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Velkommen til Signalen Sjøbad

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

Vi er en restaurant som satser på norske kvalitetsråvarer
med fokus på lokale grønnsaker og bærekraftig sjømat.
Vi har vedfyrt bakerovn.
Hos oss kan du kjøpe brød og takeaway pizza.
Vi har et stort utvalg av alkoholfri drikke.
Bordbestilling: www.signalensjøbad.no / bestilling@signal1.no
Telefon: 400 29 533
Mandag: stengt • tirsdag er restauranten stengt, men taket åpent når det er bra vær.
Onsdag og torsdag: 16.00 – 22.00 • fredag og lørdag: 12.00 – 23.00
Søndag: 12.00 – 22.00
Er det stor pågang i baren fredag og lørdag holder vi åpent lenger.
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Fylkesordføreren i Viken, Roger Ryberg (Ap)
peker på ordfører Cathrine Kjenner Forsland
(Ap) og de elektriske fergene hun har i sin
kommune.
Nesoddensambandet er miljøvennlig og elektrisk, takket være visjonære politikere som
stiller krav om å kutte utslipp.
Hurtigbåtene derimot er miljøverstinger, det
er faktisk verre for miljøet å ta hurtigbåt enn

GRAFISK UTFORMING:

Nå kan også hurtigbåtene i Oslofjorden bli
utslippsfrie. Norled har laget en ny batteriløsning som gjør at hurtigbåtene kan gå
elektrisk, med samme fart som nå, allerede i
2024. Båtene som går i dag, kan bygges om og
det kan lett installeres batteribyttestasjoner
på kaiene. Driftsjefen i Norled Jarle M. Myrbø
forteller at prototypen på systemet allerede
er under bygging.
Nå er det opp til politikerne å være visjonære
og vise handlekraft, og det sier fylkesordføreren i Viken at de vil!
- Vi skal fatte politiske vedtak før sommerferien, garanterer Roger Ryberg.

God sommer!

Original - Else-Britt Tufte
tlf. 93 222 730 / 92 21 00 65
TRYKKING:
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ANNONSEBESTILLINGER:

ole-erik@signalen-da.no
Opplag: 5000
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www.signalen-da.no
Tips til redaksjonen - tlf: 90 86 67 05
thl@signalen-da.no
Alt redaksjonelt stoff uten
forfatter-/fotokreditering er av
Tore Henning Larsen

Følg oss på
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Høyrekjøring
Går du til høyre fra bussene når du skal til Oslo, og til høyre når du kommer fra Oslo, går det bra. Da slipper du å
«kollidere» med passasjerer som skal av. Nesodden har tatt et stort skritt til høyre!
Den ombygde passasjerterminalen på Tangenbrygga er (endelig) offisielt åpnet, med musikkorps, ballonger, festtaler
og snorklipping. Dessuten fikk terminalen en kjærlighetserklæring fra selveste «Sildakongen» Arvid Otto
Sildenskjold Mørck. Til høsten vil han arrangere folkefest på brygga, og dekke verdens lengste sildebord.
Men først må vi lære oss å gå til høyre!

... og vi må holde til høyre!

Bommen går opp ...
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Verdens beste
kollektive reisetilbud
I 2019 reiste 2 182 222 personer med buss
og ferge fra/til «Tangenterminalen».
– Etter pandemien er vi på god vei til å slå
rekorden, sa fylkesordfører i Viken, Roger
Ryberg (Ap), som sammen med sin partikollega ordfører Cathrine Kjenner Forsland
smykket seg med at Nesoddensambandet er
Norges mest trafikkerte fergesamband for
persontrafikk.

en utsikt som tar pusten fra de fleste.
Området utenfor restauranten er utgangspunkt for Kyststien som tiltrekker seg en
stadig økende strøm av turister.

Man kan gå til Drøbak om man vil, eller ta
en buss tilbake til brygga og spise boller på
Backstube.

– Vi snakker om Riksvei nr. 1, sa fylkesordføreren, Oslofjorden. Det køfrie og
«grønne» alternativet. Fergene mellom
Oslo og Nesodden er elektrifisert, nå må vi
gjøre det samme med hurtigbåtene. I fylket
er det politisk flertall for det, og målet er
gjennomføring i 2024.

Eksotisk reisemål
Det er ikke bare statssekretærer som har
funnet ut at «fredagspilsen» kan inntas på
Nesodden. Aftenposten har skrevet at en
av de beste restaurantene i Oslo ligger på
Nesodden!
Holder man til høyre ved ilandstigning på
Nesoddtangen er veien kort til Signalen Sjøbad, som tilbyr et tak og en restaurant med

Driftsjef Jarle M. Myrbø, Sildakongen, fylkesordfører i Viken Roger Ryberg, ordfører Cathrine Kjenner
Forsland og administrerende direktør i VKT Jafar Altememy.
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Bli KIWI PLUSS-kunde
og få 15% bonus på all
fersk frukt og grønt.
Bli Trumf- og KIWI PLUSS-kunde på kiwi.no
NÅ

1.900.000
KIWI PLUSSkunder!

Kontanttjenester
i butikk

KIWI Flaskebekk
Mandag - lørdag

7-23

Hjertestarter

Medisinutsalg
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Syklistene har også oppdaget Nesodden,
enten med sykkelen til, eller fra «Tangenbrygga».
I «gamle» dager (for 20-30 år siden) kviet
Oslofolk seg for å flytte til Nesodden på
grunn av ferga. Nå flytter folk til Nesodden
på grunn av den. Det er bare et tidsspørsmål
til vi passerer 20 000 innbyggere i Nesodden
kommune. Gjett om ordfører Cathrine Kjenner Forsland gleder seg til å markere det?
Kanskje med et livslangt frikort med nesoddbåten for innbygger nummer 20 000!
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Trude Thorsdatter Evensen er gruppeleder i Høyre på Nesodden og
det er ingen hemmelighet at Cathrine Kjenner Forsland «spiller» på
andre politiske strenger.
De er imidlertid like glade i Nesodden og i hverandre.
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Sildakongen har inntatt Oslofjorden
Hva gjør en abdisert og pensjonert sildekonge fra Haugesund, med barn og barnebarn på Nesodden?
Han flytter til Oslo og tar jobb som skipper i Båtservice Sightseeing og Bygdøyfergene!
Sildakongen Arvid Otto Sildenskjold
Mørch har inntatt Oslofjorden.

Sildakongen
Mange vil sikker huske den veltalende og
høyrøstede «Araberen» (fra Haugesund)
som talte sildas sak, og solgte sild som
«hakka møkk” på slutten av 1980-tallet.
Han reiste landet rundt og klarte til og med
å selge sild som konfekt (konfektsild) i små
lekre glass, som kostet en formue. Sildakongen brakte sild til folket, og folket spiste
sild som aldri før.

Offshore, olje
og Den Persiske Gulfen
Sildakongen svinger ut fra Rådhusbrygge 3 og setter kursen mot Bygdøy.
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Men alt har sin tid.
Sildakongen solgte seg ut av Sildakongen
AS og ble internasjonal sjømann og olje-

Vi ønsker alle våre passasjerer
en riktig god og varm sommer!
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arbeider. Først i Nordsjøen deretter trafikkoordinator for skipstrafikken på oljefelt
i «Gulfen». Høyrøstet som han er, hadde
han ingen problemer med å kommunisere
med ekte arabere. Nå kommuniserer han
med Horten VTS (Horten Vessel Tracking
System). Horten VTS koordinerer all skipstrafikk i fjorden og når Sildakongen er på
«lufta» går sambandet viralt.
Arvid Otto har munndiaré og er en entertainer i verdensklasse.

Charter, sightseeing og
Bygdøy
Det er som kaptein ombord i Helena, Christiania og Bygdøyfergene at Sildakongen
utfolder seg. Han snakker alle slag språk
med haugesundialekt, og passasjerene elsker det. Han ønsker welcome ombord, og
velkommen back, og håndterer sine skuter
som kvinner, silkemykt og ømt.
Ekstra silkemyk blir han når han får Nesodden i sikte.
Der bor barnebarnet Ava som er ett år, og
sønnen Aron.
– Livet er herlig, sier Arvid,
pensjonist og abdisert Sildakonge!

Hans fulle navn er Arvid Otto Sildenskjold Mørch, – slå den!
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Verdens største
Munchmuseum
Bjørvika

Nå

Museet åpnet i oktober,
men det er kanskje premiere
for deg? Vi kjører deg dit!
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På Søndre Flaskebekk brygge har det blitt en tradisjon å vinke til Helena og Christiania,
og når badesesongen er i gang, «dødses» det til stor jubel fra passasjerene.
Ekstra koselig er det når Helena stopper opp og lar passasjerene bade utenfor brygga.
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Gode salgsforberedelser starter nå
PrivatMegleren selger flest boliger i Norge målt per megler. Vi får
attraktive boliger til å se ekstraordinære ut. Boligens behov for å oppnå
sitt potensiale er alltid førende forvåre valg og fremgangsmåte, fordi
riktig presentasjon er den raskeste veien til høyest mulig pris.
PrivatMegleren Park har lang fartstid med håndplukkede meglere fra de
beste i bransjen i tillegg til kraftfulle verktøy innen markedsføring.
Vi er stolte av at 7 av 10 som velger å bruke oss, gjør det på anbefaling
fra tidligere kunder*. Det bekrefter at vi leverer en kundeopplevelse og
salgsresultater som overgår forventningene til mange av våre kunder.
Vi har nå flyttet inn i nye, flotte lokaler midt i hjertet av Majorstuen,
nærmere sagt Sorgenfrigata 11. Vi samles under hele 950 kvm
og blir med det et av landets største eiendomsmeglerkontor.
Vi ønsker deg hjertelig velkommen til oss for en hyggelig boligprat.
park@privatmegleren.no • Tlf. 22 59 50 10
www.privatmegleren.no/park
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Til Nesodden for å finne slektninger
Sherry Morrison og hennes døtre Lisa Van Roosendaal og Kathenne Kelsch fra Salt Lake City dro bokstavelig talt ut i
det blå, for å finne «spor» etter Hilda Charlotte Hansen, som utvandret til USA i 1905. Hilda Charlotte var Sherrys
bestemor og damene var svært interessert i finne ut hvor familien hadde bodd.
Noen spor hadde de å gå etter, men ante ikke hvor de skulle begynne.
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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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Flaks
Som i eventyr flest, endte også dette eventyret godt. Trude Pedersen i Norleds informasjonskontor sendte damene med Prinsen
til Nesodden, og om bord ble damene

Her er vi ved Gullerudbekken der familien
i sin tid ble mormonerdøpt (fra 1888-1910)
Fra venstre Sherry L. Morrison, barnebarnet til Hilda Charlotte som ble døpt her
og hennes datter Kathenne Kelsch.
Den andre datteren tok bildet.

tatt godt hånd om av supermatrosene
Jonny Arvesen og Helge B. Johansen.
Begge matrosene har seilt på «de syv hav»,
snakker engelsk og har et godt håndlag
med damer.
Mens nesoddbåten seilte mot bestemors fø-

Sherry Lynn Morrison mellom døtrene sine.
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dested ble Harald Lorentzen kontaktet.
Den pensjonerte nesoddbåtkapteinen, tidligere redaktør av Signalen, og ikke minst
lokalhistorikeren, visste alt om Hilda Charlotte og Adam Herman Hansen, som i sin tid
bodde på Solbergbråtan.

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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Harald forteller:
– Forøvrig var vi jo i slekt, vi hadde blant
annet samme tipp-tipp oldeforeldre her ute.
Så det var jo nære slekten.
Damene fra Amerika ble traktert etter alle
kunstens regler, hjemme hos Anita og Harald, hvoretter Harald tok med seg damene
til Jaer skole, Hokholt gård og ikke minst
Nesodden kirke hvor besteforeldrene hennes ble viet.
Harald forteller videre;
– Vi kjørte først til Nesodden kirke for det
var jo der hennes mormor Hilda Charlotte

• Regnskap, lønn, fakturering
• Forretningsførsel
• Firmaetablering, styrebistand
• Økonomistyring, controller
• Årsoppgjør, selvangivelse
• Konsulentbistand
Utenfor Nesodden kirke hvor slekten kan spores tilbake til 1600 tallet.
Sherry Lynn Morrison og guiden, Harald Lorentzen, er dessuten fem-menninger, de har
samme tipp-tipp oldefar; Hans Paulsen fra Flatebybråtan.
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Hagelundveien 2
1450 Nesoddtangen
Tlf. 66 96 53 00
Faks 66 96 53 01

gnalen.jpg
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ble døpt 25. mars 1888, hun ble senere mormonerdøpt.
Jeg kunne fortelle litt om kirken og bygningene mens vi gikk rundt og så oss om.
Sherry var tydelig mormon, for hun fortalte
at alle gravene ligger øst-vest. Mormonerne
blir begravet med hodet mot vest og føttene
mot øst. Når ”oppstandelsesdagen” kommer så kan de reise seg opp av graven med
hodet først og stige opp til himmelen.
Etter Nesodden kirke dro vi til Jaer skole.
Denne ble bygget på 1880-tallet og der gikk
mormor Hilda Charlotte på skolen. Da bodde
hun og familien i Løkka som tilhørte gården
Stupind. Det var også et stort øyeblikk å virkelig stå utenfor skolen mormoren gikk på.
Neste stopp var Hokholt gård. Jeg hadde
håpet det var folk hjemme, men det var
det ikke. Jeg viste damene veien opp til
den gamle husmannsplassen Løkka hvor
hennes mormor vokste opp. Selve huset
er revet, men igjen fikk de følelsen av hvor
det var.

Frogn). Der går det en litt større bekk og det
var i denne bekken, Gullerudbekken, at man
ble døpt i mormonertroen.
Det var her far til hennes mormor, Adam
Herman Hansen, måtte la seg døpe før han
reiste etter sin kone til Utah.
Mor til Hilda Charlotte, altså den amerikanske damens oldemor hadde en søster som
bodde på bruket Brennenga noen hundre
meter på andre siden av riksveien.
Hun emigrete også til Utah, så vi kjørte også
dit mens familiehistoriene ble rullet opp.
Så bar det hjemover til Nesoddtangen og
avlevering på 15.40-avgangen på Nesoddtangen brygge.
Jeg lovet å sende dem både kart og bilder,
samt historiene om disse folkene på norsk.
De skulle selv oversettte.
PS
Vi fikk ikke vært på Solbergbråten, men
altså alle de andre slektstedene. Det var
Sherry sin oldemor som var født der, men
som raskt flyttet til Fjellstrand og senere
til Løkka.

Så bar det ned til veien inn til gården Gullerud (på grensen mellom Nesodden og
21

De siste dagers hellige

(engelsk Latter Day Saint movement),

også omtalt som mormoner er fellesbetegnelsen
for medlemmene i flere trossamfunn som bygger
på læren til den amerikanske religionsstifteren
og profeten Joseph Smith (1805-1844). Tilhengerne ser på seg selv som kristne, men i tillegg
til Bibelen anser de Mormons bok og to andre
skrifter som like hellige. Boka inneholder angivelig en guddommelig inspirert tekst forfattet
av profeten Mormon og forteller blant annet om
jøder i Amerika i oldtida. Teksten skal ha blitt
funnet og oversatt av Smith før originalen så gikk
tapt. Boka kom ut i 1830, og kirkesamfunnet ble
dannet i årene like før.
Det er over 16 millioner mormoner i dag. Det
overlegent største av mormonersamfunnene er
Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige.
Hovedsetet for mormonkirken har siden 1847
ligget i Salt Lake City i Utah i USA.
Mormonene legger vekt på familieliv, tjeneste og
misjonsvirksomhet. Templer er viktige sentre for
religiøse handlinger.
Mormons bok har gitt tilhengerne kallenavnet
«mormoner» mens Smiths lære har fått tilnavnet
«mormonisme» og
kirkesamfunnet
«mormonkirken».
Adjektivet «hellig»
ble brukt om de
første kristne i Det
nye testamentet, og
«de siste» viser at
mormonene betrakter
seg som Kristi etterfølgere i «endetiden»
før Jesu gjenkomst.

OSCARSBORG
OPERAEN

OTELLO
Sommerens operaeventyr
på Oscarsborg Festning
PREMIERE 09.08.22.
Billetter på: oscarsborgoperaen.no

433,22

Tilbake på Borgen!
Vår egen «Operadronning» Anne Felberg er nesten over seg av begeistring
for å være tilbake på Oscarsborg. I år har hun atpåtil med seg en annen
nesodding, som skal spille hovedrollen i Otello, Guiseppe Verdis kanskje
sterkeste opera.
Henrik Engelsviken har også vært på Oscarsborg før. Han sang i Butterfly i
2016 og i Jubileumsforestillingen i 2018. Fra en «sikker kilde» (Anne) har vi
fått opplyst at han traff sine kone nr. 2 på Oscarsborg under Butterfly, og at
de har en sønn på 1 år sammen. Ikke rart at han - i likhet med Anne - gleder
seg enormt til å gjeninnta festningen.
«Brake a leg» Anne og Henrik, vi heier på dere!
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Malerfirma

SAMCOM AS
Inn- og utvendig malerarbeid

Vi gjør din bolig vakker!

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

Glenneveien 222,
1455 Nordre Frogn

Telefon 40 00 23 05

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

www.signalen-da.no

INSTALLASJONER
UTFØRES AV:

ELSKET I OVER 25 ÅR

www.samcom.no – post@samcom.no

Det tas forbehold om
endringer uten forutgående
varsel

Last Man Standing!
Den 8. mai 1945 klokken 07.00 mønstret 141 MILORG-menn på Jordbærtoppen i Bærum.
«Gutta på skauen» skulle uniformeres, og delta i arrestasjonen av norske forrædere. «Uniformen» de fikk
var et armbind i norske farger.
Den 8. mai 2022 klokken 17.00
hadde Jens-Olaf Wilhelm Skybak det
samme armbindet på seg igjen.
I likhet med Jens er armbindet furet
og værbitt, men han bærer det med
stolthet.
Han er den eneste gjenlevende av de
141 som mønstret på Jordbærtoppen
for 77 år siden!

Frigjøringsdagen 2022

Jens-Olaf Wilhelm Skybak viser stolt fram det gamle armbindet til «Gutta på skauen».
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Den største og mest dramatiske hendelsen
på Nesodden under andre verdenskrig fant
sted den 4. juli 1944. Tyskerne gikk til angrep
på den illegale radiosenderen Corncrake, og
tre norske motstandsmenn ble drept. Minnemarkeringen fant sted 8. mai i år, med
feiende fanfarer, diktlesning, korsang og
kransnedleggelser.

Ordfører Cathrine Kjenner Forsland la ned krans fra Nesodden kommune, og landet – og ordføreren – hadde iført seg sin vakreste drakt.

Rutete knickers
I sin tale sa ordføreren at hun hadde spurt sin svigermor om hvordan
hun husket 8. mai 1945 på Nesodden.
Svigermor (Grethe Forsland) husket lykke og glede, flaggstangen
på skolen med det norske flagget, og at Arnt M. Løes hadde rutete
knickers.
– Vi sang «Ja vi elsker» og «Gud signe vårt dyre fedreland» og lagde
eggedosis uten sukker.
Nesodden Ungdomskorps leverte feiende flotte fanfarer.

Ordfører Cathrine Kjenner Forsland i sin fineste stas.

Frogn og Nesodden kammerkor sang Nasjonalsalmen.
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Et eventyrlig liv
Da freden kom var Jens-Olaf Wilhelm Skybak 19 år.
Han hadde sluppet unna tyskerne to ganger,
første gang allerede i 1941.
«Unghirden» skulle uniformeres på Vestheim
skole og gatene var fulle av folk som pep ut unghirden.
– Elleve politibiler kom ulende og jeg ble tatt i
«svartemarja». Heldigvis er jeg født 4. februar
1926, og siden femtenåringer ikke ble arrestert,
slapp jeg ut igjen. Den andre gangen skulle vi
berge unna saker fra en hytte på Varingskollen.
Hytta var blitt beslaglagt av tyskerne og vi var tre
stykker som skulle rydde unna personlige gjenstander. Det var grytidlig en søndag morgen, likevel fikk vi øye på to uniformerte og bevæpnede
tyskere, men vi kom oss heldigvis unna.
Den 8. mai 1945 var vi 141 Milorg-jegere som
ble samlet i «Lommedalstroppen 13.313». Vårt
oppdrag var å sikre freden og arrestere landsforæderne; politimester Jonas Lie, justisminister
Sverre Riisnæs og statspolitisjef Henrik Rogstad
på Skallum gård. Lie og Rogstad tok sine egne liv,
og den 11. mai kom Riisnæs ut med hendene over
hodet.
– Dagen etter kom de første frie avisene ut,
freden var et faktum i Norge, og jeg begynte på
Luftforsvarets rekruttskole på Gardermoen.
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Seiersrevyen «Alt for Norge»

Til Nesodden

– Vi var ti rekrutter som ble engasjert av Det Norske Teateret som

Første gang jeg festet øynene på Nesodden var under krigen. Det
var den ene «fimbulvinteren» etter den andre, og vi kunne gå på
skøyter i hele fjorden.

statister i forestillingen «Alt for Norge».
Uniformert i kledelige grå uniformer skulle vi ta i mot ti unge damer
som kom dalende ned i fallskjerm. Med hver vår dame på fanget sang
vi «Alexanders Ragtime Band» og forestillingen ble en braksuksess.
«Alle» inklusiv Hans Majestet Kong Haakon kom for å se.

Den andre gangen var i 1949, på besøk hos min venn Erling Berg på
Flaskebekk.
– Her på Nesodden skal vi bygge og her skal vi bo, sa jeg til Ruth,
men da hadde jeg ikke fridd enda. Vi giftet oss i 1952 og bygde huset
vårt i Mokleiva i 1969/70 og har bodd her siden. For 10 år siden ble
jeg enkemann, og her blir jeg til jeg dør, sier «The Last Man Standing» – den siste av Milorgjegerne i Lommedalstroppen 13.313.

Globetrotter
– Luftforsvaret ble mitt springbrett videre i livet.
Jeg fikk til tilbud om å bli teknisk sjef i Det Norske Luftfartsselskap
(senere SAS) og tok jobben på en betingelse; at jeg fikk jobbe på lageret i ett år for å lære alt om deler og utstyr, på engelsk.
Resultatet ble glimrende språkkunnskaper og oppgaver som tolk når
engelskmenn og amerikanere kom på besøk. Etterhvert havnet jeg og
min kone Ruth i Spania hvor min sønn Jan Olaf ble født, i Chile hvor
Kari ble født og i Dubai hvor Brita kom til verden. Atten dager gammel
fløy Kari over Andesfjellene. Jobben var å selge SAS i Sør-Amerika.

James Bond
– Bøker skulle også selges i Sør-Amerika og da Albert «Abbe» Bonnier fikk verdensrettighetene til Ian Flemmings bøker i spansktalende land, fikk jeg jobben.
Det ble et eventyr, vi stablet bøker inn i det vi kunne oppdrive av fly,
og «teppebombet» Sør-Amerika med James Bond-bøker i paperback-versjon.

Han laster ned 7-8 timer med ting han vil se på TV som han
redigerer ned til 2 timers «se-tid» og han er på nett hele tiden.
28

Oppskriften på et langt liv:
et sunt kosthold med masse blåbær,
trening hver dag – og data.
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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

gratis

1 TIME
3 TIMER
3 TIMER GRATIS PARKERING for kundeklubb-medlemmer
EXPRESS-PARKERING
PARKERING
2 timer gratis parkering for ikke-medlemmer.
PÅ P-TAKET
I P-HUSET
(gjelder ikke p-taket og ekspressparkeringen)
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SPESIELLE
ÅPNINGSTIDER:
SPESIELLE
ÅPNINGSTIDER:
Meny
- 21 (09 - 20)
Meny
08-21 08
(09-20)
Vinmonopolet
10
- 18 (10 - 15)
Jernia
09-20 (09-18)
Vitus
Apotek
09
- 20 (10.15 - 18)
Euronics
10-19 (10-16)
Elon
10
- 19 (10 - 16)
Mester Grønn
09-20 (09-18)
Jernia
09 - 20 (09 - 18)
Vinmonopolet 10-18 (10-15)
Mester Grønn
09 - 20 (09 - 18)
VitusStudio
ApotekAlf 09-2009
(10.15-18)
- 20 (09 - 18)
Studio
Alf
09-20
(09-18) 13 - 21
Pizzabakeren
man-tors
Pizzabakeren
11-22 (fre
11–23, 13 - 22
fredag
Lør-søn
13 - 21
lør 13–23,
søn 13-22
Taste Restaurant
man-tors
(hele juli
fra kl 13 11-21
hver dag
fre-lør
11-22
– ord. stengetider)

Foto: Trond Folckersahm
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butikker
25

BUTIKKER

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

www.tangensenter.no
www.tangensenter.no
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Øvelse - Øvelse - Øvelse!
Det sies at øvelse gjør mester. Det gjelder dramatiske hendelser også.
En formiddag i mai fikk 110-sentralen melding om en ekstremt dramatisk ulykke på Lindebråteveien (RV 157).
En buss og to privatbiler var involvert, og det ble meldt om døde og alvorlige personskader.

«Blålysene» var på plass i løpet av kort tid.
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mandoen på ulykkesstedet og lot seg ikke affisere av Signalens
utsendte, som gjorde sitt beste for å forstyrre innsatslederen.
Sammen med Amtas utsendte ble pressen bryskt (men høflig) anvist plass i god avstand fra ulykkesstedet.
– Vi har respekt for at dere har en jobb å gjøre, sa politimannen.
– Da må dere respektere at vi har vår jobb. Det blir en ny pressebrief
om fem minutter.
Kort, konsist og helproft.
Pressen måtte pent finne seg i å vente!

Så realistisk som mulig
– Øvelsen var lagt opp til å være så realistisk som mulig, forteller
driftsleder Thorkild Agerup i Nobina.
– Kun et fåtall involverte kjente detaljene, og da alarmen gikk, var
det full utrykning. «Blålysetatene» rykket ut for full musikk og var
på plass på ulykkesstedet i løpet av få minutter.
Nesoddingen Thomas West Johnsen fra Øst Politidistrikt tok kom-

Thomas West Johnsen er ikke bare politimann. Han er sønn av Anne Karin
West Johnsen, mangeårig kontorsjef i AS Nesodden-Bundefjord Dampskibsselskap, en myndig, konsis og korrekt dame!

Det var et enormt redningsapparat som ble satt i sving.
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Velkommen til Kavringen as
og Sjøsenteret Nesodden as
•
•
•
•

Bryggeplasser
Opplag • Verksted
Kiosk • Drivstoff
Selskapslokaler

post@kavringen.no – 66 91 63 00
www.kavringen. no
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Store skader
På «ulykkesstedet» sydet det av aktivitet.
Follo Brannvesen hadde rykket ut med
mannskaper fra Korsegården og Nesodden.
I tillegg var Røde kors på plass, og i løpet av
kort tid kom Bærum kranservice med redningsbiler i megaklassen. Skadde ble skåret

ut, og båret til samlingsplassen, dessverre
var det også «døde» mennesker blant de involverte. Rollene som «døde og skadde» ble
spilt av ansatte i Nobina og frivillige i Røde
Kors.
– Det er av stor verdi både for Nobina og
nødetatene å øve sammen på krisescena-
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rioene. Etter øvelsen ble alle etater noen
gode erfaringer rikere som gjør at vi stiller
ekstremt mye sterkere dersom dette mot all
formodning skulle bli en realitet.
Det er svært sjelden man kommer over en
buss som kan avses til slikt, og når sjansen
bød seg måtte den bare gripes.

Sommerbutikken.no
ALT DU TRENGER TIL:

Redskapsbod
Peter 10-1

Hagemøbelsett

Grabein Lux

• Uteplassen
• Lekeplassen
• Idrettsplassen

,–
47695 ,–

8795,–

32950

7495,–

Lekehus Otto/Mille
3.6m 2

Hasle Kajakk
Excursion
500cm - Rød

• Badeplassen
17990,–

0
1300

,–

,–

11950

15990,–

Tlf. 66 91 73 20 • post@sommerbutikken.no
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Truls Wickholm har slått rot på Nesodden
Rotfestet er nok ikke så dypt som
Skoklefalleikas, men den «gamle»
ordføreren og tidligere statssekretæren er rimelig «fastgrodd»
på Nesodden. Med hus og familie på
Alværn, og ny jobb et steinkast fra
Aker brygge, pendler han med
verdens beste kollektive reisetilbud;
nesoddbåtene!

Ny jobb
Truls Wickholms politiske karriere fikk en
brå slutt da Hadja Tajik gikk av som statsråd.
I tråd med etablert praksis fulgte Truls etter
henne ut døren, og etter endt karantene er
han nå i gang med sin nye karriere. I den får
han bruk for sin yrkesmessige utdanning og
politiske erfaring.
«Gammelordføreren» på Nesodden er
ansatt som seniorkonsulent i rådgivningsfirmaet Zynk.

Truls Wickhom og Skoklefalleika.
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Hos oss
finner du et stort
utvalg av solbriller
med styrke

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

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

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

Se klart
når solen
skinner!

derpartiet. Kanskje også for Røde Kors, som jeg har stor sans for.
Som everksmontør var årlige førstehjelpskurs obligatorisk, en
oppdatering for mitt vedkommende er absolutt aktuell, sier den 43årige seniorkonsulenten.

E-verksmontør
– Jeg har fagbrev som e-verksmontør, forteller Truls.
Det er vi som sørger for at master, kabler og kraftverk fungerer
som de skal, og at strømmen kommer inn i sikringsboksen. En samfunnsmessig viktig funksjon, spesielt i vår tid, og i forbindelse med
det grønne skiftet.
Man trenger følgelig ikke å være rakettforsker eller hjernekirurg
for å skjønne at Truls var en «hot» kandidat for Zynk. Firmaet fikk i
2021 Equinor som kunde, og med Truls på laget fikk de noe så sjeldent som en politiker som har blitt «møkkete på henda». Yrket som
everksmontør er hardt og fysisk krevende.
Jobben som ordfører og statssekretær er kanskje ikke like krevende fysisk, men har gitt ham politisk forståelse og erfaring.
- Egenskaper som er nødvendig for å legge planer og tenke langsiktig, legger han til.
Med Hadja Tajik i energi og miljøkomiteen på Stortinget, vil det ikke
forbause oss det minste om Truls kommer til å jobbe med politisk
analyse og rådgivning innen energifeltet.

Ny fase i livet
– Selv om jobben som ordfører ga meg stor glede, er jeg ikke sikker
på at barna mine synes det var like stas.
Lilith var 1/2 år da hun lå i en babysele rundt halsen min på jobb, og
Saga og Tind har vært med meg på utallige oppdrag.
Det var alltid på mine premisser, aldri barnas.
2022 er Frivillighetens år og jeg engasjerer meg gjerne, dersom jeg
kan være til nytte. Selv om jeg ikke er politisk aktiv, er jeg politisk
engasjert, og kommer helt sikkert til å stå på «stand» for Arbei-

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

Torneveien 20, 1454 Fagerstrand • Tlf. 951 39 810 • post@dekksenteret.com • www.dekksenteretnesodden.no
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Høyres «prins» styrte Prinsen
Skal man bli ordfører på Nesodden
må man ha «styrt» en nesoddbåt
først.
Det vet de tre siste ordførerne fra
Arbeiderpartiet.
Nå vil Høyre ha et ord med i laget og
har valgt Tage S. Jensen til sin
ordførerkandidat.
Et klokt valg, Høyres «prins» har
saltvann i blodet, og Nesodden i sitt
hjerte.

Kjærlighet til sjøs
– Farmor og farfar traff hverandre til sjøs,
forteller Tage, som har samme navn som
sin bestefar.
Danske Tage V. Jensen traff sin Berit på
jobb om bord i en Haugesundbåt, søt musikk
oppsto og paret gikk i land på Nesodden.
Her etablerte bestefar Tage egen rørleggerbedrift, og bestemor Berit spilte båtbridge
til og fra jobben, som sekretær hos Leif
Høegh. Paret fikk to sønner, Bjørn og Rolf
(prinsens far), som har overtatt familiebedriften. - Min bror er også rørlegger, sier
Tage med et lunt smil, men jeg kan også bli

Nesoddbåtene har vært selve
symbolet på Nesodden i over 150 år.
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Olav Leden Nytrøens eksamenskonsert
Vi har kompetanse og

redskap til vanskelige
og trange områder

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

45 år i bygg og anlegg

Bildene er tatt av Johannes Laukeland Fester
Sunde.

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

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

møkkete på henda, selv om jeg har blitt akademiker og går i hvit
skjorte.
Oppveksten på Solbergtoppen og på Hellvik hos besteforeldrene og
ballasten fra dem har medført at den unge mannen står fjellstøtt.
Statsviteren har sin Bachelor i internasjonal politikk, og skriver
Masteroppgave om Høyrepopulisme.
I tillegg har han gått på Civita skolen, Civita akademiet, og hatt praksisk hos Civita.
Tenketanken har gitt Tage S. Jensen mye å tenke på.

– Jeg har rett og slett ikke hatt tid til å skaffe meg kjæreste, sier den
snart 24-årige ordførerkandidaten. Studier, politikk og korona er en
dårlig kombo for å skaffe seg fast følge, men nå er studentleiligheten i Oslo avviklet og Tage vil hjem.
– Jeg er på jakt etter bolig på Nesodden, sier han, men jeg er dessverre ikke alene. Vi er mange nesoddinger som vil hjem, pluss alle
som har «oppdaget» Nesodden. Kanskje ikke så rart, vi har landets
beste kollektive reisetilbud, og Nesodden er verdens beste sted å
bo. Klokken kan stilles etter nesoddbåten, og fjorden representerer
et hav av transportmuligheter med den grønne teknologien.
Det gløder av iver og entusiasme av den unge mannen, som vil bygge
mer, og ta i bruk finansieringsformer som «leie til eie». Regulering

Tage ser utover fjorden og er betenkt over at Regjeringen har bevilget kun
10 millioner kroner til å «redde» Oslofjorden, mens man svir av 500 millioner kroner på å oppløse Viken.
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Vi ønsker alle våre reisende en riktig god sommer
– og gratulerer oss alle med en flott,
nyåpnet terminal på Nesoddtangen brygge.
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har han liten tro på, vi må sørge for at folk
kan bo, fortinnsvis hele livet, i egen bolig.
Kan man i tillegg bo i nærheten av foreldre/
besteforeldre har man vunnet i livets lotteri.
– Uten besteforeldre stanser Norge, sier
kommunestyrerepresentanten og legger til
at oppveksten har formet ham til den han er
i dag. Farmor Berit jobbet til hun var over
70 og farfar Tage var rørlegger til han døde.
– Som samfunn skal vi selvsagt ta vare på de
som trenger å bli tatt vare på, men vi er selv
ansvarlige for eget liv.

Gode relasjoner
Selv om vi har ideologiske forskjeller og
politiske oppfatninger er lokalpolitikken på
Nesodden preget av gode relasjoner.
– Vi snakker godt sammen og samarbeider
på kryss og tvers av politiske skillelinjer. Vi
må imidlertid bli flinkere til å si ja når vi kan,
og nei når vi må. Mange hevder at kommunen tolker ulike regelverk for strengt. Det
må bli slutt på stadige treneringer og omkamper, og Nesodden må bli en «Ja-kommune». Man kan ikke sette et byggeprosjekt
på vent, fordi man er uenig med konklusjonene til fagfolk.
Det politikerne har bestemt, må administrasjonen i kommunen følge opp!

Tage ser utover fjorden og er betenkt over at Regjeringen har bevilget kun 10 millioner kroner til å
«redde» Oslofjorden, mens man svir av 500 millioner kroner på å oppløse Viken.
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Ildjernet gård får nye eiere 1. juli - mannen med
den gule tralla går i land
For mannskapene på Rute B21 (Aker
brygge - Son) er han bare «Mannen
med den gule tralla».

i år, nesten alltid med den gule tralla.
Mannen har blitt et begrep på båten,
men nå går han i land.

Hans Ragnar Preus har tatt båten fra
Flaskebekk brygge til Ildjernet i 30 år

– Alt har sin tid, sier den joviale tannlegen som nylig har pensjonert
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seg etter et liv på Institutt for klinisk
odontologi ved Universitetet i Oslo.
Periodontitt og Ildjernet gård har
vært hans liv og lidenskap, nå setter
han igjen den gule tralla på Ildjernet.

Solgt før visning
- Ildjernet gård ble lagt ut for salg en tirsdag med visning søndag. Fredag ringte en
liten barnefamilie fra Oslo, som ikke kunne
komme søndagen og lurte på om de kunne
komme lørdag i stedet. Jeg var jo på øya og
sa ja til det, og det ble full klaff.

«Kjemien» stemte, vi fant hverandre og allerede samme kveld ga de meg et bud som
var tett opp under prisforlangende.
Det viktigste for meg var å finne en kjøper
som vil finne seg til rette på øya og ta vare på
gården. Vi snakker om livsstil og kjærlighet,
sier mannen som runder sytti i år.
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Nå ser han frem til å overlevere nøklene og
den gule tralla til barnefamilien på tre, som
snart blir fire.
En ny familie overtar Ildjernet gård, en familie som mannskapene om bord i Rute B21
ser frem til å ønske velkommen om bord.
Med den gule tralla!

Båtruter 2022

Rutetider og gyldighetsdatoer er hentet fra Ruters hjemmeside pr. 8. juni 2022.

Gyldig fra 16.08.21

Lørdag

Søndag

Mandag - fredag

Lørdag
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Søndag

Gyldig fra 16.08.21
Mandag - fredag

Mandag - fredag

Gyldig fra 1. juni 2021
Mandag - fredag
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Mandag - fredag
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LØSN. 1-221: Jippi - tusen takk til våre annonsører som gjør at bladet vårt kommer ut ett år til på tross av alle dårlige nyheter. Kos dere med Signalen 2022.
Vinneren av kryssord i forrige nummer er

Thomas Vermes fra Tangen
Vinneren får et gavekort på 500 kr
som kan brukes hos vår annonsør

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

500,– kroner
som kan brukes hos vår annonsør

Nesodden Vertshus
ved samfunnshuset.
Send oss løsningssetningen markert i lysegrått, samt navn, adresse og telefonnummer med vanlig post til:
Signalen DA - c/o Tufte, Øvre Utsiktsvei 43A - 1450 Nesoddtangen – eller pr e-post til: Ordlek@Signalen-da.no - Svarfristen er 2. september 2022.

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

Navn/Adresse/Postnummer/Sted:.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
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Minneord Ørnulf Bibow

Ørnulf Bibow ble kjendis på sine gamle dager. Superselgeren trivdes med det!
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Ørnulf Bibow var Nesoddkattenes
beste venn.
For bygdas hjemløse katter var
han «den barmhjertige samaritan», som skaffet penger til mat,
medisiner og husly.
Ørnulfs mangeårige kollega i
Nesodden kommune Wenche
Lambourn tegner katter (og andre
dyr), tegninger som blir til
nydelige kort. Kort som kan
brukes til enhver anledning
året rundt.
«Ørnie» solgte kortene og inntektene gikk uavkortet til
Nesoddkattene.
Onsdag 12. mai tok en fullsatt
Nesodden kirke avskjed med
Ørnulf Bibow.
Han døde plutselig og overraskende den 28. april, og vil bli
savnet av mange.

40 år i Nesodden
kommune
Ørnulf gikk nylig av med pensjon, han var
tredje generasjon nesodding, og bodde på
Hellvik nesten hele sitt liv.
- Jeg liker å stå opp om morra’n, og så liker
jeg Wenche veldig godt, sa han med et lurt

smil, kort tid før han døde. Vi har kjent hverandre i mange år, sa superselgeren som
solgte kort utenfor Kiwi Flskebekk, Extra på
Skoklefald og (COOP) Prix på Bjørnemyr.
– Jeg blir tatt godt imot av butikkeierne og
kundene, og kortene går unna som bare det,
sa superselgeren. Ørnulf var stolt av jobben
han gjorde, og han gjorde den med glede.

Wenche Lembourn og Ørnulf Bibow jobbet sammen for kattene på Nesodden.
.
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«Hymn to Freedom»
«Ørnie» hatet urettferdighet, og det gjorde
Oscar Peterson også.
Hymnen var inngangsmelodien i Ørnulf Bibows begravelse og er betraktet som en
av komponistens viktigste komposisjoner.
«Hymn to Freedom» ble skrevet i 1962 og
ble raskt den Amerikanske Borgerrettsbevegelsen hymne. Den enkle teksten uttrykker håpet om samhold, fred og verdighet.
Det siste var ikke minst viktig for nesoddkattenes beste venn!

DYRLEGEN

Din lokale fôr- og
utstyrforhandler
til kjæledyr finner du i
nye og fine lokaler på
Tangen senter.

På Nesodden

Kort vei fra kundeparkeringen
rett under den nye senterdelen.

Borettidesign.no

Kapellveien 84, Flaskebekksenteret
Telefon 401 09 700
Nesoddendyrlege

– Totalleverandør av
byggevarer til Nesodden

Medlemsfordeler i
Tangen Senter
kundeklubb app.

.

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

Timebestilling
på KLOKLIPP
66 91 01 00

Hjemkjøring av varer
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Johns Treiders Veteranklubb
av Harald Lorentzen
På området ved bussgarasjen til Nobina på Fagerstrand, står seks eldre
rutebusser som tilhører er tidligere
epoke i passasjertransporten på Nesoddveiene. De var et kjent og kjært
syn i rutetrafikken.

Gamle rutebusser
Disse gamle rutebussene som står her ble
satt i drift fra 1963 helt opp til årtusenskiftet
med en vogn som gikk de fem årene Connex
kjørte her ute.
Uten entusiaster ville Norge blitt et fattig
land. Johns Treider Veteranklubb er tidligere og nåværende buss-sjåfører, mekanikere og entusiaster som ofrer timer og
dager for det de brenner for – gamle Treiderbusser og deres historie.
I dag står det seks bussene og minner om
årene som har gått, helt fra den gang man
kjøpte rullebilletter fra sjåførene via Almex
bilettmaskin og til de moderne digitale billettene.

Espen Riis Andersen utenfor den første bussen klubben anskaffet tidlig på 1990-tallet.
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Norsk Kunstglass as
Vi gir ekstra god service på Nesodden
siden alle våre glassmestere bor der og
vi leverer blant annet:

Alt innen Trelast, Byggevarer & Maling!

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

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

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

Vi leverer i hele Follo!
KONTAKT OSS

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

post@glansbilde.no
Tlf: 98810606
Fjellstrand

«Johns Treider
Veteranklubb»
Det var i 1995-96 at sjåførene Dag Akerhaug,
Jan-Henry Sivertsen, Jostein Lund og flere
andre stiftet «Johns Treider Veteranklubb».
De ville få skilter på en Scandia 1975 modell som hadde kjennetegnet BC 28393. Den
hadde blitt tatt ut av trafikk i 1994 og var klar
til et liv blant alle de andre som hadde fått
en usikker tilværelse, noen som russebuss,
andre hugget opp. Ikke minst takket være
buss mekanikeren Jan-Arild Wigmostad
fikk de skilter på bussen.
Årene går og noen av entusiastene flytter
eller blir borte, men det kommer også nye
til. I 2005 kom Espen Riis Andersen inn
i klubben og snart ble han den ledende i
gruppen.
Han kjøpte opp flere gamle Treiderbusser,
med egne midler, for å redde dem fra skraphandlernes klør.
Disse ble hentet fra fjern og nær, og noen
ganger ble det full stopp på turen til Nesodden. Da stilte mekaniker Wigmostad opp og
kom dem i møte med deler og verktøykasse.
Bussen kom helskinnet ned.

Espen Riis Andersen i førersetet på 1975 modellen bare omtalt som «93».
sammen med Arnfinn Bakmand.
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Gamle klenodier
En av de virkelig gamle klenodiene man har fått tak
i, er en buss fra 1963 som i lenger tid hadde stått
her i Follo. Denne fikk man for få år siden kjøpt.
Her inne er nesten alt ved det gamle, til og med
det fantastiske lille sete tvers ovenfor sjåføren
fremme i vogna, også med originalt setetrekk. Her
var en lykke å få sitte for oss ungdom (og voksne).
«Det tar nok noen år før den er klar til å rulle på
Nesoddveien, men vi er i gang» kommer det fra en
entusiastisk Espen Riis Andersen.
Det koster penger, mye penger, å drifte en gammel
buss. Heldigvis har Ruter sett verdien av å bevare
minner for ettertiden og yter bidrag til ulike prosjekter i Ruters område, gutta sender en stor takk
til Ruter.
Normalt er det hver lørdag dugnad. På vinteren
inne i verkstedhallen, mens når ikke kulda hindrer
det, ute blant veteranvognene. Snart går det første
veteranbuss-treffet av stabelen. I år i Tønsberg.
Det er om å gjøre og vaske og pusse opp.
Espen Riis Andersen oppfordrer folk til å komme å
se og mimre en lørdag, men husk å sende en mail
først Espen@Treiderbilcentral.no da de står inne
på området til Nobina på Fagerstrand slik at det
avtales å bli møtt.
Av dagens gjeng må også nevnes Torkil Agerup
som ikke var med denne lørdagen da Signalen var
på besøk.

Den gamle 60-talls bussen som snart skal komme til heder og verdighet.
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Den lokale hjelper AS
VAKTMESTERTJENESTER

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

GRATIS BEFARING!

PREMIERE 7. SEPTEMBER, HOVEDSCENEN PREMIERE 6. SEPTEMBER, CENTRALTEATRET SPILLES FRA 27. AUGUST, TRIKKESTALLEN
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