien.
Knut fikk kontakt med Niels Bloch jr.:

MS Nordic på Hitra. Foto Tom Harbø

Hej Knut.
Jeg er søn af Niels Bloch og hedder også
Niels Bloch :) . Navnet har kørt i generationer
siden 1600-tallet.
Jeg er glad for at du kunne bruge billederne.
Min mor kan berette lidt:
- Forår 1980 er min far og mor i Oslo for at
bese båden på land
- Den bliver klargjort til Grønland af min far
i Danmark.
- Juli 1980 ankommer den til sin destination
Qaqortoq (Sydgrønland).
- de første tugter gør båden tjeneste i chartertur til Østgrønland via Prins Chr. sund.
- de første måneder går den på firmature til
varmekilder, geologture osv.
- i nogle år havde den daglige ruter
Qaqortoq-Narsaq-Narsarsuaq.
Bl.a atlantflyvere passagerer der flyver ud af
Grønland via Narsarsuaq.
- vi husker ikke hvilket år, men en planlagt
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tur til Lindenow fjord i vinterperioden ender
galt. Skibet forliser for vej dertil da en iskosse river skroget itu. Hvor præcist den er
forlist vides ikke.
Det kan nevnes at det ble bygget ytterligere
ett søsterskip til Nesoddbåten «Mikkel», den
het «Mikkeline» og heller ikke den ble noen
suksess.
Den fant Knut Lorentzen og Tom Harbøe ute
på Hitra. Der var den blitt brukt som dykkerbåt, men i dag ligger den i opplag på øya.
Kilder:
Egne notater, Knut Lorentzen, Tom Harbøe, Claus
Pedersen, Jens Egede, «Gønlandsposten 30.9.1981»

Foto: Sønnen til Niels Bloch

Foto: Morten Krogvold

Nora

Kristina

Uansett hvor du finner kjærligheten,
står vi klare til å ta deg dit.
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Ny administrerende direktør

«Corncrake»

– Det var ikke slik jeg hadde sett for meg
de første arbeidsdagene, sier Heidi Wolden, som hadde sin første arbeidsdag i
Norled mandag 4. mai - midt i en uavklart korona-situasjon.
Hun hadde planlagt å besøke ansatte på selskapets ferje- og båtruter langs kysten fra
Oslo til Troms, for å komme under huden på

«Corncrake»

selskapet. Korona-situasjonen satte imidlertid en stopper for det.
– Det viktigste var å sørge for at selskapet
kunne levere på det samfunnskritiske oppdraget som selskapet er satt til, nemlig å
sørge for at mennesker, mat og forsyninger
kommer frem.
– I så måte har mine medarbeidere gjort en
enestående jobb, sier konsernsjefen, som ser

«Alt før femti er bare oppvarming» Sitat: Rolv Wesenlund. Heidi Wolden er 50 år og er ferdig oppvarmet
etter 21 år i Equinor, og tre år som konsernsjef i entreprenør-og boligselskapet Kruse Smith.
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frem til at hverdagen kommer tilbake til en
normal tilstand.

Wolden kom til Norled fra jobben som konsernsjef i entreprenør- og boligkonsernet
Kruse Smith, og forteller at en viktig motivasjonsfaktor for jobbskiftet var den ledende
posisjonen Norled har tatt i det grønne skiftet
innen maritim næring.
Nesoddensambandet er i den sammenheng
et glimrende, og godt synlig eksempel. De
tre elektriske ferjene Kongen, Dronningen
og Prinsen er godt synlige i hovedstaden, og
vekker oppsikt over hele verden.
– Endelig fikk jeg sjansen til å se ferjene med
egne øyne, sier konsernsjefen.
– Jeg gleder meg til å være med å utvikle
næringen. Vi lever i en tid der bærekraftig og
klimavennlig transport er viktig for hele kloden, og der våre kunder også forventer miljøbevisshet fra dem som transporterer dem.
Wolden er utdannet ved Handelshøyskolen i
Nord-Norge, samt Executive MBA fra Norges
Handelshøyskole. Hun har videreutdannelse
fra University of Berkely i California og London Business School.
Hun har mer enn 20 år bak seg i ulike stillinger i Equinor (Statoil). Hun har bekledd en

Driftsinspektør Tormod Nordeng og regionsjef Jarle Myrbø kunne vise Heidi Wolden nesoddensambandet
i strålende sommervær.

rekke lederroller langs store deler av verdikjeden innen olje og gass, primært innen
strategiutvikling, forretningsutvikling og
økonomistyring. Wolden har erfaring både fra
internasjonal og norsk virksomhet.
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Det er en sjarmerende og sprek nordmøring
(fra Tingvoll) som har overtatt styringen av
bl.a. nesoddbåtene.
Hun er bosatt i Stavanger, er gift og har ei
datter på 21 år.

Elgoksen Kåre

Elgoksen Kåre har ikke vært
utendørs siden 1934. Da ble
han skutt av Knut Ulvestads
bestefar Kåre, og har siden
hengt på veggen innendørs.
– Det var det på tide å gjøre
noe med, sier Knut som bor
på Flaskebekk, - og årets 17.
mai-feiring var en glimrende
anledning. Nå har vi også fått
føle hvordan det er å være
innestengt.

Elgoksen Kåre ble skutt i Os i Østerdalen av jegeren og mortstandsmannen Kåre Ulvestad.
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Derfor bestemte vi oss for å
lufte Kåre, og det kommer til
å bli en tradisjon.
Hver 17. mai i fremtiden, skal
Kåre få komme ut, for å feire
nasjonaldagen sammen med
oss.

Hurra for Kåre og 17. mai!
Hele nabolaget i Nordveien var samlet til 17. mai-feiring, og Kåre ble besunget og bejublet.
Han ble pyntet og dekorert i nasjonale farger, og det ble skålt for elgoksen og elgoksens banemann.
Kåre Ulvestad var leder i Stange og Rommedal jeger og fiskeforening og hadde hundrevis av elg
på samvittigheten. E6 går rett gjennom jaktterrenget, og den gang som nå, måtte elg avlives etter
påkjørsler. Elgoksen Kåre forble jegerens desidert største, og hodet har gått i arv fra far til sønn,
og sønnesønn.
«En farfar i livet er god å ha», synger Odd Nordstoga, og det gjør Knut Ulvestad også.

Vi har kompetanse og
redskap til vanskelige
og trange områder
45 år i bygg og anlegg

Elgoksen Kåre ruler!

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

Lillerudveien 35 - 1454 Fagerstrand
Tlf 66 91 91 08 - Mobil Erik 97 65 96 96
erik@samuel-miniprosjekt.no
www.samuel-miniprosjekt.no
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Trenger du megler
i sommer?
Nå er det høysesong i boligmarkedet.
Hagene bomstrer og balkongene rengjøres.
Skal du selge boligen din nå, er det ekstra viktig at
du tar de riktige valgene slik at så mange potensielle
kjøpere som mulig ser nettopp din bolig.
Vi mener at det enkle ikke alltid er det beste.
Våre meglere utfører en kompleks og skreddersydd
leveranse, for å sikre den ene ekstra budgiveren
som kan bety så mye for sluttsummen.
Din lokalmegler – Privatmegleren Park
park@privatmegleren.no • Tlf. 22 59 50 10
www.privatmegleren.no/park
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Borettidesign.no

Velkommen til en hyggelig
handel hos Tangen Trelast!
Åpent mandag til fredag kl.07-18 (lør 09-15)
Røerveien 66, 1459 Nesodden / tlf. 66 91 09 09
www.tangentrelast.no / post@tangentrelast.no

Gode
matopplevelser
på Nesodden
i 20 år!
Tlf. 4000 1222
www.spiskammerset.no

INSTALLASJONER
UTFØRES AV:

Nesodden
TannhelseSenter
tannlegene
Hege Emberland MNTF
Gilda Kottmann MNTF

Vi har solbriller
til enhver
anledning

Våre brillestylister
finner brillen som kler
og passer deg best.

Tlf. 66 91 26 85 • nesodden@interoptik.no

Ring for timeavtale:

Glenneveien 222,
1455 Nordre Frogn

Telefon 40 00 23 05
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66 91 10 73

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

Dyrlegen på Nesodden
Live Strøm er tilbake på Nesodden.
Ti år etter at hun var ferdig utdannet veterinær har hun etablert firmaet
Dyrlegen på Nesodden. Dyrlegen har flyttet hjem sammen med datteren
Jenny (3), mopsen Frida (11) og Maine Coon-katten Esme (2).
Live har dype røtter på Nesodden, morfaren hennes var Arnt M. Løes, og Live
vokste opp bak disken hans, og bodde i nabohuset.
Nå er hun tilbake på eiendommen «Fagerøy» og bor foreløpig der, mens
hennes nye bolig bygges på Bomannsvik.

Drømmen som gikk i
oppfyllelse
– Jeg har nok drømt om å drive butikk i hele
mitt liv, sier Live som ble plassert på toppen
av toalettpapirstabelen når bestefar Arnt var
barnevakt.
– Jeg har nok butikk i genene mine, smiler
hun og tenker tilbake til tiden i A.M. Løes på
Tangen Center. Nå skal hun drive sin egen butikk, foreløpig i Kløftaveien 1 på Fagerstrand,
den gamle Løesbutikken i rundkjøringa ved
Myklerud skole, og på nettet.
Firmaet har egen hjemmeside og er (selvfølgelig) på Facebook.
– Det blir først og fremst en smådyrklinikk,
men jeg har ultralyd og røntgenutstyr, og elsker hester. Jeg begynte å ri da jeg var 5-6
år, og fikk min egen hest som tiåring. Jeg ser
derfor ikke bort fra at jeg kommer til å gjøre
comeback som rytter, og behandle et hestebein eller to.

Live er tilbake på kjøkkengulvet på «Fagerhøy».
Gjett om mor og far (mormor og morfar til Jenny) er glade for det!
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Allsidig og omfattende
praksis
Live var ferdig utdannet veterinær i 2010.

Vi gjør ferien billigere!
17. april kuttet vi prisene på over 200 viktige hverdagsprodukter fram til 15. juni.
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NYTT P0R0INSYKE UvaTreTr
på over 2

Gjelder fram til 1.

Se hele utvalget på kiwi.no

KIWI Flaskebekk
Mandag - lørdag 7-23

Hjertestarter

Medisinutsalg
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august

Etter det har hun praktisert i Bergen, Årnes,
Mo i Rana, og Leknes. Siden 2018 har hun
drevet Nesset Dyreklinikk på Hitra, og det er
erfaringene herfra hun bringer med seg hjem
til Nesodden. En erfaring og kunnskap som er

sårt tiltrengt på «odden». At hun i tillegg er
en av «våre» gjør ingen ting.
Live is back in town, og vi ønsker henne hjertelig velkommen!

Breaking news
Idet Signalens sommerutgave er klar til å gå
i trykken, får vi vite at Dyrlegen på Nesodden
flytter inn i Flaskebekksenteret!
Lars Robert Kristiansen i Lerka Eiendom bekrefter at det er inngått leiekontrakt, og at
dyrlegen flytter inn i løpet av høsten.
– Først skal advokaten, som holder til i lokalene flytte ut, og deretter skal lokalene gjøres
om til en tipp, topp moderne smådyrklinikk,
sier Lars og smiler i sommersolen. Det er
flott at Flaskebekksenteret får enda et tilbud,
sier han og legger til at han synes det er helt
topp å få en dyrlege i «huset». Klinikken får
plass mellom Rausand Data og Flasken. Det
«flasker» seg for Live og klinikken hennes.

Maine Coon-katten Esme var dessverre ikke tilstede da bildet ble tatt
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Veterinær Live Strøm er kjempefornøyd med sin fremtidige lokalisering.

SMART BYGG
SERVICES

YOUR LOCAL
CREW
2020

we're good with wood!

KVIKK FIX BYGG

TERRASSEBYGGING

A YOUNG TEAM OF SPECIALISTS WITH
OVER 10 YEARS EXPERIENCE.
MANY SATISFIED CUSTOMERS AND
TONS OF RECOMMENDATIONS.
NEED SOMETHING DONE ?
WE FIX IT

NYBYGG
VINDUER OG DØRER
REHABILITERING

CARPENTING
PAINTING
INTERIOR FINISHING
RENOVATIONS
REMODELING
FOR A FULL LIST OF SERVICES
PLEASE CALL AT

OPPUSSING INNVENDING
GIPSPLATER

463 79 397

46 56 92 66

smartbygg.eu
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Mandag – fredag

a = Avgangen seiles kun fredager, og kun til Drøbak

b = Seiles kun juni, juli og august

Lørdag og søndag

Mandag – fredag

Lørdag og søndag
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p = Anløper kun for påstigning

DYRLEGEN

Velkommen til våre
dyrebutikker på
Tangen og Fagerstrand

På Nesodden

TANGEN

Kløftaveien 1, 1454 Fagerstrand

DYREBUTIKK

Nesoddendyrlege Telefon

401 09 700

Gratis hjemkjøring
på hele Nesodden!

Din lokale hjelper AS
arnelendl@gmail.com

Tlf 93861151

FAGERSTRAND

DYREBUTIKK

Trefelling med
forsikring!

ÅPNINGSTIDER
Tangen: Man-fre 10-20 • Lør: 9 -18
Fagerstrand: Man-fred 11-19, tors 11-20 lørd 10-17
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Båtruter 2020 Rutetider og gyldighetsdatoer er hentet fra Ruters hjemmeside per. 18. juni 2020.

Mandag - fredag

Mandag - fredag

Mandag - fredag

Mandag - fredag

Gyldig fra 10.02.2020
Lørdag

Søndag

Lørdag

Søndag

Mandag - fredag
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Mandag - fredag
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LØSN.1-20: På tross av virus og krevende annonsesalg klarte vi å få ut vårnummeret og håper alle våre lesere tar det imot med glede!

Vinneren av kryssord i forrige nummer er

Marit Tobiassen
fra Nesoddtangen.

Hun får et gavekort på 500 kr hos

Glansbilde Minigalleri og Rammeverksted
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 1. september 2020.

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

500,– kroner

hos

Signalen Sjøbad,

restauranten på Tangen Brygge.

Maleren på Nesodden

«Corncrake»

«Corncrake»
Grøstad Landhandleri

Roberth Kristiansen har tre
generasjoner nesoddinger bak seg,
og åtte polakker med seg, når han
maler på Nesodden.
Han er «ungkar og spellemann»,
har fire barn, og er ekte urinnvåner.
Han kjenner hver krinkel og krok
på Nesodden, og vet hva folk vil ha:
godt håndtverk og et resultat som er
en fryd for øyet!

«My home is my castle»

??
Legg merke til arbeidsantrekket, ikke en eneste malingflekk! (Jotun stilte med flunkende
nye «uniformer» i anledning fotograferingen).
fra venstre: Morten, Andrzej, Bartlomiej, Marek, Maciej, Dag. Foran sittende: Roberth.
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– For nordmenn generelt, og nesoddinger
spesielt er boligen viktig.
– Vi er på topp i Europa når det gjelder op�pussing, og vil at hjemmet vårt skal være en
fryd for øyet. Selv har jeg en ekstrem forkjærlighet for design og farger, og er nesten paranoid når det gjelder detaljer. Roberth blir
nesten «religiøs» når han snakker fagkunnskap, kanskje ikke så rart, med en onkel som
i sin tid var en sentral Krf-politiker.

Onkelen var sterkt medvirkende til at det ble
slutt på øl- og vinservering på nesoddbåtene,
- men det er en annen historie, sier maleren
og legger til - med et smil - at han ikke har
noe i mot at de som vil, kan nyte en forfriskning på båten..

Fra Polen

Samarbeidet med Jotun

– Med unntak av min bror Dag og meg, er
gutta mine polakker. Jeg får rett og slett ikke
tak i nordmenn som kan gjøre en like god
jobb. De er blide, ryddige og har en mentalitet
som resulterer i nesten null sykefravær, og
skryt fra kundene. HMS (Helse - Miljø - Sikkerhet) står i høysetet, og vi har - bank i bordet - ikke hatt et eneste arbeidsuhell siden
jeg startet bedriften i 2006.
De har høy fagkunnskap, og vet hva kunden vil
ha. Jeg blir stolt og ydmyk når jobben er gjort,
og kunden er fornøyd.

– Samcom er ikke den største kunden i verden, sier salgskonsulent Morten Sæther i
Jotun, men en av de beste.
Selv representerer han et firma som er så
gammelt at de har eget museum i Sandefjord,
og kunder over hele verden. Det er knapt nok
et skip på «de syv hav», som ikke er malt med
vår maling, sier salgskonsulenten, som setter stor pris på samarbeidet med Samcom.

Salgskonsulent Morten Sæther og daglig
leder i Samcom Roberth Kristiansen
studerer malingen på Klokketårnet på
Tangenbrygga.
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De har prøvd ut nesten hele vårt assortiment,
og vi er stolte av å ha vår logo på gutta!

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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Familien på Flasken

«Corncrake»

I fjor sommer bragte Signalen budskapet om at det var tvillinger på
vei på Flasken.
På det tidspunkt var det stort sett
bare foreldrene, og familiens nærmeste som visste det.
Nå vet alle det, og tvillingene Saga
og Luna har allerede blitt åtte månder, og storesøster Sophie har blitt
fire år.
Barna er heldigvis lykkelig uvitende om koronapandemien, men
det er ikke foreldrene!

Tøffe tak
– Det har vært, og er fortsatt, tøffe tak, sier
Christopher Bjønnes Badendyck, og legger
til at det fremdeles er et godt stykke igjen til
normal drift på Flasken.
– Mange av våre fantastiske ansatte er fremdeles i varierende grad av permittering, så vi
er helt avhengig av at folk bruker oss. Synes

Saga og Luna synes det er deilig med sommer og uterestaurant
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Malerfirma

SAMCOM AS
Inn- og utvendig malerarbeid

Vi gjør din bolig vakker!

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

www.samcom.no – post@samcom.no
VARDEN LEIR
Fredag 14/8
kl 18.30
Lørdag 15/8
kl 14.30 og 17.30
Søndag 16/8 kl
14.30 og 17.30

BAREN ER ÅPEN
fredag og lørdag 17-23

200 kr for voksne 150kr for barn Billetter selges på stedet og på ticketco.no
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F
venanmilielig!

folk at det blir for varmt, har vi
takeaway og utkjøring til hele
Nesodden og Nordre Frogn.
– Vi kommer så smått i gang
med konserter i tiden fremover,
og samarbeider med Nesodden
Jazzklubb og Standup Norge.
I tillegg har vi våre vanlige arrangement, for ikke å snakke
om egen uteservering.

«Corncrake»

– Flaskebekksenteret er kanskje ikke verdens største, men
du verden så trivelig vi har det,
og til høsten får vi også egen
dyrlege, legger han til.

Christopher og Charlotte har hendene fulle av Sophie, Saga og Luna. Tom Arild Høibye har sønnen
Kasper på hodet og restaurantsjef/mammaen til Kasper, Stine Heder har pyntet seg i grønt.
Kjøkkensjef Jack Neville kommer fra Australia, og servitør Simon Övinge er alltid klar for en jam. Han
er gitarist/jazzmusiker i toppklasse.
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– Mens Fido er til behandling
kan vi tilby god mat og drikke,
ute eller inne. Egen vannskål til
våre firbente gjester er en selvfølge, sier den blide og joviale
restauratøren.

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

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

Vi leverer i hele Follo!
KONTAKT OSS

T 66 91 71 12 • post@nesoddenren.no
www.nesoddenren.no
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Få kalesjen klar til båtsesongen!

TOKAP

Kalesjeservice
Tlf. 90 78 73 90

Oversøm av slitte sømmer,
reparasjon av rifter, hull.
Bytte av vinduer, glidelåser,
knapper, remmer m.m.
Kapellveien 80, 1450 Nesoddtangen
tokapkalesje@gmail.com
www.tokap-kalesjeservice.no

• Rotfyllingsspesialist
• Allmenntannleger
• Oral kirurgi
også kvelds- og
lørdagstimer

Telefon
93 27 71 65

AKRISS

tannhelse

www.akriss.no • balkau@outlook.com
Kapellveien 2, 1452 Nesoddtangen ved Skoklefallkrysset

Team Kirsti & Thomas

Tlf. 66 91 22 60

• Trafikalt grunnkurs
• Bil-førerkort –
automat og gir
• MC-førerkort
• Moped-førerkort

SPILLES I AUGUST OG SEPTEMBER
OSLO NYE HOVEDSCENEN

PREMIERE 9. SEPTEMBER
OSLO NYE CENTRALTEATRET

SESONGPREMIERE 21. AUGUST
OSLO NYE TRIKKESTALLEN

Fevik behandler Kellys svære tekst mesterlig

Herlig dukketeater

Aftenposten

Dagsavisen

- setter spor også etter teppefall
NRK

med Stine Fevik

av Lars Mæhle og Odd Henning Skyllingstad
Dramatisert av Knut Wiulsrød

Dag‐ og kveldsforestillinger
PASSER FOR BARN FRA 3 ÅR
Egne barnehagepriser!

av Dennis Kelly
regi: Lena Endre

Billetter: www.oslonye.no/ 815
60 33 133/ 22 34 86 80

Billetter:

www.oslonye.no

