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God jul!

Cafe Sorgenfri
ønsker velkommen til årets julebord!
Har du husket å bestille?

Bryggetorget - Aker Brygge
Bordbestilling@cafesorgenfri.no
Telefon: 21 02 36 55
www.cafesorgenfri.no

... og husk at lutefisken allerede er på menyen!
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På forsiden av Signalen har vi pyntet og
dekket et bord kun med ting fra naturen
og butikkene her på Nesodden.
Det ble det peneste bordet vi noensinne
har sett (og vi har sett mange bord).
Vår påstand er at vi kan få kjøpt alt vi
trenger – og vel så det – på Nesodden.
Så hvorfor reise til fucking Åmål eller
Vinterbro – eller Ski for den saks skyld? Der
har de ikke engang to-spors jernbane, og
kjøreledningen faller ned på Kambo.

Nei folkens, la bilen stå!
Ta bena fatt og gå en tur i skog og mark.
Plukk kongler og nyt skogens ro, ta med en
bjerkerot og en mosedott og la fantasien
(ikke kjøpesenteret) løpe løpsk med deg.
Besøk våre spennende forretninger og gjør
innkjøpene til årets julefeiring lokalt.
Det er vi alle sammen tjent med!

Gledelig jul
og godt nytt år!

7–23 – også lørdag!
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Velkommen til hyggelige
sammenkomster både ute og inne
Trygg bilpleie
 Km-service for

Vårt kjøkken serverer både kinesisk og norsk mat
Vi serverer deg aller helst her hos oss, men passer det deg bedre å hente,
gir vi deg 10% avslag på prisen.

HUSK Å BESTILLE JULEBORD I TIDE!
man: stengt • tirs – tors: 15-24
fre - lør: 15-01 • søn, hellig: 13-22

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

VI HAR
ALLE RETTIGHETER!
Midtveien 71
1458 Fjellstrand

Tlf 66 91 48 20

Tlf. 66 91 85 62
Faks 66 91 85 57

E-mail: fagerhoe@online.no
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Usikre tider?
Adm. dir. Olav Brein

Vi nærmer oss jul. Det er en fin tid for de

kasjon av de ansatte. Det er derfor naturlig

Vi kan imidlertid glede oss over et nytt

fleste av oss. For NBDS sine ansatte og våre

at de ser seg om etter annet arbeid i andre

rekordår i antall reisende på våre båter. Pr.

kunder er det kanskje siste gang vi reiser

selskap.

oktober er veksten på 2,5 %. For første

hjem med det selskap som har brakt folk til

gang fraktet vi over 1000 personer i løpet

Nesodden på en grei måte i over 130 år.

av en dag på ruten til Lysaker. Det ser ut til

Jeg vil med dette ønske alle våre reisende

ett år.

at vi i 2008 vil passere 2,9 mill reisende på
Avslutningsvis vil jeg minne om at løyvesa-

en god og velsignet julehelg.

ken fortsatt er uavklart. Dersom saken ikke
NBDS har hatt et meget stabilt rutetilbud

er avklart før 1. januar 2009, kan det i ytter-

hvor innstilte avganger har hørt til en sjel-

ste konsekvens innebære at det ikke blir

denhet. De ansatte fortjener honnør for at

noe båttilbud etter 1. januar 2009.

de alltid har vært villige til å arbeide ekstra

Ansvaret for at en slik situasjon kan oppstå
ligger hos Akershus fylkeskommune, som

når det har vært behov for det.

etter mitt syn har trenert behandlingen av
Fram til 1. juli 2009 kan situasjonen bli

NBDS sin løyvesøknad uten å tenke på hvil-

annerledes. Det må påregnes at avganger

ke konsekvenser det kan få.

kan bli innstilt p.g.a. mannskapsmangel.

Nøkkelen for å løse problemet ligger hos

De ansatte har ikke mottatt noe tilbud fra

Ruter AS. De har brakt oss inn i denne situ-

Tide. En annonse i Aftenposten på søndag

asjonen og de må være innstilt på å finne

om stillinger ledig oppfattes som en provo-

løsninger selv om det vil koste penger.
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N e s t e nu m me r a v S i g na le n
ko mm er t i l på ske,
fred ag 3 . a pri l 2 0 09

Kjære nye og gamle kunder!
Vi stenger 1. januar for ombygging/utvidelse
– og åpner med brask og bram ca 2. uke i mars!
Besøk gjerne Beer Palace og/eller Underbar i Holmensgate – våre
trofaste stamkunder får fordelaktige betingelser der i byggeperioden!

Med vennlig hilsen Hannibal

E T A B L E R T
P Å
A K E R
B R Y G G E
1 9 8 6
Stranden 1 - Aker Brygge, 0250 Oslo - Tlf 22 83 28 90
www.hannibal.no
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God(e) (h)jul
Viktig tiltak
Det er et imponerende syn som
møter en på Brannvakta hver vår og høst.
Lions Club Nesodden og Round Table
Nesodden stiller mannsterke, med jekker
og trykkluft, kaffe og vafler.
– Dette er et viktig tiltak, sier Morten Vabe,
som har reist helt fra Stabekk for å jekke bil.
Det skaffer penger i kassene til Lions og
Round Table, og med kun én bensinstasjon
på Nesodden, attpåtil uten verkstedshall er
det mange som har problemer med å få skiftet dekk. Han forteller at de er tolv mann i
Round Table Nesodden, og da de ble spurt
om å hjelpe Lions stemte hele dusinet ja.
Per Sveen holder orden på forhåndsbestillinger,
og "drop in".

«Løvene» og «Rundt Bord» har nok en
gang sørget for at det har blitt gode hjul
på Nesodden. Fredag 31. oktober og lørdag 1. november ble det satt ny Nesoddenrekord i skifting av dekk. De godt voksne
løvene, og de vesentlig yngre runde bordgutta skodde 130 biler for vinteren.

– Mange av oss har fedre i Lions, de begynner
å trekke på årene og noen har vonde rygger.
Vi er unge og spreke og tar gjerne i et tak. I
Lions er mottoet «Til tjeneste» og i Round
Table dreier det seg om nettverksbygging og
egenutvikling. «Operasjon Dekkskift» er en
herlig kombinasjon av dette, sier formannen
og gyver løs på neste bil.
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Aase Tove Golden tok ingen sjanser. Hun parkerte bilen på Brannvakta dagen før av frykt for
ikke å komme opp Vardenbakken på sommerdekk. Hun ble belønnet med vinterdekk, kaffe
og vafler, som ble servert av .v. Jon Magnussen,
Jess Holmoe Erichsen og Erik Niord Larsen.

Tidsklemme og ti
tommeltotter
Har man dårlig tid og null peiling er det en
befrielse å overlate kjerra til løvene og
rundbordsgutta. Logistikken fungerer perfekt og mens man venter blir det servert
kaffe og vafler. Har man tatt med seg for
lange hjulbolter vet gutta råd for det og,
en kjapp telefon og problemet er løst.
Nesoddens mirakelmann Gjermund Skaar

blir kontaktet og boltene blir 2,5 millimeter
kortere i løpet av minutter.
Alternativet hadde vært fortsatt sommerdekk og en tur til Ski. Signalens utsendte
(som har null peiling på hjul og ti tommeltotter) kan ikke få fullrost gutta og
Gjermund nok, og gleder seg allerede til
våren og omlegging til sommerdekk.
– Som selvfølgelig utføres av Lions og
Round Table på Brannvakta!

Morten Vabe (til v.) og Ola Korsmo gyver løs
på dekkene. – I snitt bruker vi 6 minutter per
bil, forteller Morten, som bor på Stabekk og
jobber i Forsvaret på Kolsås.

Rune Hiller kommer fra Steinkjær,
men er bosatt i Fiolveien.

Rolf Ulvness og Trond Edvardsen er to av de
sprekeste løvene og hjulskifterne på
Nesodden

Kristoffer Hodnungseth blir omtalt som kronisk hjulskifter av Nesoddens svar på Reodor
Felgen, Kristoffer Schie
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Gulbjørnrud Sag&Høvleri AS
1455 Nordre Frogn

Åpningstider:
Man-Fre 7-16
Torsdag 7-18
Lørdag 9-13

Denne julen oppfordrer vi
Nesoddens befolkning til
å benytte halvøyas lokale
butikker – vi har mye
større utvalg enn du tror
– og rimelige priser.

64 93 9194

Tlf. 64 93 91 94
Faks 64 93 94 80
www.gulbjornrud.no

Vi trenger dere – og dere
trenger oss!

Torstein Bakmand – Biltransport
PUSSE- MURE- STØPESAND
GRUS • SINGEL • PUKK • STEIN
FYLLMASSE • JORD • VEIARBEIDE

§

Tosletta 21, 1453 Bjørnemyr
Tlf. 66 91 28 53. Mobil 950 83 001

Advokat MNA

Geir Tormod Prøven
Alm. praksis
inkasso og eiendomsmegling
Flaskebekksenteret, Kapellv 84, 1450 Nesoddtangen
Tlf 90 61 91 16 / 41 32 39 25 - Fax 66 96 55 01
e-post: geirtp@online.no

– din
lokale
gullsmed!
Godt utvalg i gull, sølv, ur og gaveartikler!
Velkommen til oss på Tangen Nærsenter • Telefon 66 96 18 00
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Steinerskolens 25-årsjubileum

Dragen er beseiret og prinsessen reddet
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Steinerskolen på Nesodden sysselsetter i
dag 43 og har 240 elever. Skolen er dermed
en av Nesoddens største arbeidsplasser, og
en ruvende institusjon i bygda. Som «bursdagspresang» ønsker de at flere benytter
skolens storstue, en imponerende teatersal
med 250 sitteplasser og en scene på 107
kvadratmeter.
– Vi har ikke vært flinke nok til å markedsføre salen, sier daglig leder Ida Talos og
legger til at de gjerne leier ut salen til lag
og foreninger.
Tanken da den ble bygget var at den skulle bli et kulturhus for hele kommunen.
– Det er bare å ta kontakt med oss, sier hun
entusiastisk.

Den 28. august i år
var det 25 år siden
Steinerskolen ble
etablert på Nesodden
Det begynte i en nedlagt kolonialforretning på Oksvald, som i dag huser Solsikken
Steinerbarnehage. Kommende mars skal
jubileet markeres med brask og bram.
- Vi ønsker å vise hele bygda hvor fint vi har

Daglig leder Ida Talos omkranset av tidligere og nåværende pedagogisk leder Winfried
Walther og Per Odén. Fredrikstadjenta Ida Talos havnet på Nesodden via Opsal.
Der var hun med på å etablere Skogstjernen Steinerbarnehage.

det, sier lektor Winfried Walther, tidligere
pedagogisk leder og en av
ildsjelene bak
byggingen av storsalen. Vi har en egen
festkomite som jobber med en forestilling
for hele bygda. Vi er stolte av skolen vår og
den fantastiske beliggenheten. Skogen ligger rett utenfor klasserommene for de
yngste elevene med alle dens muligheter til
11

fri utfoldelse og fantasi. Det er nesten som
skogen snakker til oss, og oppfordrer til
sunt kosthold og sunn livsstil. Ikke rart at
undersøkelser viser at Steinerelever scorer
høyest på tilfredshet og yrkesstolthet
senere i livet. På Steinerskolen blir elevene
oppfordret til å finne ut hva de vil, og til å
ta riktige valg.
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Mikaelsfest - høstfest for elevene
Indre kraft, mot og utholdenhet var etter
folketroen egenskaper man fikk av erkeengelen Mikael.
Mikkelsmesse den 29. september var knyttet til innhøstningsfestene og var en viktig
merkedag. På de gamle primstavene var
Winfried Walther må utføre en
motsøvelse han også.
Heksebrygget smaker ikke godt!

Mikkelsmesse merket med en vekt, trompet eller basun. Mikkelsmess var en stor
høytidsdag i Norge, og de senere årene har
man igjen begynt å feire den i statskirken
flere steder i landet.
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På Steinerskolen markeres Mikkelsmess
den siste skoledagen før høstferien. I storsalen fremfører elevene et skuespill, hvor
den modige ridder Georg får hjelp av
Mikael i sin kamp mot dragen. Kampen

Som en årlig tradisjon blir 2-klassingene
slått til riddere under feiringen av
Mikkaelfesten. Handlingen blir utført av
10-klassingene ved skolen, og det er imponerende at selv kule fjortiser stiller opp, og
er med på leken.
Arrangementet bærer preg av at dette har
de gjort før, alle vet hva som skal gjøres.

Gyda er konen til Hårek, sjefen over alle
sjefer. Gyda har stabbursnøkkelen rundt
halsen.

mot dragen symboliserer vår kamp mot
onde tendenser og skyggeaspekter i vårt
eget indre. Som regel ønsker vi å se bort
fra, eller overse dem. Det kreves mot å ville
se og overvinne dem. Feiringen av
Mikkelsmesse dreier seg dypest sett om
motet til å forandre seg selv.
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Den skal tidlig krøkes som stolt ridder skal
bli. Her trengs dyp konsentrasjon.

Elevene lager motsøvelser for hverandre,
og de minste hyler av skrekkblandet fryd.
Drager er skumle, men ridderne rydder
opp, og alt ender bra, med eplekake og
saft som dagens høydepunkt.
All ære til Steinerskolen som fornyer en
gammel tradisjon, og samler hele skolen
med foreldre, lærere, barn og ungdommer
i en fellesaktivitet, som andre skoler bare
kan misunne dem.
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Nærsenteret på Tangen
Fjellstrandklinikken

Spennende småretter, baguetter,
smørbrød, kaffe, kaker og iskrem.
Rimelig og raskt der du ferdes.
Velkommen!
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En flott dag ble
avsluttet med eplekake og saft

17

En gratulasjon:
Som en av initiativtagerne til Steinerskolen
på Nesodden for 25 år siden har jeg lyst til
å uttrykke min anerkjennelse og beundring
for det arbeidet som er gjort gjennom et
kvart århundre – av lærere, foreldre, elever
og mange lokale støttespillere. Det var ikke
mange som levnet skolen en sjanse da vi
startet:
– Steinerskole på Nesodden? Kan det være
nødvendig? Er det plass til det i et lite bygdesamfunn?. Siden har det vært både medgang og motgang, men det er ingen tvil
om at skolen har livets rett og fyller en
misjon. Den gir elever og foreldre en reell
valgmulighet, og den gir folk på Nesodden
noe å bryne seg på. Det er viktig å være
annerledes og å være seg selv i et samfunn
hvor konformitetspresset er stort, alt
mangfold til tross. Steinerskolen er ikke en
subkultur, bortgjemt i et skogholt, men en
motkultur i et moteriktig
samfunn.
Gratulerer med jubileet og
lykke til med fremtiden!
Helge Ole Bergesen
far til én av 14 elever
på Steinerskolen
høsten 1983

Kunsten å slappe av ...

Ringnes, Hjulet, 1407 Vinterbro • Tlf.: (+47) 64 97 73 30
Fax: (+47) 64 97 73 31 • E-mail: post@catalinaspas.no

Les mer om oss på: www.catalinaspas.no
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Joker gikk tom for fårikål!
Ferskvarepappa Erik Magdal på jobb
hos sønnen Christian som driver
Jokerbutikken på Fjellstrand

Fjellstrand og Myklerud skolekorps sto for stemningen rundt den offisielle åpningen

– Åpningen av butikken har gått over all
forventning, sier en strålende fornøyd
ferskvarefar. Folk strømmet til fra alle kanter og vi gikk tom for fårikål før lunsj.
Far og sønn Magdal gjenåpnet i høst kolo-

nialbutikken på Fjellstrand, og folk tok
imot butikken med tomme handlevogner
og fulle lommebøker. Nå må kundene vite
sin besøkelsestid og gjøre storhandel i den
delikate butikken!
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Ønsker alle sine passasjerer en riktig god jul
og et godt nytt år!
Vi hjelper
deg med
alle typer
el-installasjon!

Rakk du ikke frokosten?
98 28 03 15 • 98 28 03 16 • 98 28 03 17

• Rykende varm kaffe
• Nystekte boller og vafler
• Påsmurte ciabattaer

Kupong-, uke- og månedskort

Kiosken på Brygga - Tangen Terminal AS
Tangenveien 1 - Tlf 66 96 11 00 - Fax 66 96 11 01
05.00-18.00 (8.00-17.00) SØNDAG 10.00-17.00
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Fjellstrand og
Myklerud skolekorps
En offisiell åpning må (selvsagt) ha janitsjarmusikk, den var det Fjellstrand og
Myklerud skolekorps som sto for.
I tillegg var det pølse i brød og pølse i
lompe, massevis av gode tilbud, og en gedigen marsipankake.
Jubelen ville ingen ende ta!

Liker ikke
steinbitkaker
– Jeg liker egentlig ikke steinbitkaker, sier
Åse S'Jongers, – men i dag kjøper jeg dem
likevel. Av lutter glede over at vi har fått
tilbake matbutikken vår her på Fjellstrand.
Tenk at de bringer varer også, akkurat som
i gamle dager. Hipp hurra!

Firma Sandnes
Foran inngangsdøren står en synlig stolt
Aksel Sandnes. Sammen med fetteren Arne
bygget han butikken i 1964. Den sindige
sunnmøringen seilte til sjøs som overstyrmann da de i juni 1962 skulle bunkre på
Fagerstrand. Nesodden lå badet i sommersol, en stor kontrast til tåke og regn på

Aksel Sandnes (t.h) sammen med en annen av Nesoddens «Grand Old Men»
rørleggermester Tage Jensen. Sistnevnte kom til Nesodden fra Silkeborg på Jylland i 1952.

Vestlandet. Kona stilte «kabinettspørsmål»,
han måtte komme i land, og dermed ble
det Nesodden på livstid.
Aksel tok handelskolen på kveldstid – den
gang måtte man ha handelsbrev for å drive
forretning – og i løpet av kort tid var Firma
Sandnes et begrep. Ikke bare på Fjellstrand,
men på hele Nesodden, det sørget sugebilene for.
I dag er kolonialen overtatt av andre, men
Firma Sandnes suger som aldri før.
– Vi suger alt, står det på bilene, selv om
det lukter aldri så vondt.
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Åse S'Jongers
sjekker handlelappen og fyller
handlevogna.

Fjellstrandklinikken
Fysioterapeut
Bodil Gulbrandsen
spes. i manuell lymfedrenasje,
vibrasjonstrening

Fjellstrandvn 9 Telefon 66 96 03 11

bare
lave priser

Velkommen!

Vibrasjonstrening
• Muskelstyrkende • Bedre blodsirkulasjon
• Vektreduksjon • Økt velvære
Fysioterapeut Bodil Gulbrandsen: 66 96 03 11/92 61 75 31

Massasje - klassisk
• Stive og ømme muskler? • Belastningslidelser? • Stresset?
• Sliten og trett etter jobben? • Behov for avslapping?
Massasjeterapeut Kristin Bratberg Madsen:
48 23 19 02 krimad@online.no

Hudpleie
• Farging av vipper og bryn • Voksing av ansikt og kropp
• Ansiktsbehandlinger
• Eximia forma 7: alternativ til plastisk kirurgi for ansikt og kropp
Hud- og kroppsterapeut Monica M. Berntsen: 41 28 83 99

Yoga – meditasjon og avspenning
• Myk/lett yoga – passer for alle • Treningsyoga • Yoga – øvet
Nye kurs starter i januar – ta kontakt for å sikre deg en plass!
Kirsten Randers-Pehrson: 90 18 78 43

REMA 1000
Nesodden

Åpningstider: 7 – 22 (20)

krp@lbf.no
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NESODDEN

Torghandel
FJELLSTRAND

blomster
buketter & dekorasjoner
sorg- & brudebinderi
potteplanter
hagesenter
anleggsgartner
juletær, julenek
og masse hyggelig

vinterpynt for
både ute- og innebruk
mineralvann, øl
bjerk- og blandingsved
utkjøring av blomster og ved
Bråtenveien 37, 1458 Fjellstrand
Tlf 66 91 80 48 Faks 66 91 83 46
ÅPNINGSTIDER
MANDAG-ONSDAG 9.30–17 • TORSDAG 9.30–19
FREDAG 9.30-17 • LØRDAG 09–15
Utvidet åpningstid i desember,
med bl.a. søndagsåpent frem til jul

Fyr og flamme

De tøffeste gutta på Nesodden!
Fra venstre: Lars Uddå, Rune Gaupseth, Jonas Kjensli, Kristoffer Hodnungseth, Kenneth Kristiansen
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Velkommen til en hyggelig
handel hos MENY Nesoddtangen!

Tangen
Rammeverksted
GRANHOLT • TLF 66 91 14 22
PERMANENT SALGSUTSTILLING MED
BILDER AV BL. ANDRE:

Rigmor Hansen • Wenche Øyen • Ingrid Ousland
Gro Hege Bergan • Petite Werenskiold Skaugen
Marilyn Amatruda • Terje Resell • John Søraune
Rolf Nerli • Tore Stoa • Ingar Øistad • Terje Risberg
Per Kleiva • Tertitt Prestegaard • Kjell Bendiksen
Vigdis Bøyding • Live Carlsen • Tone Flesche
Sigmund Olsvik • Ingerid Blakstad • Ingelil Mitchell
Svallaug Svalastoga • Yngve Reidar Vold
SALG AV FERDIGRAMMER!

Smak og behov er forskjellig
fra menneske til menneske.
Derfor er det viktig at du som
kunde har muligheten til å velge
det som passer deg.
Også når det gjelder pris

VELKOMMEN INNOM!
E-mail: christinos@online.no
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Frihet til å velge
Nesoddtangen
9-20 (9-18)
Tlf 66 96 51 00

Fyr og flamme
Lørdag 20. september inviterte Nesodden
Brannvesen til åpent hus på brannvakta.
Hundrevis av små og store nesoddinger
fikk se en forrykende forstilling.

Utrykning
– I fjor rykket vi ut 350 ganger, forteller
overbrannmester Ingar Rusten.
– De fleste utrykningene er unødige, alar-

Dersom uhellet skulle være ute, er det godt å vite at disse gutta er inne.
På brannvakta, klare til å rykke ut!
men går fordi noen har glemt å skru av
plata på komfyren. De utrykningene skulle
vi gjerne vært foruten. Ellers bistår vi luftambulansen og ambulansebåten, og rykker
ofte ut for å bistå i forbindelse med trafikk25

uhell.
– Den mest spesielle utrykningen i brannvesenets historie var unektelig da Nesodden
Brannstasjon brant ned til grunnen.

Stasjonen lå ved siden av kommunehuset
på Varden, i en gammel «tyskerbrakke»
den også.
I 1987 flyttet brannvesenet inn i nye lokaler, på den andre siden av veien. I trygg
avstand fra det som kan bli tidenes

po st@nbds -signal en.no
Eiendomsformidling Nesodden as
har profesjonelle medarbeidere med
lang erfaring, som vet hva
forandringene ved å bytte bolig
innebærer for din familie
Tangen Centrum • 1450 Nesoddtangen
tlf. 66 91 37 00 • Faks 66 91 44 40
www.eiendomsformidling.no

Slik kan det gå dersom man forsøker
å slukke brennende fett med vann.
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St. Hans bål, når administrasjonsbygget
skal rives for å gi plass til Vardentoppen
Boligsameie.

Staute karer
Nesodden Brannvesen består av 16 mannskaper fordelt på fire lag, fire utrykningsle-

dere og fire overbefal, tilsammen 24
ansatte.
En av disse er pappaen til Marie Uddå (10).
Gjett om hun var kry når hun fikk sitte i
førersetet sammen med pappa Lars, og
kjempestolt når han og de andre gutta rykket ut med ulende sirener.

Alt i renovering
av bad

ALLTID
RØR AS
v/Hein Aasen ingeniør og
rørleggermester
Willy Thoresens vei 36
1450 Nesoddtangen
Tlf. 66 91 63 60 T Mob 90 72 10 41
Fax 66 91 63 20
e-post heink-aa@online.no
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Fjellstrandklinikken - kroppens
Paradis!
Dersom du er like glad i deg selv, som du er
i din elskede, eller omvendt, unner du deg
selv eller din kjære et opphold på
Fjellstrandklinikken.
Din kropp og sjel kommer til å elske deg,
og din elskede kommer til å forgude deg.

Femkløver
I det store gule murhuset på Fjellstrand har
fysioterapeut Bodil Gulbrandsen skapt det
nærmeste man kommer Nirvana på
Nesodden. I tillegg til vanlig fysioterapi er
hun spesialist i manuell lymfedrenasje, og
har praktisert på Nesodden i 13 år.
– Jeg har lenge hatt en drøm om å skape en
sosial møteplass på Fjellstrand, med liv og
røre i det gamle huset, som i sin tid huset
både post, bank og kolonialforretning. Nå
er huset et supermarked for fysioterapi,
velvære og forebyggende helsearbeid. Her
kommer vibrasjonstreningen som et viktig

Fra venstre: Massasjeterapeut Kristin Bratsberg Madsen, Hud- og kroppsterapeut
Monica M. Berntsen, Fysioterapeut Bodil Gulbrandsen, Coach Ingebjørg
Johannessen, Yogalærer Kirsten Randers-Pehrson
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tilbud både til idrettssfolk, mosjonister og
ellers andre med ulike symptomer og plager. I de lyse og trivelige lokalene, med
avslappende musikk og deilige dufter blir
man lett hensatt til den 7. himmel og stimulert til å lytte til kroppen.

Vibrasjonstrening
Ønsker du et alternativ til treningsstudio er
vibrasjonstrening tingen. Femten minutter
på vibratoren tilsvarer en time med pust og
pes. Vibrasjonstreningen er muskelstyrkende, gir bedre blodsirkulasjon, høyere
bentetthet, vektreduksjon, øker fettforbrenningen og stimulerer lymfestystemet.

Fysioterapeut Bodil Gulbrandsen,

Yoga

I det store murhuset på Fjellstrand har fem
damer skapt det nærmeste man kommer
Nirvana på Nesodden.

Bodil Gulbrandsen og Monica M. Berntsen
tøyer og bøyer
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Oslojenta Kirsten Randers-Pehrson kom til
Nesodden for ti år siden. Etter å ha praktisert yoga på kurs og egenhånd, begynte
hun på Yogalærerskolen i Norge - en skole
som nesoddingene Per Peo Olsen og Kari
Parvati Farestveit driver. Nå er hun selv
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KNUT BRORSON A/S
Hellvikskogvei 87, 1450 Nesoddtangen

E-verksrapporter • Tilbygg – nybygg
Reparasjoner • Trygde- og pensjonistrabatt
Tlf. 66 91 01 74 • Faks 66 91 71 19
24-timers vaktservice: 90

61 51 30

Tømrer • Tegnearbeid
Snekkerarbeid • Flislegging
Tlf. 90 87 30 93
e-post: bh@online.no

(åpne og lukkede)

• Bilvask i maskin eller
med selvvask
• Et utvalg i bilrekvisita, kiosk og
dagligvarer
• CD-plater og DVDfilmer

VIL DU BLI
FASTERE
TERE I
FISKEN?

kjøp et sprekt gavekort
til en du er glad i til jul!
vi starter opp med nye kurs i
bassenget på sunnaas i
begynnelsen av januar 2009!
WWW.VANNAEROBIC.COM
WWW.V
WWW
.VANNAEROBIC.COM
ANNAEROBIC.COM
HAVFRUEN@VANNAEROBIC.COM
HA
HAVFRUEN@V
VFRUEN@VANNAEROBIC.COM
ANNAEROBIC.COM
TLF.. 928 26 555
TLF

angen relast as
Statoil Service Flaskebekk
Telefon 66 91 15 57

Flateby Gård
Postboks 183, 1450 Nesoddtangen
Telefon 66 91 09 09 / 66 91 60 60
www.tangentrelast.no
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• Regnskap, lønn, fakturering
• Forretningsførsel
• Firmaetablering, styrebistand
• Økonomistyring, controller
• Årsoppgjør, selvangivelse
• Konsulentbistand
Hagelundveien 2
1450 Nesoddtangen
Tlf. 66 96 53 00
Faks 66 96 53 01

«Sommerfuglen», «Trekantstillingen» og
«Solhilsenen» er noen av øvelsene som
praktiserers på Fjellstrandklinikken. De kan
absolutt anbefales.

bosatt på Fjell og praktiserer den tusenårige meditasjons- og avspenningsteknikken.
Yoga er bl a fysiske øvelser, pusteøvelser,
avspenning og meditasjon og bygger på en
gammel indisk tradisjon. Den dype avspennende effekten og den gode fornyelse som
følger, gjør deg glad, og i motsetning til

Massasje

Kristin Bratberg Madsen i fri utfoldelse

Kirsten Randers-Pehrson hilser solen.

annen fysisk aktivitet, kan man starte trett
og slutte full av energi. Yoga passer for alle
som ønsker å utvikle kroppsbevisshet, sensitivitet, styrke og smidighet. Vanlige resultater er mindre stress og spenninger
kroppslig, mentalt og emosjonelt. Ikke
minst kan øvelsene være meget bra for
endel typer “vondter”, spente muskler og
stresshodepine.
«Venepumpeøvelsen»,
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Massasjeterapeut Kristin Bratberg Madsen
er utdannet ved Axelsson Body Work
School. Den blide Gjøvikjenta med en fortid
fra både finans og legekontor har funnet
drømmejobben. - Jeg stortrives med triggerpunkter og muskelknuter, tenk å kunne
hjelpe mennesker som har vonde rygger og
nakker, sier hun og gir Signalens utsendte
en klassisk massasje han aldri kommer til å
glemme. Gamle og stressede muskler blir
innsmurt med mandelolje, og knadd og
bearbeidet som kransekakadeig i julestria.
Lykken er ikke nødvendigvis å være fire år i
romjula, den kan også være en time på knabenken til Kristin i adventstida.

Coaching
– Personlig coaching er en personlig og
likeverdig samtale mellom meg som coach
og deg som klient, sier Ingebjørg

Julebordeter redda!
Etter en del misforståelser og kluss med papirmølla ...

SPISERI

PUB

har endelig
åpnet dørene igjen!
mer info på vår hjemmeside:

www.tangenbrygga.no
tlf. 66 91 99 59
arne@tangenbrygga.no
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Døde hudceller bli erstattet med nye når
Monica M. Berntsen peeler og steamer.

«– Du er selv eksperten på ditt eget liv og sitter selv på løsningen til dine utfordringer.
Jeg kan lære deg hvordan du kan forberede deg selv på å vinne» Ingebjørg Johannessen

Johannessen fra Mehamn i Finnmark. Jenta
fra fiskeværet i nord fikk landkjenning på
Nesodden takket være sjarken til mannen.
Vi hadde båten vår på Svestad, og bor nå
på Spro.
– Tenk å kunne se havet fra stua, nesten
som å komme hjem til Mehamn, sier coachen og lurer på om livsjulet til Signalens

utskremte går rundt?
– Jeg er ingen rådgiver eller terapeut, men
kan utfordre deg og inspirere deg til å
oppnå det du ønsker deg i livet.
– Du blir som det du tenker, jeg kan lære
deg å ha fokus på hvordan du oppnår det
du vil, sier Ingebjørg og smiler som midnattsola.
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Hudpleie
Monica M. Berntsen er født og oppvokst på
Fjellstrand.
– Interessen for hud begynte med min

– At dere aldri kan lære, hva er det med
menn? Det er bare tull at ekte mannfolk
ikke skal bruke solkrem. Dere ser ut som
kokte hummere etter en time i solen, og
huden blir deretter. Nå må dere lære!
Kraftsalven treffer innertier og den dårlige
samvittigheten øker omvendt proporsjonalt med velværet etterhvert som dampbehandlingen trenger inn i hver eneste pore i
fjeset. Tenk at man har levd nesten et helt
liv uten å ha fått ansiktsmassasje og maske
med urter og leire på sensitive områder
penslet med antirynkemaske og greier.
Man føler seg som et kuntsverk, der man
ligger og blir malt med iris, kløver og
kamille.
Kjære damer på Nesodden; istedet for sokker og slips til jul, gi gubben en time med
Monica, Signalen garanterer suksessen!

4/5 av “Nirvana” på ett brett

egen, som hadde både kviser og urenheter.
Nå er den glatt som en barnerumpe, og
eksamen som hudterpaeut er avlagt på
Hudpleieakademiet. Hemmeligheten er en
analyse av huden, valg av riktige produkter, og riktig pleie, sier Monica og går i

gang med en dyprens av undertegnedes
hud som er både furet og værbitt.
– Typisk mannfolk; tørr hud og sprengte
blodkar på grunn av manglende beskyttelse mot vær og vind, sier hudterapeuten
og river seg i håret.
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Norgespremiere på
Nesodden
Signalen kan for første gang i sin 21. årige
historie presentere en Norgespremiere på
Nesodden.
Fjellstrandklinikken blir den første på
Nesodden med en revolusjonerende nyhet

innen bindevevsmassasje kombinert med
ultralydbølger og fuktighetsinfusjon.

AS Nesodden Bundefjord Dampskipsselskap
Stranden 1, 0250 Oslo

Eximiaforma representerer teknologi i høyklasse og er et alternativ til plastisk kirurgi.
Metoden er et resultat av forskning og kliniske tester utført av et sammensatt team
bestående av leger, hudleger og hudterapeuter. De oppsiktsvekkende resultatene
som ble oppnådd under testene, gjør dette
systemet til den største nyheten i skjønnhetsverdenen.

Tlf. kontor: 22 87 64 20
Ekspedisjon: 23 11 52 20
Mandag-Fredag 08.30-16.00
E-post: nbds@online.no
GODS LEVERES FØR KL. 14.00

www.nbds.no

design, redesign, styling, shoppingassistent, festdrakt/fantasibunad!
Fjellstrandklinikken er blant de første i landet med en revolusjonerende nyhet innen
bindevevsmassasje, lymfedrenasje kombinert med ultralyd og elektrostimulering.
Eximia har vist seg å være unik, ikke bare i
behandlinger av celulitt og fettdepoter,
men også for dem med ulike smertetilstander og kroniske lidelser.
Velkommen!

Det er vi som designer Signalen!

www.original.as

festdrakt/fantasibunad:
inspirert av bunaden – sydd i lett ull og silke med fløyelsog silkebånd nederst på stakken, – skjorta er i lin eller silke.
Det er også under produksjon et belte sydd av forskjellige bånd.
Drakten er hovedsakelig sydd i svart med hvit skjorte.
Passer med tradisjonell bunadsølje og ørepynt, noen har
også mansjettknappene, og i noen er det isydd gamle
knapper – alt er lov!
En drakt for deg som ikke vil ha den tradisjonelle
bunaden, men allikevel et slikt «festplagg» til 17-mai,
konfirmasjon, jul, bryllyp og andre festlige anledninger.

– en festdrakt
der alt er lov!

sh design: litt luksusbohem, inspirert av det urfeminine, folklore ...
redesign: har du et gammelt antrekk som du liker, men som ikke er helt «up to date»?
styling: skal du på noe helt spesielt, har tilbehøret og antrekket, men ikke vet hvordan du skal sette det sammen?
shoppingassistent: få en egen shoppingassistent som blir med deg!

for mer informasjon – ta kontakt! mobil 95 21 79 51
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e-post: sisselhelene@hotmail.com

Ny kollektivterminal på Nesoddtangen
Statens vegvesen bygger ny kollektivterminal på Tangen brygge. For de reisende vil området fremstå som et mer
moderne og trafikksikkert knutepunkt når det står ferdig sommeren 2009.
Endret kjøremønster
Fra november 2008 er det kun busser,
taxier, mopeder, motorsykler og kjøretøy med parkeringsbevis for funksjonshemmede som har tillatelse til å
kjøre ned på Tangen brygge.
Bilister som skal hente eller sette av
passasjerer må gjøre dette på den midlertidige av- og påstigningsplassen i
krysset mellom Tangenveien og Nedre
Utsiktsvei / Bergveien.
Dette for å unngå at biltrafikken skal
være til hinder for fotgjengere, busser
og anleggsarbeidet. Den midlertidige
løsningen vil gjelde frem til våren 2009.

Innen sommeren 2009
vil Tangen brygge få:
• nytt terminalbygg med kiosk,
venterom, toaletter og oppholdsrom for bussjåfører
• flere bussholdeplasser som er tilrettelagt for bevegelseshemmede
• gatevarme og ny belysning
• ny sykkelparkering under tak
• 330 meter ny gang- og sykkelveg
• nytt vann- og avløpsnett
Totalt investerer Statens vegvesen
45 millioner kroner i det nye terminalområdet. Oppgraderingen er
finansiert gjennom Oslopakke 2.
Les mer om prosjektet på
www.vegvesen.no/nesoddtangen

www.vegvesen.no
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Slik blir det nye terminalbygget.
(Illustrasjon: Arne Henriksen Arkitekter AS)

Her er noe av det vi
kan hjelpe deg med:
• Alt innen grafisk design og prepress
• Utforming av menyer – vår spesialitet!

5 på båten

• Visittkortproduksjon
• Kopiering og printing

Marit Rabbe
blomstrer som blomstringen i Hardanger
(hvor hun kommer fra)
når hun nyter sin
morgenkaffe på 08.20
fra Tangen.
Marit jobber som
hodejeger i Oslo, og
har bodd på
Flaskebekk i 6 år.

• Plakatproduksjon
• Laminering – innbaking i plast
• Foliedekor – skilt, butikk, bil og båt
• Trykking, ferdiggjøring og
formidling av andre tjenester
• Annonsering på nesoddbåtene

Det var Den Store
Kjærligheten som
fikk dataguruen
Conny Johansson
från Sverige, til
Oksval i 1988.
Avdelingslederen trives best i õppna
landskap, på dekk
på Nesoddbåten, og
snakker norsk som
en nordbagga.
Hans Erik Næsheim,
utrolig nok også fra
Hardanger, nærmere
bestemt Eidfjord,
hvorfra man kan ta
ferje til Ulvik.
Utvikler mykevarer
(software) i hovedstaden og storkoser
seg i Vestlia på
Alværn, hvor han
har bodd i 14 år.

• Fotografering/reklamefoto
• Språkvask

Selma Brokstad,
Flaskebekk:

Original Design & Display

er 6 år og går i første
klasse på Rodeløkka
skole. Hun har skolens
tøffeste skolevei (fjord),
fra Nordre Flaskebekk
brygge via Tangenbrygga til Tingvallakaia.
Av og til kjører hun
også egen båt til byen
sammen med pappa.

Øvre Utsiktsvei 43
1450 Nesoddtangen
Tlf. 22 83 02 02
Else-Britt@Original.AS
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Nils Petter Brokstad,
er pappaen til Selma
og jobber i Telenor
på Fornebu. Når
været tillater det tar
han egen båt fra
Flaskebekk til
Fornebu, men når
det er snøbyger og
blåser kuling fra
nordvest tar han
Nesoddbåten.

Velkommen til å se vårt store utvalg
av gaveartikler m.m
Eraker Interiør
Interiørhjelp
Handlehjelp
Smarte løsninger
Oppussing hjemme eller i båthuset/hytta
Belysning og farger
Siste hånd på verket
Styling hjemme eller om du skal selge

Marie Anne Eraker
Interiørkonsulent

GRO-senteret på Bjørnemyr - Tlf. 66 91 91 81
nesodden@givingdining.no

www.erakerinterior.no
erakerinterior@tele2.no
Mobil 40 41 19 21

MANDAG – LØRDAG 10–18
Før jul har vi utvidede åpningstider.
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Årets første snøfall

Plutselig var det vinter - for en dag ...
Bildet er ikke tatt på Kystens Lindesnes Åna
Sira, eller i Lofoten, men på Nordre
Flaskebekk brygge, den eneste brygga på
Nesodden (bortsett fra Tangenbrygga),
som har anløp i vinterhalvåret.
Den 29.oktober ble den trofaste bryggegjengen overrasket av en forrykende

snøstorm, med vind fra nord, og snøfiller
på størrelse med katter og bikkjer.
På bildet ser du Selma Brokstad og
pappaen hennes, sammen med Camilla
Schelderup, på vei om bord i M/S
Prinsessen.
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Selma på vei til
skolen.

Signalen
gratulerer:

NIF-KIOSKEN

Jan Arild
Wigmostad
Mekaniker ved
Concordiabus
Norge AS avd
Nesodden.
Fyller 60 år den
06.12.2008.

24.07.1920

nesoddenif.no

Hvem ønsker seg
dette nurket?
... som kalles løvehodekanin
Dette og andre kjæledyr,
og alt de trenger får dere hos:

NESODDEN ZOO
Flaskebekk Senter - Tlf.66 91 67 50
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ved Tangen Nærsenter
Hos oss får du alt
du ønsker deg til kveldskosen.
Vi har også litt dagligvarer,
reisekort for buss / båt
og DVD-utleie

Huldra
havarerte!

Kaptein Magne Olsen og supermatrosene Roger Sletten og Magnus Hvistendal.
Heltene på Huldra!

Motorhavari er ikke akkurat hverdagskost
for Nesoddbåtene. Når sant skal sies kan vi
ikke huske sist det skjedde.
Klokken 15.52 den 19. september var det
imidlertid bom stopp for M/S Huldra.
– Jeg kjente først at styringen ble dårlig,
sier kaptein Magne Olsen, deretter var det
full stopp i maskinen.
Oslo Havn ble kontaktet over VHF'en, og
passasjerene ble umiddelbart orientert.
– This is your captain speaking, sa kaptein
Olsen (på norsk) og oppfordret passasjerene til å ta en tur på dekket i det fine
været. Han fortalte at regulatoren var
røket og at det vare å ta det med ro.
Når først uhellet var ute, kunne det ikke ha
skjedd under mindre dramatiske forhold.
Blåmyra var flatt som et stuegulv, ikke et
vindpust, og Havnevesenets M/S Hugin
kom tilfeldigvis forbi. Slepetrosse ble satt
og klokken 16.40 var passasjerene i land på
Tingvallakaia.

M/S Smørbukk drøyet 16.52 avgangen og
bussene på Tangen ble varslet.
Man skulle nesten tro at det var en planlagt øvelse, perfekt gjennomført.
All ære til kaptein Olsen og hans mannskap.
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po st@nbds -signal en.no

FOREBYGGING • BEHANDLING • ERGONOMI
Naprapat tilsluttet NNF

Stive muskler
og ledd?
Gjør noe med
det hos naprapaten
fra Nesodden,
som holder
til på
Aker Brygge!

O
R

slo
yggklinikk
André Bolstad

MANUELL ORTOPEDISK MEDISIN

Beddingen 12 • Aker Brygge, 0250 Oslo
Tlf. 22 83 91 00
www.rygg.no • post@rygg.no

Dame- og herrefrisør
med tradisjonelle
og organiske produkter
- Farge/klipp
- Hull i øre/nese/navel
- Farging av bryn og vipper,
permanent, vask og rens, føn, kur
- Extencion hårforlengelse/tykkelse
- Sol
- Fotterapi
KMS - Joico - Balmain - Blomdal - Organic - Renati
Åpent:
man-tirs-ons: 10-17, tors: 10-19, fre: 10-16, lør etter avtale.

Frisører:
Trine, Ellen og Christina
Fotterapeut:
Mona
VI ØKER KAPASITEN.
NY KREATIV OG FRISK
FRISØR. ELLEN HAR
BEGYNT HOS OSS.
Bjørnemyr Senter, Tosletta 44, 1453 Bjørnemyr,
Tlf. 66 91 81 81
www.haarsenteret.no
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Septik og høytrykkspyling
Tining av frosne ledninger
TV-inspeksjon av
avløpsledninger
Fyllmasse
containerutleie
Døgnvakt • Tlf. 66 91 82 16
Kløftavn. 100, 1454 Fagerstrand
e-post: post@sandnes-transport.no

Babyer tok bølgen på Fjordvangen
Lørdag 27. september var det utagerende
festing i de gamle butikklokalene på
Fjordvangen.
Julian (7 måneder), Anna (1 år og 2 måneder), og Maja (2 år) spiste marsipankake,
gjorde i buksa, og jublet over å ha fått sin
butikk på Nesodden.
SeBraBarn er en spesialbutikk for barn i
alderen 0 - 8 år. Den kuleste butikken for
barn sør for «Løkka».

Mor og datter foran den koselige
butikken for smårollinger på Fjordvangen.
43

Mor og datter
Det er mor Elin Dammyr og datter Solveig
Furuholm som har satt i gang.
Bibliotekaren og bankfunksjonæren var
klar for noe nytt, og en spesialforretning
for barn manglet på Nesodden.
Fjordvangen Landhandleri ble i sin tid drevet av familien Viken, og ligger midt i bakken mellom hovedveien og Fjordvangen
brygge.

Julian Maximillian Douglas Larsen fikk cash i dåpspresang fra rik onkel i Amerika.
Med lomma full av dollar dro han på shopping til Fjordvangen. Her sammen med
mor Henriette Larsen og butikkinnehaver Solveig Furuholmen.

Kathrine Staheim kom med
bil fra Slependen med
barn i magen og
datteren Anna.

Der hvor det før var melis og kardemomme
er det nå markadresser og sparkebukser.
Kundene strømmet til Nesodden fra fjern
og nær. Kathrine Staheim kom med bil fra
Slependen med barn i magen, og datteren
44

Anna. Ane Lilletun tok turen fra Vestby
sammen med datteren Maja. Alle var de
enige om at butikken var toppers, og kaka
dødsgod!
Signalen gratulerer og ønsker mor og datter lykke til.

Tredobling av arealet i Harmoni Helsekost
Mor og datter, Lillebil og Nora Ofstad har tatt turen fra Fjellstrand til Gro.
– Klart vi må støtte opp om våre lokale forretninger, sier Lillebil som synes utvalget i Harmoni
er både stort og spennende.
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Det har altså ikke sluttet å gro på Gro!
– Alle gode ting er tre! tenkte trebarnsmoren Joessy Salvesen og tredoblet butikken
sin på Gro.
– Nå håper jeg bare at omsetningen også
blir tredoblet, sier jenta fra Nicaragua og
krysser fingrene.

Skomakergata
Det nærmeste du kommer Skomakergata
på Nesodden er lokalene til Harmoni
Helsekost. Det eneste som mangler er
Tøfflus og Skomaker Andersen, – appelsinen med nellik er på plass og persille finnes
også.

bakeren og våre juicer er 100% naturlige,
sier den driftige damen.
– Vi har alt du trenger for å pleie deg selv
og gi kroppen din det den trenger.

– Harmoni i egen kropp starter alltid innenfra, sier damen som åpenbart spiser av lasset, for maken til harmonisk dame skal man
lete lenge etter!

Butikken bugner av økologisk mat, krydder, pastasauser, oljer og glutenfrie produkter. Alt smakfult og elegant i hyller og
omgivelser som Tøfflus og Skomaker
Andersen hadde funnet seg godt til rette i.
Hvem vet, kanskje dukker de opp til jul?

Betydelig utvidelse
– I tillegg til helsekost utvider jeg med en
avdeling for barneleker, og en parfymeriavdeling. Vi satser på leker som er sunne for
barns utvikling, og leker laget av naturmaterialer. Parfymeriavdelingen har et stort
utvalg innen hudpleie og naturkosmetikk,
og et rikholdig assortiment av velværeprodukter.
– Våre økologiske brød kommer rett fra

Det er oversiktlig og enkelt å finne frem til produktene i Harmoni Helsekost.
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Juleruter Nesoddbåtene 2008/9
Hallo ig jen
God jul fra oss i
nesoddbåtene

RUTE 601 AKER BRYGGE – NESODDTANGEN
JULAFTEN – onsdag 24.12.08
Lørdagsrute til og med avgang kl. 1700 fra Nesoddtangen.
Ingen flere avganger bortsett fra kl. 2400 og 0100 fra
Nesoddtangen og kl. 2332 og 0032 fra Oslo.

1. & 2. JULEDAG – Søndagsrute
HVERDAGER I ROMJULEN

Fra Oslo kl 0602, 0632, 0702, 0732, 0802, 0832, videre 32 min over hver
time til 1432. Deretter 1502, 1532, 1602, 1632, 1702, 1732, videre 32 min
over hver time til 0032.
Fra Nesoddtangen 0530, 0600, 0630, 0700, 0730, 0800, 0830, 0900 videre
hver hele time til 1500. Deretter 1530, 1600, 1630, 1700, videre hver hele
time til kl 2400.

Lørdag & Søndag –

Vanlig lørdags- og søndagsrute

NYTTÅRSAFTEN – onsdag 31.12.08 –

Lørdagsrute

Nina Andersen i luka til Ekspedisjonen på Aker Brygge

1. NYTTÅRSDAG – Søndagsrute.

h
f
m
n

RUTE 716 – NESODDTANGEN – LYSAKER

=
=
=
=

hurtigbåt
kjøres kun natt til lørdag og natt til søndag
deretter minutter over hel time
nattakst (dobbel takst, kort gjelder ikke)

Hverdager i romjulen
Avgang Nesoddtangen kl 0630, 0655, 0730, 0830, 1500, 1530, 1600, 1700.
Avgang Lysaker 0640, 0705, 0815, 0845, 1515, 1545, 1615, 1715

ÅPNINGSTIDER EKSPEDISJONEN

VENTEHALL

Mandag 0830–1700
Tirsdag–fredag 0830–1600

Mandag–torsdag 0600–0045
Fredag–lørdag 0600–0130 Søndag 0600–0030
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Forrige nummers ordlek ble nok en suksess
– antall svar øker fra gang til gang og vi
har fått inn mange riktige svar og flere
hyggelige tilbakemeldinger fra våre trofaste lesere.

Ordleken

God fornøyelse nok en gang,
og lykke til med Ordleken.

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

2. Overfør bokstavene (evt. utrops-, spørsmålstegn eller komma) til ruten med
tilsvarende tall i nederste diagram.
Hvert tall har kun én og samme
bokstav – men de enkelte bokstaver
har ofte flere tall ...

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

FYLL UT OG FINN LØSNINGEN:
1

2
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17 18

34

50

70

6

7

19 20

21

22 23

35 36

37 38

39 40

41 42 43 44

51 52

53 54

55 56

57

71 72

3

4

73 74

5

75 76

77

8

9

24 25

58

78

3. I diagrammet under vil det vokse fram
et slagord eller et sitat etter hvert
som du finner svaret på stikkordene
på forrige side – og fyller ut «gaten»
nedenfor.
Lykke til!!
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26 27

12 13

28

29

45 46

59

79 80

60

47

61 62

81 82

Gavekort

14 15

30 31

Nr. 005

32 33

48 49

63 64

83 84

Løsningen sender du til:

rett til å
gir deg ........ for
vekortet
......
Dette ga ........................
s
handle ho

65 66

85 86 87

67

68 69

.

!

Vinneren vil få et
gavekort på kr 500,–

NBDS-Signalen DA, Øvre Utsiktsvei 43, 1450 Nesoddtangen
– merket «Ordlek». Svarfrist: 9. mars 2009.
Navn: .......................................................................................................
Adresse: ...................................................................................................
Postnr. ........................-sted:....................................................................
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og som en helt spesiell julegave fra
Signalen i år, kan vinneren selv velge
blant annonsørene fra Nesodden
i denne utgaven av Signalen!!
God Jul og lykke til!
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Gjelder nter. Ubenyttet
inn i konta

Tufte
Else-Britt

Vinner
av gavekort
i forrige nummer er:

Frank Floer,
Skogveien 8
1450 Nesoddtangen

En ny sommer i sikte?
I utkiktstårnet på Steilene har Else Sletten
panoramautsikt over Nesodden Seilforenings regattabane. Kikkerten har hun og
ektemannen Rune donert til seilforeningen
som takk for 38 fine år.
Else og Rune representerer (sammen med
en rekke andre) selve ryggraden i foreningen.
Forhåpentligvis har de fortsatt mange flere
fine år i sikte. På Steilene.

Populær forening

Regattakontoret er selve kjernen i Nesodden
Seilforening. Under Høstcupen ble kontoret
betjent av (fra venstre): Henno Grennes, Svein
Søderlund, Sigurd Parmann, Øyvind Degnes.
Stående bak: Flemming Bjerke, Tur og
Havutvalgsleder, og Cato Nordal, stjernefotograf og elektrisk trollmann.

– Det hele begynte i januar 1960, forteller
Rune og mimrer om Trygve Bernhardsen,
Iver Iversen, Thor Bjørn Lie og de andre
stifterne av Nesodden Seilforening.
Ivrige seilere, men enda ivrigere festmennesker. Årsfestene i seilforeningen var
berømte langt utover kommunegrensa, og
folk pyntet seg i smoking og side kjoler for
å gå på fest i Pers Konditori og Selskapslokaler.
– Heldigvis har vi bevart evnen til å feste, selv
om alt så ut til å være slutt 3. juledag 2001.
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Brant ned til grunnen
Etter flere år med iherdig dugnadsinnsats
fra ildsjelene i familiene Søderlund,
Berntsen, Sletten og en rekke andre, la
«Den Røde Hane» seilforeningens klubblokaler i aske. Tapt var foreningens
annaler, kuriosa, massevis av verdifult
utstyr, og en vesentlig del av kystkulturhistorien på Steilene.
Ikke bare var masta brukket, skuta var gått
ned med pikk og pakk.
Det var ikke en flis igjen av bygningen, som
i sin tid bare ble kalt «Storegården på
Steilene».

Fugl Fønix
Gudskjelov at det finnes mennesker som
aldri gir opp. Med de samme ildsjelene i
spissen, og forsikringsselskapet i ryggen,
var det bare å brette opp armene på ny.
Et nytt klubblokale ble reist, og maken
finnes neppe noe sted. Nærmere sjøen er
det ikke mulig å komme, og huset
inneholder alt av moderne komfort og

teknologi.
Kjøkkenet og restauranten er i gourmetklassen. HM Kong Olav uttalte i sin tid at
Nesodden Seilforening hadde de beste vaflene i landet, og fiskesuppen etter en hemmelig oppskift fra Standal på Persteila er
verdenskjent. I pakt – og skjønn harmoni
– med naturen.

Høstcup og fiskesuppe
Nesodden Høstcup 2008 gikk av stabelen i
slutten av september. Til sammen 56 båter
deltok, og 130 sultne seilere spiste fiskesuppe med kniv og gaffel i Kystkultursalen
til langt på natt. Fra velinformert hold har
vi fått opplyst at suppen smakte fortreffelig, og at alle var friske og raske dagen
derpå.
Det var imidlertid ikke vinden. Den hadde
løyet fullstendig i løpet av natten og glimret fullstendig med sitt fravær. Heldigvis
hadde man hatt vind i seilene før banketten, og alle var enige om at høstcupen på
Nesodden er årets høydepunkt.

Foto: Cato Nordal

Stein Torget er fergemann mellom Alværn
og Steila når han ikke er i Spania.
– Her sitter jeg godt, sier Stein

Guro Sletten har verdensrekord i å steike
vafler og være på Steilene. Her sammen
med Hanne Bjørnås.

Foto: Cato Nordal
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Signalens alternative julebord,
julepynt og julemat
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Er du stresset og lei av julemas, julemat og
julenisser? Kunne du tenke deg noe annet
i førjulstida – og i jula for den saks skyld?
Det kunne vi, og spurte vår interiørspesialist Marie Anne Eraker om råd.

Nesodden only!
Marie Anne bor og jobber på Nesodden og
løste derfor oppgaven lokalt.
Ikke en barnål eller kongle ble plukket i
Frogn eller i Vestby, – og all annen pynt og
alt dekketøy ble håndplukket i Nesoddens
eksotiske og spennende forretninger.
– Hvorfor i himmelens navn skal man valfarte til Vinterbro, Ski eller Drøbak når man
finner alt man trenger rett utenfor stuedøra, sier interiørkonsulenten som to dager i
uken treffes i Jernia-butikken på Tangen.

Nisseløst
Det er et imponerende bord som møter oss.
Ikke en eneste nisse «made in China», eller
juggel fra Taiwan, men mose fra Tomåsan
og kongler fra Bergerbanen. Lysestakene er
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uthulte bjerkekubber fra Oksvald som passer perfekt ved siden av til rustikke kubbelys. I mosen midt på bordet finner vi de
mest naturtro rådyrene vi har sett – og noen
utrolig søte engler!
Resultatet ble «berre lekkert», – Marie
Anne og Signalens medarbeidere har overgått seg selv og fråtset i godbiter ved et
bugnende pyntet bord fra noen av Nesoddens imøtekommende forretninger.
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På menyen
Hos Meny på Tangen kan man få en organoleptisk opplevelse allerede i delikatessedisken.
Den bugner av lekkebiskener, og du kan
fremstå som gourmetkokk dersom innkjøpene gjøres der.
Kokkene bak disken har gjort mesteparten
av jobben for deg, det eneste du trenger å
gjøre er å varme opp godbitene og dan-

?
dere serveringsfatene.
Røkelaksen er superb, karbissene utrolige,
kyllingene tar helt av og salatene er himmelske. Gjestene kommer til å gi deg stående applaus med ovasjoner, – det største
en vert eller vertinne kan oppnå.
Bon apetit!
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Mange gode tilbud
SUPERTILBUD!
SOEHNLE

UTROLIG ALLSIDIG
SAGER, KAPPER OG SLIPER

BOSCH MULTIFUNKSJONSVERKTØY
PMF 180 E MULTI

PERSONVEKT
BODY CONTROL

MÅLER OGSÅ FETT- OG
VANNVERDIER

MINNE FOR
8 PERSONER

Elektronisk, trinnløs styring av
hastigheten, soft grip, kompakt hus
og optimal ergonomi gir sikkerhet og
komfortabel jobbing. Støvavsug. 180 W.

TA N G E N N Æ R S E N T E R

TELEFON 40 00 59 54

MANDAG TIL FREDAG 09.00-20.00 • LØRDAG 09.00-18.00
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Oda Ramberg, t.v. og

Meny
Marie Anne Eraker, på Jernia
Nesodden Blomster
Jernia
Rosenlund Atelier
lle e mulig!
a
Rustikk
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a
Sign som gjo

Jernia:
Steinrik Hagen (Canica AS) er en
luring. Han vet at gutta liker harde
pakker til jul, og at jentene liker å
pynte. Derfor selger han ting og
tang som begge kjønn har bruk for.
Ektemannen til Mille Marie eier
Jernia-kjeden, og ansetter bare de
blideste og beste ekspeditørene til
sine butikker.
Blomster-Bjørn Beverli er urinnvåner på Nesodden, gift med Heidi fra
Fetsund, og driver Nesodden
Blomster.
– Vi er i en interessant og spennende nisje, og er et alternativ til
bensinstasjons- og dagligvareblomster. Hos oss finner du det lille ekstra og de lekre finessene.

Stolte innehavere av
Rustik

Rustikk: Rett under Vinmonopolet
på Skoklefall holder Anne Olsen og
Nina Smith til.
De driver en drøm av en forretning,
og kundene drømmer seg ofte bort.
På bildet drømmer både Mette og
Erik Adland seg inn under den tibetanske skinnfellen.
Trygve Holst lar seg også friste og
kjøper en skinnfell til kjæresten sin.
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Få egne ideer og se alt hva
Nesoddens næringsliv bidro
med for å lage den perfekte
rammen rundt festen vår!
Jernia:
Rosendal dekketallerken/fat kr 219,–
Rosendal rødvinsglass pk à 2 stk kr 169,–
Rosendal vannglass, pk à 4 stk kr 219,–
Naturkuler kr 99,– pr boks m/ ulike kuler

Kongler kr 36,–
Neverhjerter kr 49,–
Mose kr 39,–
Reinlav kr 42,–
Servietter kr 25,–
Navneskilt trebrikker kr 49,–
Engler kr 179,–
Div dekor og pyntebånd
Strie kr 59,– pr meter
Kaniner kr 49,–
Sølvfargede juletrekuler pk à 4 stk kr 159,–
Nesodden Blomster:
Brune kubbelys, kr 45,–
Lilla kubbelys, kr 35,–
Mosekule med lyng kr 298,–
Kremmerhus i lyng kr 165,–
Flaskebærer, kurv av jern kr 205,–
Rustikk:
Stor kaffe/tekopp rosa el grå kr 172,–
Grå bolle kr 205,–
Grå vingebolle kr 190,– Juletrekuler/pynt
(henger i taklampen) fra kr 59,–
Stor lysestake av jern kr 1.349,–
Grå rund kurv/boks med lokk kr 450,–
Kurv kubbelysestake kr 450,–
Rypa kr 450,–

På Nesodden kan du få tak
i alt hva hjertet begjærer
for å lage det perfekte
selskap – året rundt!

Meny
Nesodden Blomster
Jernia
Rosenlund Atelier
lle
Rustikk
ker a te

ulig!
m
tak rde det
n
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Sign som gjo

Galleri Rosenlund er oppkalt etter
huset som Konsul Hennum
(Helviktangen) i sin tid bygget til sin
datter. Der bor Hanne Nystrøm sammen med sin elskede, diverse barn
og to hunder. I tre og et halvt år
drev hun sitt galleri der. Nå driver
hun
galleri
og
butikk
i
Flaskebekksenteret sammen med
venninnen Catherine Østrem. Begge
har gått på Kunst og Håndtverkskolen og er mer enn alminnelig
opptatt av kunst, form og farge.

MENY: Bak delikatessedisken på
Meny finner vi Anine Ottesen
Knudstad og Camilla Einerkjær
fra hhv Bjørnemyr og Alvern.
Begge stortrives blant gode kollegaer og god mat.
– Spesielt stekt laks, sier Anine,
det er min favorittmat, gjerne – Gøy å kunne videreføre det vi har
utdannelse i, sier Hanne som har
også til jul.

Rosenlund Atelier:
Liten mønstret tallerken i stål, kr 115,–
Rund burgunder skål kr 200,–
Lilla snapseglass/teglass kr 50,–
Kubbelysholder House Doctor kr 150,–
Rådyrmor kr 145,–
Rådyrunger kr 89,–
Rosa liten vase kr 59,–
Sort liten glassvase kr 59,–
Tre–etasjers-kakefat kr 495,–
Voksduk blonde hvit kr 120,– pr meter
Saueskinnsputetrekk kr 1.699,–

dype røtter på Nesodden, oldemor
kom fra Tjernsbråten. Stovnerjenta
Catherine kom på besøk til Hanne
og fikk øye på en «til salgs-plakat»
på Fjordvangen. Dermed ble det
Nesodden på henne også. På eiendommen sto det en nedgrodd OLbrakke fra 1952 som ropte på henne
og sa: Her skal du bo, og slik ble det.
Med i eventyret om OL-brakka
hører det også med en prins, en
kjekk sådan, som attpåtil kan snekre. I eventyret Rosenlund finner man
ting og tang som Hanne og
Catherine har laget selv, og importerte varer fra hele verden.
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Eraker Interiør:
Diverse skinn (antilope, gnom)
Telys i trekubber – selvkomponert og
hjemmegjort av Eraker Interiør
Meny:
Roastbeef
Karbonader med løk
Røkelaks
Egg
Kokt skinke
Dyrekjøtt
Lammerull
Potetsalat
Reker i majones
Skagensalat
Skalldyrsalat
Remulade
Pizzasnurrer

OVERSIKT OVER VÅRT
BEHANDLINGSTILBUD
AV OFFENTLIGE
TJENESTER:
•

Øre-nese-hals
sykdommer

•

Ortopedi

•

Håndkirurgi

•

Plastisk kirurgi

Colosseumklinikken har
som hovedmålsetning
å sette våre pasienter
i fokus.

Velkommen til Colosseumklinikken
Colosseumklinikken er en privatklinikk med hovedvekt på plastisk kirurgi, ortopedi og
øre-nese-halskirurgi.
Klinikken har utviklet seg til et kompetansesenter innen plastisk kirurgi, ortopedi og ØNH-kirurgi.
Klinikken er et offentlig godkjent sykehus.
Alle pasienter i Norge kan henvises direkte til
de fagområdene vi tilbyr.
Klinikken har knyttet til seg gruppe meget godt
kvalifiserte leger som utfører inngrep som er både
kosmetisk og medisinsk begrunnet.
Vi har kort ventetid.
Står du i helsekø, hjelper vi deg.
Behandlingen er gratis utover vanlig egenandel.
Vi tar imot pasienter fra hele landet.
Ønsker du et kosmetisk inngrep, har vi erfarne kirurger som kan hjelpe deg.

Sørkedalsveien 10B - NO-0369 Oslo - Tel.: 23 19 50 50 - Fax: 23 19 50 60 - legepost@ckl.no - www.colosseumklinikken.com
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