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Nesoddfolkets nye stamsted!

– kom innom og få alle stamkundenes fordeler!

VELKOMMEN TIL THE FERRYMAN BAR PÅ
AKER BRYGGE!
Kunne du tenkte deg en forfriskning eller tre
på en klassisk brun pub? Da er The Ferryman
stedet for deg.
Vårt lune lokale er bygget med tanke på en
rolig stund og gode samtaler.

The Ferryman, eller Fergemannen, har
mange referanser opp gjennom historien.
Manannan var den keltiske fergemannen.
Han fraktet de døde til landet hvor man
igjen fikk liv, og levde som evig ungdom.
Stranden 53 på Aker Brygge
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Vi kan dessverre ikke sjenke deg evig liv, og
det er lite trolig at vi ror deg hjem til
Nesodden igjen, men du er velkommen til en
rolig og behagelig pubkveld hos oss her på
The Ferryman.

har seilt som matros/billettør, jobbet i administrasjonen, vært de ansattes representant i styret, og tillitsvalgt. Den
sindige østerdølen som forlengst har gjort
Nesodding av seg kommer til å gjøre en
glimrende jobb i Sjømannsforbundet.

Postadresse: Øvre Utsiktsvei 43 A, 1450 Nesoddtangen

Utgiver: Signalen-DA i samarbeid med:

En sjømann går i land
Matros Jan-Erik de Bruyn Lundby har gått i
land. «Billettørens hjørne» i denne utgaven
av Signalen er tom.

Forbundet har kontor i Rosenkrantzgaten,
et steinkast fra brygga og Nesoddbåtene,
som han kommer til å reise med hver dag.
Nå som passasjer.
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Matros Jan-Erik de Bruyn Lundby har gått i land

Jan-Erik begynner i ny jobb 1. september, og
jobbet siste skift om bord i Baronen søndag
23. august.
Norsk Sjømannsforbund har gjort et kupp.
De har sikret seg en saksbehandler med
lang og variert erfaring. Jan-Erik har jobbet
i Nesodden-sambandet i nesten tyve år. Han
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Siste skift for billettøren:
kaptein Rune Iversen, maskinsjef Bjørn Erik
Våge, billettøren, overstyrmann Geir Holmé

Vi takker Jan-Erik for innsatsen med
«Bilettørens hjørne» og ønsker lykke til i
den nye jobben.

Henny på Håøya

Fra Sommerøya
Henny Engan kommer fra Sommerøya utenfor Tromsø. Hun er bosatt på Linderud og
har feriert på Håøya siden 1992.
– Etter at jeg kom til Håøya har jeg ikke
lengtet etter Sommarøya en eneste gang,
sier hun. Håøya er min sommerøy og jeg
reiser ut hit med den første hurtigbåten når
sommerrutene begynner og med den siste
avgangen når sesongen er over. Det hender
at jeg må en tur til Oslo i løpet av
sommeren, men da blir jeg vettskremt av all
støyen. På Håøya hersker freden og roen og
den eneste strømkilden jeg har er et solcellepanel. Det holder til å lade mobilen og
høre på «Reiseradioen» sammen med en
kopp kaffe. Resten av dagen lytter jeg til
roen, geitene, bølgene og havørna. I år
klekket paret to små havørnunger og etter
et fravær på 126 år virker det som havørna
er tilbake i Oslofjorden for godt.

Henny innrømmer gjerne at hun føler seg litt adelig når hun reiser med Baronen.

Mannskapene på hurtigbåtene er ikke i tvil.
Sommeren begynner når Henny flytter ut
på Håøya, og den er over når hun flytter
hjem til Oslo.
Henny er sannsynligvis hurtigbåtenes aller

største fan, og gutta forguder henne.

Kaker fra Samson

Ikke så rart, hun har i årevis forsynt dem
med bakervarer om sommeren og brente
mandler til jul.

– Det begynte med kaker som jeg tok med
fra jobben innrømmer Henny. Hun vet hva
gutta er glad i, og mannskapet på den
første hurtigbåten hun reiste med - M/S
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Da har hun med seg brente mandler og
tørrfisk. Søtsakene er til smågutta, mens
tørrfisken er til gutta med hår på brøstet.
– Noen av gutta er i likhet med meg - fostra
opp på tørrfisk - og foretrekker det som
snacks, men mine brente mandler er ganske
gode de også – i likhet med fisken som hun
fisker selv og serverer gutta fra
nesoddbåtene når de tar seg en tur i land.

Henny er en solstråle, sier maskinsjef Rune Okan og tar et godt tak rundt henne.

Prinsessen - satte stor pris på søtsakene
Henny hadde med seg. Nå varter hun opp
med brød som er produsert på Håøya, av
mysen fra geitemelka av de 15 geitene som
melkes hver dag. De 165 andre geitene går
løse rundt på øya og har sommerjobb som
beitere. I likhet med resten av landet er
Haøya i ferd med å «gro igjen». Håpet er at
ikke bare havørna gjør come back i Os-

lofjorden, men at også geita gjør det.
– Det er ikke bare sauer som er allrighte dyr,
sier Henny, geiter er også det!

Brente mandler til jul
Ved juletider er Hennys lengsel etter Håøya
og gutta som bringer henne dit så stor at
hun tar seg en tur til Aker brygge.
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Anja Skagseth har feriert på Håøya hvert år
siden hun var to år. Hun og Henny tar ofte
turen til Drøbak sammen for å handle.

GRATIS HJEMKJØRING
av varer på Nesodden!

Kjæledyr er velkommen inn i butikken
Følg oss på

TANGEN

DYREBUTIKK
66 91 01 00

Tangen Nærsenter • Telefon

S YN S AM NES O DDEN
Ta nge n C e ntr u m , 145 0 N e soddta nge n
Tlf 6 6 9 1 26 8 5

6

– Jeg bare må ha dem, sier Henny om fiskekakene til kokken Hans Henrik Rise og innehaver Kim Kehlet i Drøbak Fiskerøkeri. Gutta
står i grunnstilling når hun kommer på besøk.
HÅØYA betyr «den høye øya». Øyas høyeste punkt
er 230 meter over havet, og dette er det høyeste
punktet både i Frogn og i Oslofjorden. Øya måler 5,2
kvadratkilometer og er den største i indre Oslofjord.

Håøya ligger nordvest for Drøbak og er den største øya i indre Oslofjord. Den sørøstlige delen er
en del av Oscarsborg festning og eies av Forsvaret, resten eies av Oslo kommune. I tillegg til
havørn og geiter finnes det elg og rådyr på Håøya.
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Alle planter og dyr er fredet på Håøya. Det finnes elg
og rådyr, mens harestanden er utdødd pga.
harepest. Blomsterrikdommen er stor, ikke minst på
grunn av urtehagene opprettet av Mariakirka i Oslo
på 1400-tallet. Håøya er rik på bergmynte og fennikel den dag i dag, som et resultat av disse
urtehagene. Det finnes 24 treslag på øya, deriblant
barlind. Det er over 100 sopparter der og et
populært sted for soppsanking.

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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Skoklefallstien

Ada Elg er lærling i Hagespesialisten og begynte arbeidet med Skoklefallstien i vinter.
– Tungt arbeid, sier jenta som bor på Hellvik, men med hjullaster går det greit. Om et års tid tar
Ada fagbrev som anleggsgartner, et givende og spennende yrke.

Skoklefallstien er ferdig og tatt i bruk.
Torgeir Koteng i Hagespesialisten forteller
at det bare er innvielsen som gjenstår!
Ordfører Nina Sandberg planlegger en
verdig innvielse av den flotte stien og vi
skal gjøre en vurdering av lyset og lys-

styrken. Det er slik at anlegget er bygget
klart for dette , men byggherre må bestille
en ekstradel til å sette i sikringsskapet før
vi faktisk kan dimme ned lyset.
Kanskje blir det kanefart med dombjeller
og korsang som ramme rundt innvielsen?
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Praktfull sti
Arbeidet med stien begynte i vinter, og det
skal ikke stikkes inn under stien at den var
omdiskutert. Nå er den imidlertid ferdig og
strekningen Skoklefall kapell – Kongleveien

barnehage kan forseres med barnevogn,
rullestol og rullator.
Omgivelsene er praktfulle og stien har blitt
et yndet turområde for mange som ikke
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kunne bruke den før. I tillegg til alle som har
brukt den i årevis. Hagespesialisten har gjort
en kjempejobb og sopelimbygda har blitt
en attraksjon rikere.

Original as

Pikene på broen
– Tenk om vi hadde hatt en så fin bro her i
min ungdom, sier urinnvåner Roger
Dammyr. Murmesteren har levert barnebarn
i barnehagen og mimrer om sin egen
barndom. Her tok far oss med på turer hele
året, spesielt om vinteren. Her lærte jeg å
gå, og stå på ski og jammen fikk jeg mitt
første kyss her i skogen, sier mesteren med

glimt i øyet.
– Nå går jeg alderdommen trygt i møte, for
nå kan jeg gå på tur langs Skoklefallstien
med rullator, og kanskje står det noen pene
piker på broen.
– Da kommer jeg til å bli like inspirert som
Edvard Munch ble i Åsgårstrand, sier
murermesteren som vurderer å bli kunstmalermester på sine gamle dager.
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Vi designer logoer, lager
menyer, annonser,
visittkort og plakater.
Vi printer/kopierer,
dekorerer bilen og
butikkvinduene dine.
Vi forstørrer og rammer
inn bildene dine
og mye, mye mer ...
... og det er også vi som
utformer dette bladet!

Fjellstrandvn. 1 - 1458 Fjellstrand
Tlf. 22 83 02 02/98 81 06 06
lise-lotte@original.as - www.original.as

Fjorden for alle!
Adm. direktør Bernt Reitan Jenssen i Ruter
og regionsjef Alf Jørgen Fedog var stolte
som hanekyllinger da de orienterte den politiske ledelsen i Oslo, og statsminister Erna
Solberg om båttrafikken i Oslofjorden.

Størst og best i landet

Bernt Reitan Jenssen orienterer miljø og samferdselsbyråd Guri Melby og byrådsleder Stian
Berger Røsland, mens regionsjef Alf Jørgen Fedog diskuterer miljøvennlige ferjer med
Venstres Trine Skei Grande.

Baronessen på vei til Nesoddtangen og Lysaker

Tidevind med kurs for Fornebu
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– 98% kundetilfredshet på nesoddensambandet, landets desidert største
ferjesamband, slå den sa Rutersjefen. I tillegg har hurtigbåtrutene tatt helt av i
sommer. Drøbak-ruten har en økning på
35,5% for sommermånedene juni og juli i år
sammenlignet med fjoråret, og gråtende
passasjerer har stått igjen på bryggene i
Vollen og Slemmestad. Vi ser ikke bort fra
at NRK/Sommerbåten har medvirket til å
øke interessen for vår langstrakte kyst, og
Oslofjorden er iføge statsminister Erna Solberg «en perle».
– Jeg har reist med både øybåtene og
nesoddbåtene, fortalte hun og skuet
lengselsfult utover fjorden. Begge er fantastiske tilbud i fjordbyen Oslo.

Passasjertallene
Akkumulerte passasjertall for årets syv
måneder sammenlignet med fjoråret
viser en mindre økning på hovedruten
på 0,2 % – en økning fra ifjor 1375650
passasjerer til i år 1378828 passasjerer.
For hurtigbåtrutene ex. Forneburuten er
veksten for tilsvarende periode 6,4%.
Passasjertallene her i fjor var 263834
mot i år 280902, en økning på 17068 passasjerer.
Her har veksten vært størst i ruten til
Drøbak hhv 35,5% og i ruten til Slemmestad/Vollen 9,2%.
Isolert sett for sommermånedene juni
og juli i år sammenlignet med fjoråret
har vi hatt en sterk økning i antall passasjerer i hurtigbåtrutene på 9,6% (tilsvarende 7113 passasjerer) fra 73674
passasjerer ifjor til 80787 i år.
Høyres ordførerkandidat på Nesodden Erik Adland vil ha halvtimesruter på nesoddensambandet,
midt på dagen og i helgene. I tillegg ønsker han at fjorden skal bli en kollektiv reisevei for flere.
Transportbehovet i østlandsregionen vil øke enormt i årene fremover og staten og de aktuelle
fylkeskommunene må komme på banen (fjorden) snarest for å løse finansieringen. På fjorden
er det ingen tunneller som blir stengt, kjøreledninger som faller ned, eller kilometerlange køer,
fjorden er for alle. Høyres ordførerkandidat på Nesodden ba sin partikollega og landets statsminister om å ta dette med seg til Stortingets transportkomite. Det haster!
13

I Forneburuten har vi i årets seks første
måneder transportert 68010 passasjerer.
Tallene har vi fått av Ass. regionsjef
Håkon Fauskanger.

- bytter navn og åpner ny butikk i september på Flaskebekksenteret!
Vi kommer til å føre alt av datautstyr, andre elektriske duppedingser,
mobiltelefoner og noen gaveartikler. Vi kommer også til å fortsette
med support på produkter kjøpt hos oss eller andre leverandører.
Kapellv 84, 1450 Nesoddtangen - tlf.92 016 018 - www.rdss.no
14

Digerud Grendestue
Godt gammeldags
høstmarked
Lørdag 12. september er det duket for det
årlige høstmarkedet på Digerud! I tillegg til
kalver, griser, høner og kaniner blir det et
utall av leker for barn og massevis av
kortreiste produkter og selvfølgelig deilig
nylaget
mat.
Tomattapenaden
er
grendestuas stolthet og er blant årets nye
produkter. Den er laget av soltørkede og
vanlige tomater, tilsatt akasiehonning og
Digeruds egne krydder og selvfølgelig laget
av «The Spice Girls».

Fra venstre: Morten Waibel Ernø, Toril Back og Seppo Dyrseth ønsker velkommen

Dersom du har lyst til å møte «The Spice
Girls» trenger du ikke å reise lengre enn til
Digerud. Kanskje blir krydderblandingene
og de andre delikatessene som produseres
på den gamle grendeskolen like berømte

som det engelske jentebandet? Deres ramsløkpuré er så kortreist at den ikke en gang
har tatt bussen! Langt mindre båten! Og
alle godsakene blir blandet, kokt og tilberedt på Digerud.
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Ta med
vårt NYE
oppskriftshefte!
- ELLER LAST NED
“KIWI HUSKELISTE”

Fra tidlig morgen til sen kveld
står vi i KIWI Flaskebekk til
tjeneste for deg.

KIWI Flaskebekk

Mandag-lørdag
16

Medisinutsalg

7-23

Hjertestarter fra
Blostrupmoen

Nyfødte kalver

Ekte gammeldags høstmarked

På markedet vil det meste være
hjemmelaget, strikket eller heklet, sier
Morten Waibel Ernø som er ansvarlig for
økonomien i huset. - Økonomien er god forteller Morten, vi leier ut huset til alt fra
barnedåp til begravelser. Vi kan dekke til 70
personer og kjøkkenet har omtrent samme
standard som restaurantene i Michelin-

Foto: Kjell Kristiansen

guiden, sier Seppo Dyrseth med et smil. Han
er nestleder og husansvarlig og huset har
egen vaktmesterbolig. I over 50 år har
iherdig, frivillig innsats fra medlemmene i
kretsen sørget for vedlikehold og reparasjoner. Inntektene fra våre ulike arrangementer går uavkortet inn i
grendehusets kasse. Høstmarkedet avsluttes
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Foto: Kjell Kristiansen

med god gammeldags fest på lokalet. Da
blir det hæla i taket med trekkspillmusikk,
dans og servering fra baren av både mat og
drikke.

Digerud grendestue
Grendestua ligger rett over grensen mellom
Nesodden og Frogn, ikke så langt fra Fagerstrand. Den gamle grendeskolen ble i 1962
overført til den lokale valgkretsen, og har
siden da blitt tatt vare på av lokale ildsjeler.

Fra grisebingen

Foto: Kjell Kristiansen

Ender

Foto: Kjell Kristiansen

Foto: Morten W. Ernø

Det var lærer Anderssen som sørget for at
kretsen fikk overta huset og som takk for
innsatsen har han fått sin egen minnehall.
Grendestua kan leies for en rimelig penge
og alle er hjertelig velkommen til å bruke
utearealene når som helst. Området rundt
huset er et eldorado for barn, med lekeapparater og en stor aktivitetsplass og hage

som rustes opp i disse dager. Det er også
planer om å redde det gamle uthuset, med
alle sine spennende kriker og kroker. Tenk
deg å lage julemarked her inne og få fjøsnissen på besøk!
Men det får bli neste prosjekt for styret bak
grendestua og alle vennene som bidrar med
frivillig innsats!
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Dataguruen

Rausand data, nå rd shop & support – nytt navn og nye lokaler

Han traff sin kone Josefine på nettet og
havnet på Nesodden via barnimagen.com.

Ikke rart at Trond Rausand ble dataguru på
Nesodden.
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barnimagen.com
Selvfølgelig var det datainteresserte paret
innom nettstedet barnimagen.com da eldstemann Bastian meldte sin ankomst. Der
traff de Marianne Derlick, som ikke bare er

født og oppvokst på Nesodden, men har
«fartstid» i AS Nesodden-Bundefjord
Dampskipsselskab. Marianne skrøt (med
rette) Nesodden opp i skyene og vi kan

takke henne for at vi har vår egen
dataguru på Nesodden.

Datahjelp
Rausand Data tilbyr datahjelp.
– Vi skaffer alt, og kan tilby «support» til
enhver tid. Personlig oppfølging, hjemmebesøk og en løsningsorientert innstilling
har slått an på Nesodden, og vi har over
2500 kunder, sier en alltd smilende
dataguru.
– Jeg vet ikke hva jeg skulle gjort uten
Trond, sier Sigurd Parmann som er innom
med harddisken sin. Nå kan jeg trygt dra
på hytta, vel vitende om at den harde
disken får omsorg og pleie, mens jeg sitter
i bade-stampen på fjellet. Trond er en trollmann og får nytt liv i en gammel disk. Det
samme sier stamkunden Carl Anders
Haugen fra Oksval. Han hadde mistet ørepluggene til mobilen, og hadde liten lyst
på en tur til Ski eller Oslo.
– Trond skaffer alt, sier Carl Andreas som
gladelig betaler litt ekstra for porto og
ekspedisjon.
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Impresjonisten i kiosken
– Pappa brant for kunsten og storesøster
(Anita) synger. Jeg får massevis av positive
vibrasjoner fra mine kollegaer i Norled, og
kundene i kiosken inspirerer meg til tusen.
Summen av det gjør at jeg av og til går inn
i fargenes verden, lar intuisjonen styre og
fester mine inntrykk fra hjertet til lerretet.
Renate Hegerland er sannsynligvis den
eneste kioskdamen i verden som coacher
og maler bilder.

Personlig veileder og
samtalepartner
– På «nynorsk» heter det coaching, sier
Renate og smiler med de blåeste øynene vi
noen gang har sett. Det er egentlig det jeg
jobber med. Jobben i kiosken er
kosejobben, et vikariat som jeg håper vil
vare evig. Jeg stortrives i jobben, tenk å
reise på cruise hver dag, og få betalt for det!
I tillegg treffer jeg massevis av hyggelige
mennesker og blir inspirert av inntrykkene
som avspeiler seg i Oslofjorden. Når jeg

kommer hjem setter jeg meg til staffeliet og
lar penselen fare over lerretet. Gjerne på et
nytt bilde, eller et allerede påbegynt. Det er
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først når en indre stemme sier at bildet er
ferdig, at det er det, sier damen som er født
i Sandefjord og har bodd i Asker i en

Utsikten over Ursvibukta og Bundefjorden er
himmelsk. Ikke rart at blått er favorittfargen!

årrekke. Derfra til jobben i Oslo satt hun i
kø i timevis. - Nesoddingene vet ikke hvor
heldige de er som kan ta båten, men legg
vekk mobilen oppfordrer hun. Snakk med
passasjeren ved siden av eller bare sitt og
nyt utsikten og roen. Ta en pustepause og
se hvor vakker fjorden er, den er en gave, et
smykke som må nytes.

Renate hadde nylig sin første utstilling. Den
fant sted i Galleri Rødefjell i Spikkestad. 15 av
40 bilder ble solgt, hvorav ett til England. London here I come - med Nesoddbåten, sier
kunstneren.
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NE SO D D EN

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

Encaustic wax art
– Jeg begynte å leke med bivoks og
fargepigmenter for et par år siden. Det er
en eldgammel teknikk, ordet «encaustic»
kommer fra det greske «enkaiein» som
betyr å brenne i.
Enkaustik kunst innebærer å smelte fargene

inn i bivoksen. Resultatet er et rikt, levende
kunstverk med tekstur som kan bli
manipulert med mange forskjellige verktøy.
Teknikken var i bruk i Egypt allerede i år
100-300 før Kristus, og vi finner den i russiske ikoner fra 600-tallet. Nå er den også å
finne på Nesodden, med inspirasjon hentet
fra kiosken på nesoddbåtene!
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Flaskebekk senter
1450 Nesoddtangen
Telefon 66 96 06 05 • Faks 66 91 95 58

UGRESS-BEKJEMPELSE
-

HELT UTEN
KJEMIKALIER

VÅR KOMPETANSE
- DIN GARANTI
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Gråtass
Der sitter en underlig gråsprengt en, ikke
på den ydterste nøgene ø, men på
nesoddbåten (fritt omskrevet etter Terje
Vigen).
Stein Winge har tatt båten siden 1982 og
har tenkt å gjøre det så lenge han lever.
Da vi traff ham på båten hadde han nettopp kommet hjem fra et tre måneders opphold i Irland. Der har gråtassen rollen som
storbonden i filmen om Den lille traktoren
Gråtass. Den «levende» grå traktoren av
typen Ferguson TE20. Navnet «Gråtass» er
kallenavnet for denne populære traktortypen og den største «kjendisen» i enhver
smårollings verden.

Trilogi
– Ingen er så glad som meg, på livets
landevei, synger storbonden og forteller at
det kommer hele tre filmer om Gråtass. Den
første kommer i februar 2016, deretter en
hvert halvår. Hege Schøyen er med, og
gårdsgutten spilles av Jeppe Laursen. I
rollen som Elias finner vi niåringen Gustav,
som ifølge storbonden er fenomenal. Inn-

Stein Winge har spilt mange roller i sitt liv.
En av hans kjæreste er rollen som kaptein på Nesoddbåten.

spillingen av filmene har pågått i Irland
siden mai, parallelt og ved siden av opptak
til Vikings og Game of Thrones.
Irland har gjort innspilling av filmer til «big
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business» og en viktig eksportartikkel for
landet.
– Kanskje Norge burde gjøre det samme,
spør den underlig gråsprengte. Vikings
burde absolutt vært spilt inn i Norge!

Stein Winge

Scenario presenterer – etter avtale med og tillatelse fra Bouberg Productions LTD:

Den 10. november i år fyller Stein Winge 75 år.
Han har bodd på Nesodden (i Lagbukta) siden 1982 og er et
kjent fjes på båten. Han er mest kjent som teaterregisør, men
er utdannet skuespiller og har spilt i en rekke roller.
Stein Winge ble først kjent gjennom Shakespeares «Hamlet» på
Trøndelag Teater i
1972. Siden det har
han satt opp utallige forestillinger,
hovedsakelig
av
Shakespeare,
greske tragedier og
nesten samtlige av
Ibsens verker.
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BOUBLIL & SCHÖNBERG’S
Foto: Jarle Nyttingnes

Han var med på å
etablere
Oscarsborg Operaen i
1998,
han
har
vunnet
utallige
priser og er ridder
av 1. klasse av St.
Olavs orden.

!"#

NORGESPREMIERE 18. OKTOBER 2015 – KOLBEN KULTURHUS
12 FORESTILLINGER – BILLETTER: WWW.KOLBEN.NO

Stein Winge ruver i
det norske kulturlandskapet og på
nesoddbåten!

MANUS: ALAIN BOUBLIL, CLAUDE-MICHEL SCHÖNBERG OG RICHARD MALTBY JR. BASERT PÅ BOKEN: «GRANIA-SHE
KING OF THE IRISH SEAS» AV MORGAN LLYWELYN. MUSIKK: CLAUDE-MICHEL SCHÖNBERG. SANGTEKSTER: ALAIN
BOUBLIL, RICHARD MALTBY JR. OG JOHN DEMPSEY. ORKESTERARRANGEMENTER: JULIAN KELLY. OVERSETTELSE OG
BEARBEIDELSE: SVEN TORNEBERG. SCENEINSTRUKSJON: LIV RAGNHILD TORNEBERG. KOREOGRAFI: CAROL LEAVY JOYCE

Greverud
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Fiskekonkurranse

kommer for å dele ut premier og fiske
stemmer.
Arrangementet går av stabelen lørdag 12.
september, to dager før valget og ordføreren satser på mange napp.
Skitt fiske!

Strandpromenadelaget sørger for vedlikehold, fest og morro på Strandpromenaden. Laget består
av Christer Arnesen, Ricky Vatten, Kristian Bye, Jonas Wilson og Christian Blix Henriksen.
Sistnevnte var på fisktur da bildet ble tatt.

Etter mange års opphold er det endelig
duket for FISKEKONKURRANSE på Flaskebekk.
En gjeng med lokale ildsjeler har tatt stanga

fatt og dratt i gang det som kommer til å bli
årets begivenhet på Strandpromenaden.
«Eliasbåten»
og
Redningsselskapet
kommer, og ordfører Nina Sandberg
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Størst, flest, minst og
rarest
Det skal konkureres i de fleste internasjonale fiskeklassene, og dommerne er
lokale fiskere fra Flaskebekk Fiskesalgslag.
Premiene er mange og store, fra lokale og
nasjonale sponsorer og samarbeidspartnere.
Vinnerne vil stikke av med gavekort fra res-

Når det er tid for dekk‐
skift drar du til

Norges største utvalg?

Sommer
butikken.no
•
•
•
•

Redskapsboder
Lekeapparater
Parkmøbler
Utstyr til sport
og fritid

... som også kan ta vare på
dekkene dine i sitt dekkhotell
Vi holder til i
Torneveien 21 på Fagerstrand,
og du treﬀer oss på telefon

97 14 22 49 ‐ 90 83 53 56

Postboks 264, 1451 Nesoddtangen

Ordretelefon 66 91 73 20
Nettbutikk:

www.sommerbutikken.no
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taurant DS Louise, shampo og balsam fra
Centrum Frisør, solcellelamper fra Bright
Products, trådløs høytaler fra Euronics, leker
fra Yes, fiskutstyr fra Energihuset og matkasse fra Augusta Arnesen, for å nevne
noen.
Den gjeveste premien er imidlertid
vandrepokalen. Den sikrer vinneren hederlig omtale og evig berømmelse, og går til
den som får den største fisken. Pokalen fåes
til odel og eie dersom man vinner konkuransen tre ganger. Hittil har ingen klart
det, og pokalen har etterhvert fått antikvarisk verdi.

være på Strandpromenadeburgeren, en fiskeburger laget av steinbit, servert med
remulade, salatblanding, økologisk sitron
og brød.

Natursti og fiskedisk
Langs hele Strandpromenaden vil det bli
lagt ut oppgaver som barna kan løse innimellom fiskingen og turene med «Eliasbåten». Dette er gratis, men i fiskedisken
må man betale.
Ferskfiskdisken kommer til å bli et syn som
man hittil aldri har sett maken til på
Nesodden. Det vil Køltzow, som leverer fisk
og skalldyr til landets beste restauranter og
hoteller sørge for. Østers, kamskjell, blåskjell
og kongekrabbe, laks og fjellørret, alt til
gunstige priser. Gunstige priser vil det også
29

Brød får man også servert sammen med
suppen, som er en overraskelse. Den har
aldri blitt solgt på Søndre Flaskebekk
brygge før og smaker himmelsk.

Christer Arnesen er flasket opp på fisk og frukt på Flaskebekk. Her viser han frem
vandrepokalen, et gedigent trofe, som går til vedkommende som får den største fisken.

Inntektene fra arrangementet går uavkortet til vedlikehold av Strandpromenaden, en av Nesoddens utallige «juveler», og en perfekt arena
for fiskekonkurranser.

Påmelding:

Finn frem fiskesnøret!

www.deltager.no/fiskeflaskebekk
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«Blålysets» dronning!
Med Longyeardalen i bakgrunnen

september stiller hun ut i Carver Hill Gallery,
i Rockland i delstaten Maine.
Vi traff henne på Nesodbåten.

«Knus og hærverk»
Anneli Skaa viser stolt frem to av sine 26 skisser fra Svalbard. Skissene er solgt til kjøpere i Massachusets, Maine, Florida, Washington og The Bahamas. Nå skal skissene bli til kunstverk på lerret

Anneli Skaar bryter isen og den kunstnersike lydmuren i Longyearbyen på
Svalbard.
Den Amerika-baserte nesoddjenta har utforsket den blå timen og det fantastiske

lyset som bare finnes i arktiske strøk.
I vinter har hun bodd og jobbet i kunstnerhybelen i Galleri Svalbard.
I april holdt hun foredrag om oppholdet i
Center for Maine Contemporary Art, og i
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– Jeg hadde det privilegium at jeg gikk på
Kunst- og håndtverkskolen når Mac’en for
alvor gjorde sitt inntog i Norge. Jeg begynte
mitt studium som illustratør og gikk ut fra
skolen som designer i 1993. En utrolig
lærerik og spennende tid, etter et år på
Folkehøyskole i Seljord og oppvekst i San
Rafael i California. Med sin faglige bak-

Bjørneskalle studie

grunn og sitt kunstneriske talent har hun
forlengst etablert seg som designer i USA,
og i fjor debuterte hun som bildende
kunstner med utstillngen «Ice Hardship
Beauty». De 22 bildene hun stilte ut ble
revet bort på en time, og galleristen har
tilbudt henne galleriets beste salgsmåned –
september – i år.
Opplyst vei i Longyeardalen

Den 5. september 2015 er det vernissage for
«Civil Twilight» - Paintings & Drawings Inspired by the High Arctic by Anneli Skaar. Inspirasjonen og motivene har hun hentet i
Longyearbyen på Svalbard, og på Nesodden
hvor hun mellomlandet for å besøke mor og
far, Else Liv og Kjell Skaar på vei hjem til
Camden, Maine og sønnen Conrad (9).

Odd Nerdrum
– Et annet stort privilegium i mitt liv, var
tiden sammen med Odd. Jeg sto modell for
ham, og vi bodde sammen. Jeg ble hans elev
og min kunst er i stor grad påvirket av ham.
Han lærte meg å verdsette det klassiske, og
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det beste av litteratur og musikk. Dette har
jeg tatt med meg i min karriere som
designer, og i møtet med hvordan
mennesker kan overleve i det harde miljøet
på Svalbard, vil dette komme til uttrykk.

Fra Adventdalen

Fra Sassenelva

Skjønnheten i kulden og isolasjonen, og
hvordan mennesker og dyr tilpasser seg
omgivelsene sto sentralt i min første utstilling «Ice Beauty Hardship».
Min neste utstilling har jeg kalt «Civil
Twilight» hvor inspirasjonen er den kalde
estetikken, og blåfargen i villmarken på
Spitzbergen. Skissene mine er forhånds-

solgt, sammen med egenproduserte postkort fra Svalbard. På den måten har jeg finansiert reise, opphold og utstyr. Nå gleder
jeg meg og ser frem til utstillingen. Det skal
bli spennende å se hvordan «den blå timen»
blir mottatt i USA.
Følg med på www.anneliskaar.com
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Fra Adventdalen
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Bank på!

En dag da Arvid Dalseth Iversen kom på
badehuset sitt, satt det en familie på
stranda under badehust og spiste.
– Åh, er det ditt badehus sa familiefaren, vi

skal selvfølgelig flytte oss. Nei, det skal
dere slett ikke sa livsnyteren. Badehuset er
riktignok mitt, men stranda og utsikten er
for alle, sa han og inviterte like godt hele
familien til å innta sin middag, sammen
med ham, i badehuset. Det ble en fantastisk
kveld, og ga badehusfantasten en idé. Jeg
tenner et lys i vinduet, for i gamle dager var
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det et tegn til «ferdafolk» om at her var
man velkommen inn. I tillegg setter han
opp en plakat, for det er ikke alle som er
kjent med den gamle skikken.

Et barn av regnbuen
– Jeg er ingenting, men har gjort mye, sier

– Bare kom inn, sier badehuseieren
og byr på et glass.

Arvid som kommer fra Sandnes.
– Jeg har jobbet i bank og i barnehage, har
kurs i blomsterbinding og hovedfag i å være
snill. Mitt livsmotto er at vi må være snille
med hverandre. Jeg savner mer raushet i
samfunnet, og siden jeg elsker å være
sirkushest synes jeg det er helt topp når vilt

M/S Johanna er daglig på «besøk". Turistene vinker og skjønner at Arvid har det godt.

fremmede mennesker banker på min dør og
kommer inn. Forleden kom et forelsket par
roende forbi i en nordlandsbåt. De takket ja
til min invitasjon og ble sittende til klokken
halv tre på morgenen.
Solnedgangene på Flaskebekk er spek36

takulære og når morgensolen skinner,
synger jeg Erik Byes fantastiske «Hildringstimen» om «Den gamle gullsmed, morgensolen som atter har hamret havet til et fat».
– Livet er herlig,
og om litt er kaffen klar!

Ubuden badegjest
Vindskjermen på styrbord
side av båten ble skrellet
av på understellet av det ene
badehuset, før båten endte
sin ferd i betongfundamentet
på det andre badehuset.

Det gikk heldigvis relativt bra med gutta,
men båten ble vrak og kondemnert.
Badehusene sto støtt og fikk bare ubetydelige skader, men Katja Marty Bye er bekymret. Hun er styremedlem i Flaskebekk
Vel, og eier av det ene badehuset. - Båtene
kjører altfor nært land, og det er nesten
ufattelig at noe som dette kan skje. Tenk
om noen hadde badet da uhellet skjedde.
Min datter og hennes venninne var på vei
til badehuset, jeg tør ikke tenke på hva som
kunne ha skjedd.

Tolvåringene Isabelle M. Bye og Amina
Böhmer er glade for at det gikk rimelig bra
med de to som befant seg i båten.

Ikke alle badegjester er velkomne i badehusene på Flaskebekk.
De to herrene om bord i denne båten var
ikke invitert, og dundret inn i to badehus.
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Trygg bilpleie
 Km-service for
alle bilmerker
 Tekniske reparasjoner,
bilelektro
 Oppretting, lakkering,
polering
 Deler, rekvisita,
leiebil
 Periodisk kontroll,
EU-kontroll

Midtveien 71
1458 Fjellstrand
fagerhoe@online.no
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Tlf. 66 91 85 62
Faks 66 91 85 57

Saftsusemeg!
Uten kunstig tilsetting
Kirsebærsaften inneholder ingen e-stoffer
og bærene er ikke behandlet med sprøytemidler eller annen gift. De har simpelthen
vokst seg søte og gode i en sørvestvendt

Søtkirsebær – høyt henger de, og søte er de!

Kirsebærsaft smaker himmelsk, søtkirsebærsaft smaker utenomjordisk, men først
må delikatessene plukkes, renses, kokes
og presses.
Gjennom et kjøkkenhåndkle formet som et

turniké, og tappes på flaske. På toppen av
det hele skal det henges en etikett, som forteller allverden at dette er "Kirsebærsaft
2015», sirlig skrevet for hånd av en stolt
syvåring.
39

Man kan sikkert få kjøpt en fruktpresse, men
et kjøkkenhåndkle gjør samme nytten.

hage på Nesodden og blitt høstet av små
barnehender. En sommeropplevelse av den
gamle gode sorten, i bestemors hage,
sammen med mormor og morfar. Uten Ipad,
nettbrett eller hjelm på hodet. Kirsebærtreet er ikke høyere enn at man kan klatre i
det, og dersom syvåringen faller ned vil han
huske både det og mormors kirsebærsaft så
lenge han lever.

Tonnevis med frukt og bær
I norske hager råtner det hvert år tonnevis
tmed frukt og bær. Noe blir heldigvis spist
av fugler og rådyr, men safting og sylting er
ikke hva det en gang var.
Ikke alt var «bedre i gamle dager», men vi
var definitivt flinkere til å safte og sylte for
et par generasjoner siden. En lønnsom og
nødvendig del av husholdningen, og en aktivitet som hele familien tok del i. De minste
plukket og spiste, og de voksne renset, og
kokte flasker, «Norgesglass» og voks som
forseglet godsakene.
«Alle» hadde egenprodusert saft og
syltetøy, og blåbærturene var en del av
sommerens opplevelser. I dag kjøper de
fleste av oss blåbærsyltetøy som er plukket
av profesjonelle blåbærplukkere i Sverige,

2 kilo bær gir 2 liter saft som blandes 50/50 med vann, og serveres iskald. Heldigvis har mange
vinflasker skrukork og egner seg derfor til gjenbruk som saftflasker.

mens de blå fristelsene visner på rot rett
utenfor vår egen stuedør.
Har vi blitt for late, eller har vi rett og slett
ikke tid?
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Ut og plukk!
Verdien av en egenprodusert flaske med
kirsebærsaft er enorm. Ikke nødvendigvis i
penger, men i opplevelser og minner, og er

Julian (7) kroner verket med en håndskrevet etikett.

man så heldig å få en flaske i presang, kan den
måles mot en hvilken som helst årgangsvin fra
«øverste hylle» på polet.
En «vertinnegave» i form av egenprodusert saft
eller syltetøy får en flaske med vin til å blekne,
spesielt dersom den har en rød sløyfe eller en håndskrevet etikett rundt «halsen».
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www.signalen-da.no

Foto: Samferdselsfoto

Reis på
påetet
FJORDCRUISE
FJORDCRUISE
i september
sommer
Innholdsrike dagsturer
og utflukter på:
• Sogneorden
• Hardangerorden
• Lyseorden
Informasjon og bestilling
norled.no/ordcruise
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Ten Sing på Nesodden

Charlotte Holm de Bruyn er født på Nesodden
og har bodd her og på Sørlandet. Der sang hun
i Ten Sing. Nå vil hun synge og dirigere Ten Sing
i «Sopelimbygda»!

Her må det gjøres noe tenkte Heidi Magnerud da hun gikk forbi lokalene til Skoklefall menighetshus. Lokalene er praktfulle
og ligger ved siden av kirken, men du verden

så tomt og stille sa hun til seg selv. Vi må fylle
lokalene med ungdom, sang og musikk. Vi
må etablere Ten Sing på Nesodden, og jeg
må ta initiativet til det. - Det gikk en «djevel»
43

i meg, sier jenta som har humor så det
holder, og hun marsjerte rett inn på
Kirkesenteret på Tangen Nærsenter. Der ble
hun mottatt med åpne armer!

Vi ønsker alle våre
passasjerer en fargerik
og strålende høst!

Velkommen om bord!
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Ten Sing
– Det første Ten Sing-koret i Norge ble
startet i Bergen i 1967, forteller Charlotte
Holm de Bruyn. Hun responderte umiddelbart da Heidi «ropte ut» på Facebook.
Det samme gjorde bortimot 50 andre og
fredag 4. september klokken 19.00 samles
de i Menighetshuset på Skoklefall for første
gang. Dette er en «bli-kjent-dag», med
leker, konkurranser, og kaker/saft/pizza.
Deretter foregår øvelsene hver tirsdag, og
det er bare å møte
opp, sier Charlotte
som vil dirigere koret
inntil en fast dirigent
er på plass.

trosamfunn, eller ingen, for å delta. Hijab,
turban eller kalott er like velkomment, sier
Heidi som selv har undercut og piercing.
Hun og Charlotte har bare gode minner fra
sin egen tid i Ten Sing og vil nå gi tenåringer
på Nesodden den samme muligheten. Det
er ikke alle som egner seg for ski eller
fotball, selv har jeg to høyrebein, sier Heidi,
men jeg har humor og elsker å synge. Vi skal
få det til å rocke på Skoklefall med alt fra
salmer til Lady Gaga og Mily Cyrus.

I dag finnes det over
120 Ten Sing-grupper
i Norge som er basert
på de tre k’ene som
kjennetegner KFUKKFUM sitt ungdomsarbeid:
«Kultur»,
«Kreativitet»
og
«Kristus».
Man kan imidlertid
være medlem av et
vilket
som
helst

Hårete mål
– Vi legger listen høyt og satser på å lage
tidenes konsert til jul. Tenk å fylle området
mellom kirken og menighetshuset med hest
og slede, nisser og julestemning. Den flotte
nye stien fra kapellet til samfunnshuset egner
seg utmerket til kanefart, og vi garanterer
julestemning med «White Christmas» og
«Driving home for Christmas».
– Flott! sier Jan Heier som er menighetsforvalter og kapellan Helge Nylenna. Begge tok
«bølgen» da jentene kom på besøk og
presenterte planene. Vi applauderer tiltaket
og ønsker Ten Sing hjertelig velkommen til
Nesodden.
– Et tilbud til ungdom i konfirmasjonsalderen er kjærkomment og menighetshuset på Skoklefall egner seg utmerket som
øvingslokale, sier Jan Heier som selv har
sunget i Ten Sing.
Det samme har Bjørn Eidsvåg, Sissel Kyrkjebø, Morten Harket, Dagfinn Lyngbø og
Sivert Dagsland gjort.

Heidi Magnerud og Charlotte Holm de Bruyn vil at det skal svinge,
ikke bare i rundkjøringa på Skoklefall, men i menighetshuset og
kapellet bak dem.
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De vanlige øvelsene er altså tirsdager
fra den 4. september kl 19.00 i
menighetshuset.
Lyst til å bli med?
– Bare kom, sier Heidi og Charlotte.

Vi har kompetanse og
redskap til vanskelige
og trange områder

Slamsuging-Høytrykkspyling
Rørinspeksjon
Rensing/kontroll
av oljetanker
DØGNVAKT
Tlf. 66 96 55 00
Kløftaveien 100,
1454 Fagerstrand
post@sandnes-transport.no
www.sandnes-transport.no

VI KAN
TILBY:
• Tilhengerutleie
(åpne og lukkede)

• Bilvask i maskin
Velkommen til en god handel!
Åpent: 07-18. Lør 09-15

Alt i grave- og transportarbeid - også om vinteren!
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Biopat • Soneterapeut
Massasjeterapeut
Lillerudveien 35 - 1454 Fagerstrand
Tlf 66 91 91 08 - Mobil Erik 97 65 96 96
erik@samuel-miniprosjekt.no
www.samuel-miniprosjekt.no

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

Jorun Karlsen
MNNH

www.nesoddhelse.no
Tlf. 97 67 66 91 for timeavtale
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Statoil Service Flaskebekk
Telefon 66 91 15 57

Dronningen tok Kongen
Gro Elisabet Sille
Gro Elisabet Sille «Gesille» spiller på
mange strenger. Hun er profesjonell
fiolinist og sanger/solist, utdannet i
Norge og i USA.
Hun har opptrått på Broadway og spilt
i Hollywood, og i høst er hun Dronning
Elizabeth I.

The Pirate Queen
Denne musikalen får sin Norgespremiere
i Kolbotn Kulturhus den 18. oktober. Forestillingen bygger på en sann historie
om to sterke kvinner på 1500-tallet, den
irske klanhøvdingen Grania O’Malley og
den engelske dronning Elizabeth I. Mens
dronningens guvernør brutalt forsøker å
få kontroll, kjemper Grania hardt for sin
egen og sin klans frihet.

Marcus Mars
BLACKSMITH ARTIST

www.marcusmars.com
info@marcusmars.com
tlf: +47 40608360

Det er mennene bak kjempesuksessen
«Les Miserables» som har laget
musikalen, som ble oppført første gang i
Chicago i 2006 og på Broadway året
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• Regnskap, lønn, fakturering
• Forretningsførsel
• Firmaetablering, styrebistand
• Økonomistyring, controller
• Årsoppgjør, selvangivelse
• Konsulentbistand

Vi fører
alt i naturlige
hudpleieprodukter

Flaskebekk-senteret
• Vi er et lokalapotek som har det du trenger
• Vi har tilpasset åpningstidene så du rekker innom
oss etter arbeidstid
• Meget gode parkeringsmuligheter ved inngangen
• Alltid faste lave priser – mange under
konkurrentenes kampanjepriser

Hagelundveien 2
1450 Nesoddtangen
Tlf. 66 96 53 00
Faks 66 96 53 01

(74581184'&720?%53!024?8$-

Nesodden apotek

• Mange produktserier med gode tilbud
• Godt utvalg av homeopatiske og antroposofiske midler

Velkommen l

VÅRE ÅPNINGSTIDER ER:
Mandag-fredag 09.00-19.15
Lørdag 09.00-15.00

din miljøbukk på Nesodden

Tangen Nærsenter, (ved siden av frisøren) - Tlf 66 91 48 84

).>==> > >= ;;;* +/66 79:#:> 3:9!=
5>.>"9=?/< << ;, <6

Kapellveien 84 • Tlf 66 96 66 00
nesodden.apotek@apotek1.no
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etter. «The Pirate Queen» er blitt spilt i Irland, England og Japan.
Nå med Gro Elisabet Sille i en av hovedrollene. – Jeg har bodd i New
York i 10 år, forteller hun, nærmere bestemt på Manhattan. I likhet
med Nesodden er Manhattan en halvøy, uten sammenligning for
øvrig, og jeg trives fantastisk godt på Nesodden. Massevis av
hyggelige mennesker, frisk luft og fantastiske tur- og treningsmuligheter.

Stort repertoar
Gro Elisabet er klassisk sanger og fiolinist. Hun har spilt og sunget

for Konge, Storting og Regjering. Hun har hatt utallige oppdrag
for norske og internasjonale bedrifter, sammen med sine
kollegaer i «Sophisticated Strings» eller alene. Hun har medvirket
i en rekke radio- og tv-program, samt utallige plateinnspillinger.
Hun har opptrådt sammen med Pavarotti, Kiri Te Kanawa, Shirley
Bassy, Tom Jones og a-ha, for å nevne noen.
Nå gleder hun seg til å spille Queen Elizabeth I en av de sterkeste
kvinneskikkelsene i historien.

Boublil & Schönberg
Boublil & Schönberg, mennene bak «Les Misérables», har laget en
ny episk musikal, som får sin Norgespremière i Kolben! Musikalensemblet Scenario presenterer for fjerde. gang en norgespremiere
med en internasjonal musikal. De har tidligere satt opp «Den røde
pimpernel», «De tre musketerer» og «Titanic».
I tillegg til nydelig musikk, sang og gripende handling blir det irsk
dans, koreografert av Carol Leavy Joyce, samme koreograf som på
Broadway! Fløytevirtuosen Steinar Ofsdal er blant de mange
dyktige musikerne på orkesteropptak i Kolben, laget spesielt for
Scenario.
Sceneinstruktør: Liv Ragnhild Torneberg.
Musikalen er bearbeidet og oversatt til norsk av Sven Torneberg.
Mer informasjon på www.sceneartister.no
Gro Elisabet spiller i Cast 1 som spiller fra 18. til-24. oktober.
Stykket spilles i perioden 18. oktober (premiere)
til 5. november kl 19.00. Lørdager og søndager kl. 18.00
Billettbestilling på kolben.no
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LØSNING NR. 2-15: Etter en litt hustrig vår ønsker vi alle våre lesere en varm sommer

Vinneren av kryssord i sommernummeret
er Signa Dahle (som også har vunnet før!)
fra Nesoddtangen. Hun kan kose seg hos
vår annonsør Kom & Bli på Granholt

Vi gratulerer!
Send oss løsningssetningen markert i lysegrått, samt navn, adresse og telefonnummer med vanlig post til:
Signalen DA, Fjellstrandveien 1, 1458 Fjellstrand – eller per e-post til: Ordlek@Signalen-da.no
Svarfristen er 13. november 2015.

SETNINGEN ER:

...............................................................................................................................................

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

500,– kroner
som kan brukes hos vår
annonsør Jernia på
Tangen Nærsenter.

HØSTRUTER NESODDBÅTENE 2015
B10 Nesoddtangen - Aker Brygge

ÅPNINGSTIDER EKSPEDISJONEN:

Man–fre: 0700–1900
Lør: 1000–1800

NB: Rutetidene er klippet direkte fra Ruters tidtabeller på nettet.
Vi tar derfor forbehold om eventuelle endringer og feil på disse

B11 Nesoddtangen - Lysaker - Nesoddtangen

- Nesoddtangen

B20 Slemmestad - Vollen - Aker Brygge / Aker Brygge - Slemmestad - Vollen

VENTEHALL:

Man–tors 0600–0045
Fre–lør 0600–0130
Søn 0600–0030
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Norges første kunstinstallasjon
under vann?

Hans Kristian Arnstad, Ane Sommerstad og Lars Dalen

I vinter stilte nesoddkunstneren Ane Sommerstad ut sine skulpturer «Ildfolket»
på Aker brygge.
Nå har hun laget et tablå på fjordbunnen, utenfor Tjuvholmen.
Sammen med Marinreperatørene har hun gjort noe som trolig ingen har gjort
før, stilt ut skulpturer både i havoverflata, og over og under vann i Oslofjorden.
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Godt samarbeid
– Vi tente som noen lys da vi så «Ildfolket»
sier Lars Dalen og Hans Kristian Arnstad i
Marinreperatørene.
– Tenk om vi kunne få til et tablå, og en
scenografi under vann, sa vi til Ane
Sommersted, – med lyssetting og kamera,
direkte overført til skjermer på land.
Aspelin Ramm-gruppen som har stått bak
utbyggingen av Tjuvholmen tente også på
ideen. Derfor vil vi i løpet av høsten kunne
se «sakte-TV» fra denne skulpturen. Kunstverket fungerer også som et kunstig rev på
fjordbunnen utenfor Astrup Fearnelymuseet på Tjuvholmen. At dette konseptet
vil bidra til å øke interessen for livet i sjøen
er
fritidsdykkerne
og
ildsjelene
i
Marinreperatørene ikke i tvil om. På

skjermene vil vi kunne se det marine liv,
både torsk og sei, og kanskje også en
hummer fra tid til annen. Det skal bli spenn54

ende å se om «havets kardinal» liker Ane
Sommerstads kunst, sier det ustoppelige
radarparet.

seg videre i dypet av både grønne verdier
og det våte element.
Både kunstnerisk og personlig er det et inspirerende og et dypt ekspanderende samarbeid som er igang. En spennende reise for
både Marinreperatører og kunstneren Ane
Sommerstad.
For mer informasjon og filmvisning fra havbunnen følg med på anesommerstad.com
og marinreperatørene.no, eller deres Facebooksider AneSommerstadArt
og Marinreperatørene.

Foto: Jon Petrusson

Kunstneren
Ane Sommerstad er bosatt på Hellvik. Hun
har sin kunstutdannelse fra Storbritannia
og har siden barndommen vært opptatt av,
og engasjert i miljø. Sin fars National
Geographic, Illustrert Vitenskap og bøker
om ulike stammefolk, vekket tidlig interesse. Det samme gjorde Thor Heyerdahls
ekspedisjoner og bøker. Selv har hun hatt
gleden av å arbeide i India, besøke og bo
sammen med stammefolk i Guatemala,
Mexico og på vestkysten av Kanada. Inn-

trykk og møter med forskjellige kulturer,
mennesker og indianernes mektige
totempåler, har medvirket til skapelsen av
de høyreiste etnisk globale Ildfolkene. De er
både mektige og sårbare, som livet selv, og
naturen rundt oss. Møtet med Marinreperatørene tente raskt ideen om en utvidet bruk av dette reisende Ildfolket.
Derfor står skulpturene nå og vokter over
Førdefjorden, hvor det er gitt tillatelse til å
dumpe 250 millioner tonn støv og giftige
kjemikalier. Det er hovedsakelig fokuset på
havmiljø som gjør at «Ildfolket» nå beveger
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Energihuset Treningssenter
Håkonskastet 5, 1453 Bjørnemyr
Tlf 66 91 40 40 - post@e-huset.no
www.e-huset.no
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Oppsynsbåten
De fleste beslagene vi gjør er imidlertid resultat av uvitenhet, sier Jørgen Ree Wiig
som er skipper på skuta.

Fra svenskegrensen til
Nordland fylke

– Vi har politimyndighet når det gjelder havressurser, forteller ornitolog og skipper Jørgen Ree
Wiig. Vi kan foreta ransakelser om bord i fartøy eller kaianlegg ved mistanke om ulovlig
fiske/redskap, uten ransakelsesordre. Munin er utstyrt med det meste, til og med en fjernstyrt
undervannsbåt. Vi jobber to uker på og to uker av, forteller Jørgen Ree Wiig som er bosatt i
Bærum. Landligge i Oslo er ganske all right!

Fiskeridirektoratets hurtiggående kystoppsynsfartøy Munin er på jobb året rundt, og
mannskapene om bord opplever litt av
hvert.

Selv om de fleste forholder seg til lover og
regler, er det alltid noen som prøver seg
med ulovlig redskap og brudd på regelverket.
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– Sammen med Kystvakta, Statens naturoppsyn, og Politiet passer vi på at lover og
regler blir fulgt, langs det som er verdens
nest lengste kystlinje. For vårt vedkommende dekker vi halve Norge opp til Nordland fylke og vi er dessuten en del av
beredskpen langs kysten.
Rett som det er blir vi oppkalt av Redningssentralen eller av Redningsselskapet dersom
vi befinner oss i nærheten av en havarist
eller et annet uhell. I sommer berget vi en
havarist som forsøkte å berge en annen
havarist. Vi fikk begge under slep og det
gikk bra.

Kaptein og biolog
– Havområdene er under press, sier
kapteinen som er utdannet biolog. Det er

derfor avgjørende at regelverket bli respektert og fulgt. Jeg ønsker meg flere
verneområder. Forskning har vist at det
nytter. Hummerbestanden har økt med flere
hundre prosent i fredningsområdene og det
er viktig at vi har områder som er upåvirket
av mennesklig aktivitet. Dessverre ble søs-

terskipet vårt, Hugin, ikke bygget. En budsjettinnstramming satte en stopper for det.
– Hugin er sterkt etterlengtet og sårt
tiltrengt, sier kapteinen som før han begynte i Fiskeridirektoratet jobbet ved Havforskningsinstituttet.

Her kan du bestille
en annonse til
kun kr. 1100,- + mva

På bildet studerer Julian (7) hoderskallen til en bever som hadde gått inn i en «spøkelsesteine»,
en teine som noen har mistet eller glemt og som fortsetter å «fiske» i det uendelige.
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Velkommgeleign
til en hyg
handel!

Senteroversikt
Advokatene Nesheim og Brenden-Veisal
Baker Norby
b.young
Centrum Frisør
Dnb Nor
Energihuset Sport og Fritid
Euronics
Eurosko
Hansen & Dysvik
Jernia Nesodden
Kinesiologi/Healing Beate Buchner
Krogsveen
Martins Kjøreskole
Meny
NAV Nesodden
Nesodden Blomster
Nesodden Kirkesenter
Nesodden Tannhelsesenter
Nesodden Legesenter

95 75 93 80
91 73 41 89
66 96 11 89
66 91 18 67
03000
66 96 32 00
66 91 13 03
66 91 37 80
99 55 75 04
40 00 59 54
46 84 73 43
66 91 37 00
66 91 26 00
66 96 51 00
67 25 86 00
66 96 30 07
66 96 58 20
66 91 10 73
66 96 40 40

Nille
Noras Verden AS
Notabene Nesodden
Nuvo Herreklær AS
Presis ARS AS
Psykoterapeut Sylvareik
Rausand Data
Røtter Naturprodukter
Rustikk Interiør
Synsam Nesodden
Tangen Dyrebutikk
Tangen Helseklinikk
Vinmonopolet
Vita
Vitus Apotek
Yes Leker
Zavanna

94 86 07 89
45 91 62 72
66 91 18 55
45 80 90 40
66 96 69 50
47 89 27 99
66 96 08 14
66 91 48 84
90 63 71 00
66 91 26 85
66 91 01 00
48 23 19 02
04560
66 91 45 00
66 96 57 80
66 91 10 01
66 96 39 80

IS
3 timers GRAT
S
ØR
D
INNEN
parkering!

Følg oss på
ok/
Facebo
aersenter
tangenn

Åpningstider:
Mandag - fredag 10-20 (09-18) • Jernia 09-20 (09-18)
Meny 09-21 (09-19) • Vinmonopolet 10-18 (10-15)

www.tangennaersenter.no
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PREMIERE 10. SEPTEMBER

PREMIERE 2. SEPTEMBER

Passer for barn fra 3 år

Billetter: www.oslonye.no/ 815
60 33 133

