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Det var en gang en mann som het Rolf
Sunnaas. Sammen med sin kone Birgit drev
han i slutten av 1940-årene et pleiehjem på
Brønnøya i Bærum.
Pleiehjemmet var imidlertid nedslitt, lå på
en øy, og lot seg ikke utvide.
En søndag for lenge, lenge siden lå han
utenfor Brønnøya i båten sin, og fisket
makrell. Været var nydelig, og mens solen
gikk ned bak Askeråsene, lå Nesodden fortsatt badet i sol.
– Der skal senteret ligge, tenkte Rolf
Sunnaas, og rodde over fjorden.
I dag troner Sunnaas sykehus som et Soria
Moria-slott på Nesodden. Det har blitt et
landemerke i Oslofjorden og et fyrtårn
innen fysikalsk medisin og rehabilitering.
Rolf Sunnaas fikk «fast fisk» på Nesodden,
og det er bare å ta av seg hatten for for3

Sykehuset har i dag 679 fast ansatte, og
bortimot 100 på tilsigelsesavtaler.
Det er hele bygdas stolthet, og setter oss
bokstavlig talt på kartet.
Sunnaas er synonymt med Nesodden.
Sunnaas er eventyret som gikk i oppfyllelse,
og stedet som for mange representerer
veien tilbake, – tilbake til et fullverdig og
godt liv.
Frans av Assisis hilsen er så fin:
Pax et bonum. Fred og alt godt.
God jul og godt nytt år!
God vinter!

God jul!

Sunnaas Sykehus
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I Nesoddens Historie, bind 3
står det:
Ekteparet Rolf og Birgit Sunnaas drev i slutten av 1940-årene et pleiehjem på Brønnøya i Bærum. Det var ikke det mest lettdrevne sted, i gamle bygninger, på en øy.
Det fortelles at han en dag han var ute og
fisket, kastet et blikk over på Nesodden, og
tenkte: Der skal sykehuset ligge, hvoretter
han rodde over fjorden og kjøpte kommunens eiendom Bjørnemyrdalen. Det heter i
sakspapirene:
«Nesodden kommune går enstemmig inn
for et pleie- og rekonvalesenthjem på
Nesodden. Hr. Rolf Sunnaas, som for tiden
eier Brønnøya Rekonvalesent- og Pleiehjem, søker om å erverve 12 mål grunn av
kommunens eiendom Bjørnemyrdalen
skog. Akitekt for hans nybygg er Kirsten
Sinding Larsen, som har utarbeidet tegningene. Det er tenkt 48 pleiepasienter.
Kommunen vil sikre seg åtte plasser.»
Alle de folkevalgte på Nesodden gikk
enstemmig inn for søknaden, det samme
gjorde lensmann, prest og helselag.
Kanskje et tankekors for dagens lokalpolitikere. Den gang var politikerne sitt ansvar
bevisst, de var handlekraftige og beslut-

Rolf og Birgit Sunnaas
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arbeidsplass, det var 35 ansatte.
I 1958 får vi et godt bilde av pleiehjemmet,
som da blir omtalt som sykehus.
«Sunnaas Sykehus er en langstrakt tre-etasjers bygning med et platå foran. Det er
landlig idyll, med en liten singelstrødd parkeringsplass foran porten. To små dammer
gir ro for øyet. Dessuten ligger det en
driftsbygning, drivhus og gartnerbolig på
området. I dammene har de fisk i pensjon.
Her er også åtte griser, og femti høns».
I 1960 sto byggetrinn II ferdig. Pasientene
ble flere, nå øket de til 160, derav 20 poliopasienter. Nå kommer også navnet Sunnaas
inn i folks bevissthet. Selv om området het
Bjørnemyrdalen, så kom buss-stoppestedet
til å hete Sunnaas.
Navnet Sunnaas Sykehus kom også inn i
alles bevissthet på Nesodden.
ningsdyktige. På grunn av den sosiale profilen ble prisen 1000 kroner pr. dekar og
kommunen bevilget også tre tuen kroner
til vannboring på stedet.
I 1954 sto pleiehjemmet klar for innvielse
med en kapasitet på 60 pasienter. Her var
vaktmesterbolig, verksted, veksthus for
grønnsaker og uthus for dyrehold, for her

skulle man være selvhjulpen med så mye
som mulig. Pleiehjemmet hadde både ku,
høns og griser for egen husholdning.
Poteter, grønnsaker og frukt ble også odlet
for pleiehjemmets bruk. Rett som det var
kunne nesoddingene se Rolf Sunnaas stå
og fiske makrell nede på Nesoddtangen
brygge, for å spe på med mat til pleiehjemmet. Alt fra starten var dette en stor
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Årets julegave?
Svømmekort på Sunnaas!
Hvorfor ikke, sier badebassengansvarlig
Anne M. Lannem og badevakt Roger
Eriksen på Sunnas sykehus.
Nesoddens «landemerke» og hele bygdas

• at Norges Yrkesdykkerskole har en fast
avtale med Sunnaas?
• At Sjøstjerna og Delfin arrangerer
svømmekurs og Havfruen vannaerobic?
• at du kan ringe Roger Eriksen eller en av
de andre badevaktene på telefon
66969057?
• at kantina på Sunnaas er åpen for alle?
• at du fra 4. januar kan svømme av deg
ribbe- og annet fett?
Vi visste det ikke, men nå vet vi det!

Sunnaas sykehus HF hentet fra
Styrets årsberetning for 2008:
Det er to basseng på Sunnaas. Ett terapi/barnebasseng og hovedbassenget som gjør ethvert
høyfjellshotell grønn av misunnelse.

stolthet, har badebasseng med den mest
spektakulære utsikten i verden.
For ikke å snakke om utsikten fra, og
maten i, kafeteriaen.
Begge deler er åpne for publikum!
Hva med et gavekort på babysvømming til
familiens yngste, eller et svømme- og badstukort til familiens eldste som årets julegave?

Visste du?
• at i det lille bassenget er det babysvømming hver onsdag fra klokken 16.30?
• at alle over 16 år kan kjøpe badekort
til kr. 70,– og klippekort kr. 750,– for
12 klipp. Honnør: 50,–/550,–?
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Sunnaas sykehus HF utfører spesialisthelsetjenester etter avtale inngått
med Helse Sør-Øst RHF. Sykehuset er
regionsykehus med universitetsoppgaver i den medisinske spesialiteten
fysikalsk medisin og rehabilitering og
har 679 fast ansatte. I tillegg er det ca.
100 ansatte på tilsigelsesavtaler.

Vi serverer nydelig tradisjonell norsk julemat
i tillegg til vår rikholdige kinesiske meny
VI HAR
ALLE RETTIGHETER!

IKKE NØL MED Å BESTILLE JULEBORD HOS OSS!

mandager stengt

tirs – tors: 15-24 • fre - lør: 15-01 • søn, hellig: 13-22

Bordbestilling/take away: 66 91 48 20
Vi hjelper
deg med
alle typer
el-installasjon!

Gulbjørnrud Sag&Høvleri AS
1455 Nordre Frogn

Åpningstider:
Man-Fre 7-17
Lørdag 9-14

98 28 03 15 • 98 28 03 16 • 98 28 03 17

Tlf. 64 93 91 94
Faks 64 93 94 80
www.gulbjornrud.no
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64 93 9194

Anne M. Lannem er utdannet fysioterapeut
med hovedfag innen fysisk aktivitet for funksjonshemmede. Når hun ikke er i bassenget
jobber hun med sin doktograd, og er stipendiat ved Norges Idrettshøyskole.

Ønskelig og nødvendig
– Tradisjonelt har vi leid ut bassenget til
Nesodden kommune og ulike idrettslag,
forteller Anne M. Lannem som ble ansatt

som fysioterapeut på Sunnaas i 1975. Den
trivelige Fagerstrand-damen er følgelig en
av veteranene på Sunnaas og beretter om
Julebordene på Sunnaas som den gang ble
arrangert i og rundt bassenget.
– Rolf og Birgit Sunnaas var varme,
omtenksomme og spennende mennesker.
Jeg er heldig som fikk oppleve deres tilstedeværelse på Sunnaas. De skapte et unikt
miljø, og la grunnlaget for det som i dag er
et begrep og en merkevare innen rehabilitering.
Nå ønsker vi i større grad å stå for driften
av bassenget selv, og gjøre bassengene
våre enda mere tilgjengelig for folk på
Nesodden. Både fordi det er nødvendig ut
fra et økonomisk perspektiv, og fordi det er
ønskelig. Livrednings- og andre klubber vil
fortsatt ha sine kurs i bassengene på
kveldstid, men nå kan alle som har fylt 16
år svømme og ta badstu her på dagtid frem
til klokken 15.30.
Enkelte dager har vi imidlertid stengt, men
oppslag om dette kunngjøres to uker i forveien, og lurer du på om det er ledig, eller
temperaturen i vannet, er det bare å ringe
telefon 66969057.
Våre tre badevakter Roger Eriksen, Robert
Bakke og Kjetil Gåserud kan alt om klor og
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Den forhendværnede typografen fra
Skaubygda, Roger Eriksen, synes det er
adskillig bedre å jobbe med mennesker enn
maskiner. Han trives som fisken i vannet!

Dame- og herrefrisør
Voksing
Sol- og fotterapi
mandag, tirsdag og onsdag: 9-17,
torsdag: 10-19, fredag: 9-16, lørdag: 9-13

timebestilling også på nett: www.haarsenteret.no
Tosletta 44, Bjørnemyr Senter - Telefon: 66 91 81 81

Mange gode tilbud
2 stk
FAKKELBOKSER

EVA SOLO

KAFFE- OG TEBRYGGER
MED
2 GLASS

Før kr 599,–
Nå halv pris

KUN

Alt i renovering
av bad

ALLTID
RØR AS
v/Hein Aasen ingeniør og
rørleggermester

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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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

Sunnaas sykehus HF
er et spesialsykehus i medisinsk rehabilitering. Sykehuset har funksjoner som universitetssykehus med regionansvar for spesialisert rehabilitering for Helse Sør-Øst RHF.
Sykehuset behandler pasienter med ryggmargsskader, skader innen multitraume,
nevrologi og ortopedi, traumatiske hjerneskader og hjerneslag.
Rehabiliteringen bygger på tverrfaglig samarbeid. Sunnaas sykehus HF innbefatter kliniske avdelinger på Nesodden, i Drøbak og
Askim. I tillegg har vi egen forskningsavdeling, kompetansesenter for sjeldne diagnoser (TRS) og Lærings- og mestringssenter.
Du kan lese mer om sykehuset på
www.sunnaas.no

mmm ... lekkert og fristende tilberedt mat.
Knut Lorentzen flankert av Bodil Møller Madsen og Anne Mette Classon.

PH verdier. De tar prøver av vannet hver
tredje time og analyserer innholdet. Det
store bassenget er 25 x 12,5 meter og er et
syn.
– Det er bare å komme, sier Roger Eriksen,
men husk å ta med badebukse!

Mat og drikke
Etter svømmeturen kan det kanskje smake
med en matbit?
Tro det eller ei, den flotteste kantina på
Nesodden er åpen for alle!
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Fra klokken 11.00 til 13.00 er det lunsj. Fra
klokken 16.00 til 17.00 er det middag. Fra
klokken 08.00 til 20.00 er det smørbrød,
kaffe, kaker og brus.
Er du riktig heldig er det en av Signalens
medarbeidere, Knut Lorentzen som har tilberedt maten. Kokken og båtentusiasten
stortrives på Sunnaas sammen med sine
kollegaer Anne Mette Classon og Bodil
Møller Madsen.

Babysvømmingen, som har instruktører fra
Delfin barnesvømming er for babyer fra to
måneder til to år i det deilige varme bassenget. Det er åtte små tasser sammen med
pappa, mamma eller en annen voksen nær
person på kurset. Babysvømmekurset varer
i 30 minutter.

Det inngår sangleker, vanntilvenning, flyting på ryggen og dykking i kurset.
Delfin barnesvømming har småbarnsvømming for barn fra to til fem år i det store
bassenget. Dette bygger videre på babysvømmekurset.
Vi har oppstart flere ganger i året.

Babysvømming er kjempebra for motorikken til babyen, det er sosialt, gøy og babyen
blir fortrolig med vann. Delfin Barnesvømming har hatt babysvømming på Nesodden i
over 20 år, så nå kommer nybakte foreldre
på kurs med sine babyer i samme klubb som
de selv gikk på babysvømming!

Lille Martha Otilie, pappa Fredrik og Mette Jeanne dit Fouque tatt under vann i det lille bassenget på Sunnaas.

Ingen på Nesodden har flere julegaver enn oss!
12

M OGH AL T R AD I NG

Tidebris vikarierte
for Tidebaronessen
I uke 45 stiftet vi bekjentskap med nok en
Tidebåt. M/S Tidebris, som til daglig går i
Flaggruten mellom Stavanger og Bergen
hadde tatt turen til Oslo for å vikariere for
M/S Tidebaronessen.
Baronessa skulle dokksettes på Stord, og
Brisen tok turen forbi kysten Lindesnes, Åna
Sira og Dalstroka innafor, for å kjøre nesoddinger til Lysaker.

Kjempebra!
Eirin Nitteberg kommer opprinnelig fra
Lofoten, og reiser daglig fra Nøkkefaret til
Lysaker. - Huldra er grei, sier hun, men Brisen
er enda bedre, et overraskende og hyggelig
bekjentskap. Dette var kjempebra!
Hurtigbåt er tingen, så lenge isen ikke legger
seg i Lysakerfjorden og setter en stopper for
katamaranene.
For matros Jarle Furubotten ble turen til Oslo
en kjærkommen avveksling fra kuling og
storm på Vestlandet. - Bare hyggelige passasjerer, og du verden for et flott vann å kjøre
hurtigbåt på, sa matrosen.

Matros Jarle Furubotten (i midten) seiler til daglig i Flaggruten mellom Stavanger og Bergen.
Turen tar 4 1/2 time og det serveres både øl, vin og middag om bord. Kanskje noe å tenke på
også mellom Lysaker og Tangen, selv om tiden blir litt knapp, sier Eirin Nitterberg og billettør
Svein Håkonsen.

Ekstraservice
Passasjererene fra Sjøstrand og Flaskebekk
ble også behagelig overrasket i uke 45. Siden
Tidebris er vesentlig større enn Tidebaronessen kunne den ikke anløpe Sjøstrand og
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Flaskebekk brygge. Passasjerene ble derfor
hentet med maxitaxi, en ekstraservice som
tidligere kun forekom ved uannonserte
driftsavbrudd.

Velkommen til å se vårt store utvalg
av gaveartikler m.m

Tangenveien 129 - Granholt - Tlf: 67 43 09 10
www.ferdinandpub.no

MandagsQuiz

hver mandag fra kl 20.00

Champions League + landskamper på storskjerm

Live musikk:

Karaoke hver lørdag i like uker, om
ikke annet står på programmet

Lørdag 5. desember:

Sterke Saker med Frode Johansen - vokal/akk.gitar,
Anders Nordskaug - vokal/akk.gitar og
Morten Nordskaug - vokal/bass, Dick Jensen – Trommer.

Lørdag12. desember:

Holen Brothers
Tord og Trym Holen spiller blues fra 21.30

Spiller/synger du? Vi inviterer til låtskriver-kveld
første søndag i måneden.

Varme lunsjbaguetter 11-15 på hverdager

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

Mandag-Torsdag: 11.00-23.00 Fredag: 11.00-02.00
Lørdag: 16.00-02.00 Søndag: 16.00-23.00

MANDAG – LØRDAG 10–18

Gjør årets julebord på Ferdinand!

Før jul har vi utvidede åpningstider.
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Mann over bord!

– Vi er på Tangenbrygga 6-7 minutter etter at
alarmen har gått, sier Lars Uddå i Nesodden
Brannvesen. Redningsbåten vår er der i løpet
av 10 minutter.
Godt å vite, dersom uhellet skulle være ute.
Denne gangen var det bare en øvelse.
Sjøstjerna Svømme- og Livredningsklubb

Camilla Hartung (9) går i 4. klasse på
Nesoddtangen skole. Her er hun på redningsøvelse på Tangenbrygga sammen med sin
tante Tonje Hotvedt som er medlem i
Sjøstjerna Svømme- og Livredningsklubb.

markerte sitt 20- års jubileum med tidenes
øvelse på Tangenbrygga.

20 år med svømming
og livredning
Sjøstjerna Svømme- og Livredningsklubb har
gjennom 20 år lært flere tusen barn og ung15

www.signalen-da.no

Froskemann Nils Jørgen Doksrød og Geir
Fredenlund har fått en «forulykket» på land.

Skipper Kristoffer Hodnungseth ble undfanget
i, og er oppvokst i båt.
Han kjenner farvannet rundt Nesodden som
sin egen bukselomme og manøvrerer
redningsbåten med sikker hånd.

dom på Nesodden svømming og livredning.
Hvert år har mellom tohundre og trehundre
deltatt på kurs, noe som utgjør fem tusen
kurdeltagere fram til i dag. Ikke dårlig for en
klubb som er basert på frivillig innsats!

Søren Ragnar Rodriguez er i gang med hjertekompresjon, og Bent Andersen «blåser liv» i
den «forulykkede».
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Farvel Sorte Prins
av Knut Lorentzen

Black Prince
I likhet med mennesker, må også skip etter
hvert gå av med alderspensjon. Og tiden har
nå kommet til en som har gjort en lang og tro
tjeneste for Fred Olsen, siden den ble bygget.

Skipet BLACK PRINCE, ble bygget for å trafikkere som kombinert cruiseskip og frakteskip
mellom England og Kanariøyene. I tillegg
gikk den som ferge fra Kristiansand til
Harwich og Amsterdam.
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Når så Fred Olsen inngår samarbeid med
Bergenske Dampskipsselskap, resulterer det i
at skipet i mange år går som VENUS fra
Bergen, i sommerhalvåret, og som BLACK
PRINCE til Kanariøyene i vinterhalvåret.

Så i 1987 blir skipet sendt til verft i Åbo for
ombygning til rent cruiseskip, som den har
praktisert som frem til i dag.
Men nå er det slutt, nye SOLAS 2010 regler,
setter svært høye krav til eldre skip i dag.
På sitt avskjedscruise besøkte skipet i Oslo
den 25. september i år.
Fra oktober 2009 er skipet solgt til rederiet
Servicios Acuaticos de Venezuela CA (SAVECA) i Venezuela hvor skipets videre skjebne er
ukjent.

Fakta om MS BLACK PRINCE
Bygget 1966 ved Lübecker Flender
Werke, Lübeck
Lengde 142, bredde 20 og
dyptgående 6 meter
Motorer 2 x Crossley Pielstick 18PC2V
dieseler.
Fart 22,5 knop
Passasjerer 527, biler ingen, etter
ombygning
Bruttotonn 11209 etter ombygning.

Åpningstider: 7 – 22 (20)
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Ferdinand – den godlynte
oksen på Granholt

band ut er The Holen Brothers. De skal rokke
inn jula, og sette folk i juletrestemning.
Kjenner vi brødrene rett (og det gjør vi) kan
Ferdinands gjester glede seg til «Rocking all
over the world», «Money for nothing», og
andre hits. Vel møtt på Ferdinand!

Ferdinands Spare Ribs er delicious, og koster ikke mer enn
en forrett i hovedstaden. Passende drikke har de også på
Ferdinand, og prisene er det ingen ting å si på!

Der hvor familien Hagen i sin tid drev kolonialforretning – på Granholt – er det i dag restaurant, og ikke bare det! Restauranten serverer de beste spareribs’ene på denne siden
av Atlanterhavet, og Nesodden har fått sitt
mini-Rockefeller.
Nylig var stedet Norges svar på Blue Note
Jazz Club, og helgen før var det ikke mindre

enn tolv bluegras-musikere på scenen på
Ferdinand. Den driftige damen som tidligere
serverte de beste baquettene på Nesodden
fra Jafs-kiosken på Flaskebekk, driver
Ferdinand sammen med sin samboer, og har
på kort tid skapt et nytt populært utested i
bygda. Utover vinteren kommer den ene
musikalske perlen etter den andre, neste
19

Ferdinands blide og høygravide innehaver
Trude Thorsdatter Evensen

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

Rigmor Hansen • Wenche Øyen • Ingrid Ousland

Trygg bilpleie
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

 Km-service for

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

Midtveien 71
1458 Fjellstrand

Tlf. 66 91 85 62
Faks 66 91 85 57

E-mail: fagerhoe@online.no
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Gro Hege Bergan • Petite Werenskiold Skaugen
Søssa Magnus • Terje Resell • John Søraune
Rolf Nerli • Tore Stoa • Ingar Øistad • Terje Risberg
Yngve Reidar Vold • Gunn Vottestad • Kjell Bendiksen
Vigdis Bøyding • Live Carlsen • Tone Flesche
Sigmund Olsvik • Ingerid Blakstad • Morten Magnus
Svallaug Svalastoga • Per Kleiva • Dan Van Ty
SALG AV FERDIGRAMMER!
VELKOMMEN INNOM!
E-mail: christinos@online.no

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

fortelle, da hun introduserte sin besetning i
beste spisetid på Ferdinand.
Den råbarske saksofonisten som til daglig er
lærer på kulturskolen syntes det var veldig
hyggelig å spille på hjemmebane, bosatt som
hun er på Torget, med mann og barn.
– På bass har jeg med meg Tine Asmundsen
fra Bærum. Hun har spilt sammen med
«Pastoren» forteller Line, og etterlyste samtidig bassister på Nesodden. Trommesettet ble
besatt av Ståle Liavik Solberg, og gitaren ble
traktert av Andreas Haddeland. Sistnevnte er
også lærer ved kulturskolen, og forfatter av
boken Rytmisk Gitarbok.

Victoria Fagertun er født på Verøy i Lofoten,
men synes at Nesodden er stedet. I tillegg
stortrives hun bak grytene på Ferdinand

Pernod

(uttales pernå)

– Bandet heter Pernod og er et band med
fokus på øyeblikket, kunne Line Falkenberg

Pernod

Nå kan du igjen få de deilige baguettene du fikk i Flaskebekk-kiosken!
Velkommen innom på Granholt!
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Ingrid Mattson har kommet ens ærend fra
Gävle i Sverige for å jobbe på Ferdinand.
Signalens matekspert Ole-Erik Tufte var
meget fornøyd både med henne og
maten. “Den verdensvante gastronomen”
ga kjøkkenet en nier, på en skala fra null
til ti!

Bandet legger stor vekt på musikalsk kommunikasjon og improvisasjon, og publikum fikk
en musikkopplevelse som bare kan oppleves
på en intim scene. Ferdinand er som skapt for
musikk som blir til i øyeblikket, mens bussene
kjører til og fra Tangenbrygga, og tar en ekstra runde i rundkjøringa på Granholt i ellevill
begeistring.
Repertoaret besto i hovedsak av eget låtmateriale, og jubelen ville ingen ende ta da
bandet spilte Line Falkenbergs komposisjon «Stemning».
Ferdinands høygravide innehaver ble faktisk så stemningsfull at hun nesten nedkom
på stedet.

Line Falkenberg
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Sokker og slips til jul?

Ikke alle mødre og fedre på Nesodden
ønsker seg sokker og slips til jul, sier
Dronningen om bord i Tidedronningen
Anita Knutsmoen.
De fleste hun kjenner vi mye heller ha et
«kaffekort» i julegave.
Kortene koster etthundreogtikroner, og
varmer til langt ut på nyåret forteller solstrålen, som i sin tid mønstret på M/S
Smørbukk som «trise».
Nå er hun «tryllekunstner» om bord i
Dronningen og tryller frem alt fra nål og
tråd, til kaffe og kvikklunsj.
– Er det rart jeg er blid?, sier jenta fra
Bjørnemyr, – jeg jobber på et «cruiseskip»,
og har verdens hyggeligste passasjerer!
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Boller & Bossanova!

Søstrene Kristin (til høyre)
og Trine Melby Thorbjørnsen syntes det var hyggelig å bli servert boller.
– Flott at Ruter inrømmer, og beklager oppstartsproblemene, sa søstrene.

Musikkformen «Bossa nova» så dagens lys
på slutten av 1950-tallet i bydelene
Copacabana og Ipanema i Rio de Janeiro.
Det var musikerne João Gilberto, Vinicius
de Moraes og Antônio Carlos Jobim som
først fremførte stilen, som ble omtalt som

«The new thing».
Ikke rart at jenta fra Ruter, informasjonssjef Gry Isberg tråkket til med «The girl
from Ipanema» når hun skulle sjarmere
nesoddingene med boller og Bossa nova.
Den nye «tingen» har ikke vært problem24

Tone Stenvoll fra Kirkenes er, som nordlendinger flest, blid og høflig og takket hjertelig for kaffen, selv om hun er fly forbanna
(slik bare en nordlending kan være!). Hun
har tatt 08.20 fra Tangen siden 2004, og
kunne før gå rett fra båt til trikk. Nå virker
det som trikken bevisst forlater perrongen
idet båten klapper til kai. Det er pokker så
irriterende, selv om det «bare» er ti minutter
til neste trikk. – Få trikken til å vente! oppfordrer hun Ruter – og fikk stående applaus
fra sine medpassasjerer.

fri, og Ruter ville derfor takke for tålmodigheten med oppstartsproblemene med
de nye båtene.

Oslo Storband
Musikere fra Oslo Storband, og studenter fra
BI var engasjert for å få søvnen ut av øynene
på båtpassasjerene på Nesoddensambandet
tirsdag 21. oktober. På Tangenbrygga trodde
folk ikke sine egne ører da båtene kom seilende til kai for full musikk. Fra klokken 07.00
til 09.00 ble det servert gratis boller og kaffe
på samtlige avganger, til fengende rytmer fra
sambaens og fotballens hjemland.
Applausen ville ingen ende ta, for selv Stan
Getz kunne ikke ha fremført musikken bedre.
«The girl from Ruter»,
informasjonssjef Gry Isberg.

Musikerne fra Oslo Storband var Freddy Hoel Nilsen, piano, Marius Ringnes Nilsen, bass og
Atle Hammer, flygelhorn.

Matros Jan Erik
Lundby kunne
godt tenke
seg tre triser
om bord i
Tidebaronessen
til Lysaker
hver dag
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The Holen Brothers

På dagtid oppunder jul står de på Tangen
Nærsenter og selger juletrær,og om kvelden spiller de rock&roll.

The Holen Family
Christmas Tree Company

Det blir julestemning av denslags!

Signalen fortalte for to år siden om Holengutta, som i over 20 år har solgt juletrær på
26

Nesodden. I år kan vi fortelle at de spiller på
flere strenger, bokstavlig talt!
The Holen Brothers har dannet eget band og
spiller skjorta av seg selv og julenissen.
Jubelen (og desibelene) står i taket når gutta

The Holen Brothers stiller med egne groupies
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setter i gang.
– Hittil har vi kun spillt på Tangenbrygga
Spiseri og pub, sier bandets pressetalsmann,
eldstemann Trym (snart femti).
– Derfra er det «walking distance» hjem til
mor, og hun sitter fortsatt oppe og venter
til vi kommer hjem. Trym som til daglig er
sykepleier i Førde synes kombinasjonen
juletrær og julerock er helt topp, og en
glimrende anledning til å samles på
Nesodden. «Smågutta», tvillingene Tord
og Geir har etterhvert etablert seg noen
steinkast fra barndomshjemmet, og når
bandet spiller, stiller ekte- og andre feller,
naboer, venner og kjente.
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Børge Ousland hadde gått i Fridtjof Nansens
fotspor, og kusine Gerd hadde kommet helt
fra Manglerud for å høre gutta spille.

julebord

NUAR!
NYPR EM IE RE 20. JA

Torshovgt. 33
Biletter: 22 34 86 80,
Billettservice 815 33 133
www.oslonye.no

www.dslouise.no Telefon 22 83 00 60
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Stranden 3 - Aker brygge

Prinsen

Hvor ble det av de gamle
nesoddbåtene – hva gjør de nå?

av Arild Nybakk

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

Helios Nesoddtangen
Tangen Centrum
1450 Nesoddtangen
Tlf. 66 91 48 84

Din miljøbutikk på Nesodden
Støtt miljøkampen
– kjøp økologisk
hverdager 10-20 og lørdager 10-18

Planene for Prinsen er at den skal kjøre
oljearbeidere ut fra Abu Dhabi til oljeplattformer. I dag fraktes de ut med helikopter
og avstanden er 100–120 nautiske mil.
Fremtidens planer er at de skal skifte
mannskap med Prinsen – det er ca. 125 personer hver gang det er mannskapsskifte.
29

Prinsen vil bruke 3-4 timer hver vei.
Været er stort sett rolig i dette farvannet
med bare noen få dager i året med noe sjø.
Turen til Abu Dhabi tok 25 dager, deretter
skulle den i dokk for klargjøring.
Skutesidene skal males orange og de skal
montere aircondition i salongene.

Vi ønsker alle våre passasjerer
en hyggelig julehøytid og et godt 2010!

Vi setter stor pris på innspill fra våre reisende som kan hjelpe oss å bli bedre.
Forslag/innspill kan sendes på mail: post@tide.no merket «catering».
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Besøk oss på www.tide.no

Åpen Barnehage – et FN i miniatyr
bestemødre fra Oksval og bestefedre fra
Flaskebekk, og vi har verdens herligste
unger her i Åpen Barnehage på Berger, forteller Imelda Bjerke, som selv var barn på
Filipinene. Nå er hun gift og bosatt i Norge
og stotrives som pedagogisk leder på femte
året. - For nye Nesoddinger er Åpen
Barnehage et funn. Her skapes nettverk, og
kjennskap og vennskap bygges. Åpen
Barnehage skaper variasjon i hverdagen for
store og små, og mange av de som møtes
skal følge hverandre opp gjennom barnas
oppvekst. Her kan foreldre se barnet sitt i
samspill med andre barn, og barna kan få
se foreldrene sine i samspill med andre
voksne. Har du lyst på en dose barnslig
glede, iver og entusiasme er det bare å stikke innom. På Berger er Åpen Barnehage
åpen hver dag mellom 10 og 14, og på
Fagerstrand vil den fra januar 2010 være
åpen tirsdag og torsdag.

"Uten mat og drikke"., Ole, Filip og Julian synes det er hel allright
å spise sammen med de voksne. Så lenge de ikke søler.

I NIF-huset på Berger, og i FIF-huset på
Fagerstrand møtes småbarnsfamilier, au
pairer, urinnvånere og nyinnflyttede.
Sammen med smårollinger fra (nesten) 0 til
6 år. Tilbudet er tilrettelagt av Nesodden
Frivillig Sentral og er gratis.

Internasjonalt preg
Samlingstund og gull i munn
– Vi har mødre fra Peru, England, Finland,
Polen, Brasil, Norge, og au pairer fra
Russland, Slovakia, og Filipinene. Vi har
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Når Imelda samler smårollingene til sang
forvandles alle til Idol-deltakere. «Bjørnen

Julian bygger hus ...
Nor (1) hadde bakt rundstykker sammen med mamma
Catharina Sønst-hagen før
de kom i Åpen Barnehage.
Deigen hevet seg mens de
gikk tur med hunden MoMo.
– Vi elsker å bo på Nesodden, forteller Catharina
som kommer fra Kolbotn.
Nærheten til en flott og rik
skog, med et stort dyre- og
planteliv er fantastisk, for
ikke å snakke om Bundefjorden på den ene siden og
Oslofjorden på den andre.

sover, bjørnen sover, i sitt lune hi» er en av
de store hittene, og fremføres med attitude og passion. Sangen er høydepunktet,
alle sitter i ring rundt Imelda som er «ekstremt kreativ», ifølge Eli Gullien som er
daglig leder i Nesodden Frivillig Sentral.
– Hun har skapt et enestående miljø og er
en gledesspreder av rang. I tillegg til aktivitetene i Åpen Barnehagene arrangerer
hun turer. Gårdsturene er spesielt populære, da er det ofte kø av stor og små som vil
være med.

... mens Sofie slukker tørsten.

Mat og drikke
Te og kaffe koster fem kroner i Åpen
Barnehage, vafler koster ti. Ellers er alt gratis.
– Noen spiser medbrakt nistepakke, forteller Imelda, – andre har med seg hjemmebakst, eller delikatesser fra sine hjemland.
Alt blir satt frem på spisebordet, og vi har
ofte mat som de beste restaurantene i Oslo
ville misunne oss.
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Fra King til Obama

og studentdramaet i Little Rock, Arkansas.
Borgerettskampen på 50- og 60- tallet er
«barnelærdom» for mange av Signalens
lesere, og sies å ha banet veien til Barack
Obamas valgseier. Signalens redaktør satt på
skolebenken i Brooklyn, New York da president John F. Kennedy ble skutt, og har sterke
minner fra den aktuelle perioden i amerikansk historie.
Siri Straumsnes kommer fra Vrådal i Telemark.
Nå står hun fjellstøtt på Nobels Fredssenter,
og ønsker Signalens lesere hjertelig
velkommen til
utstillingen

Gamle ærverdige Vestbanen jernbanestasjon er, som de fleste vet, blitt til Nobels Fredssenter.
En kjent og kjær bygning i bybildet som nesoddfolket går forbi daglig på vei til og fra båten.
Det er vel verdt et besøk på innsiden også!

De fleste som leser Signalen haster forbi
Nobels Fredssenter, til og fra båten.
Ikke gjør det!
Stopp innom og se utstillingen «Fra King til
Obama», sier Siri Straumsnes på gamle
«Vestbanen».

– Nå har vi en utstilling som viser borgerettskampen i USA med Martin Luther King i spissen. Gjennom film, musikk og foto blir historien gjenfortalt . Av hovedpunktene nevner
hun Rosa Parks og bussaksjonen i
Montgomery, Kings tale «I have a dream»,
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Da Martin Luther King jr. fikk Nobels fredspris
i 1964, kom han til det demokratiske Norge
fra et land der likhet for alle ble motarbeidet.
Han kom fra et Amerika hvor mange av de
mer enn 20 millioner svarte ikke hadde stemmerett. Han kom fra et Amerika hvor de svarte med stadig større kraft lot sin stemme bli
hørt gjennom bussboikott, sit-ins, frihetsreiser og -marsjer.
Martin Luther King jr. fikk prisen for sitt ikkevoldelige arbeid for å avskaffe raseskillet.
Bare noen måneder etter at han mottok
fredsprisen, ble han satt i fengsel i Selma, Alabama, etter å ha deltatt i en fredelig demonstrasjonsmarsj for stemmerett for svarte. Den
brutale behandlingen av de svarte demonstrantene på 1960-tallet ble kjent over hele
verden, og førte til at det i 1965 kom en ny
lov om stemmerett for alle.

44 år senere fikk Amerika sin første ikke-hvite
president; Barack Obama.
Utstillingen forteller historien om Martin
Luther King jr. og borgerrettsbevegelsen i
Amerika på 1950- og 60-tallet, en bevegelse
som Martin Luther King jr. var inspirator og
talsmann for. Martin Luther King jr. hadde en
drøm om at en dag skulle alle bli behandlet
likt - uavhengig av rase.
For mange ble drømmen virkelighet da
Barack Obama vant presidentvalget.
Det går ikke lenger tog til Vestbanen, men
nesoddbåtene legger til kai et steinkast fra
Nobels Fredssenter.
Gå ikke glipp av utstillingen som varer frem
til 11. april.

34

Steinerskolens julemarked

Pølsemaker Trond Høiås smattet,
Tone Bianca Dahl var lompedame og Evene
Attramadal tok i mot pengene

Stella Polaris

Pangstart på julestemningen!
Sammen med 29 elever fra 10. klasse åpnet
Stella Polaris Steinerskolens julemarked med
en forrykende gjøgleropptreden.

Med røtter i tidligere tiders myter og ritualer
formidler Stella Polaris nasjonale og internasjonale kulturverdier.
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Lammesteker Markus Kilander

Rønnaug Fagerli, Ross Barlow og Sonya Lii
Nome Barlow (6) solgte glaserte epler

Maskot er sta som et esel (han er et esel).
Sammen med Shetlandsponnien Baccus står
han til daglig i Prestegården. På Steinerskolens
julemarked drev parhestene med barneridning.
Lea og Malin var dyktige hestepassere.

Geir Fruseth legger an

Med nydelig vær, og hundrevis av tilskuere
kunne det årlige arrangementet ikke fått en
bedre åpning. Det er bare å ta av seg hatten
for de 273 elevene ved Steinerskolen og deres
foreldre/foresatte.
Samtlige stiller opp, og gjør julemarkedet til
en eventyrlig dag for store og små, og

Nesodden til et (enda) bedre sted å bo!
Steinerskolens julemarked byr på teater, eventyr,
musikk,
håndlagede
Andreas
Stran
Renberg ogjulegaver
Lucy Grealog
fra uendeligStella
myePolaris
mer. hadde instruert forestillingen.
Dersom du gikk glipp av det i år, er det bare å
glede seg til neste år.
Julemarkedet er forlengst etablert som en
36

Den «afrikanske» pizzaovnen er bygget av
sand og leire. Den må fyres opp 24 timer før
bruk, og kan bare håndteres av spesialister fra
Stavanger. Her svinger Erik Worsøe stekespaden mens Stein Jarle Nilsen følger nøye med.

årlig begivenhet, og et «startskudd» for julefeiringen på Nesodden.

Juleruter Nesoddbåtene 2009/10
RUTE 601 NESODDTANGEN–AKER BRYGGE / AKER BRYGGE–NESODDTANGEN
MANDAG–FREDAG:
NESODDTANGEN – AKER BRYGGE: 0625 0655 0725 0755 0825 0855 55m 1455 1525 1555 1625 1655 1725 1755 55m 0055 0155fn
AKER BRYGGE – NESODDTANGEN: 0602 0632 0702 0732 0802 0832 32m 1432 1502 1532 1602 1632 1702 1732 32m 0032 0132fn
LØRDAG: NESODDT. – AKER BR: 0655 55m 0055 0155n AKER BRYGGE – NESODDT.: 0632 32m 0032 0132n
SØNDAG: NESODDT. – AKER BR: 0655 0825 0955 55m 0055 AKER BR – NESODDT.: 0632 0802 0932 32m 0032
f = kjøres kun fredag

n = nattakst (dobbel takst, kort gjelder ikke)

m = deretter minutter over hel time

RUTE 716 NESODDTANGEN – LYSAKER
MANDAG–FREDAG:
Fra Nesoddtangen: 0630 0655 0730 0830 1500 1530 1600 1700
Ank. Lysaker: 0639 0704 0739 0839 1509 1539 1609 1709
Fra Lysaker: 0640 0705 0815 0845 1515 1545 1615 1715
Ank. Nesoddtangen.: 0649 0824 0854 1524 1554 1624 1724
b = Til Nesoddtangen via Sjøstrand og Flaskebekk

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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ønsker sin kunder en like
avslappet jul som
nissene på hybelen ...
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5 på båten

?

Svanhild
Svanhild er 11 måneder og har vært på
barnehage-inspeksjonstur til byen.
Hun bor på Granholt og skal gå i barnehage i Oslo når hun blir litt større.
Mamma Susanne var med, og begge var
enige om at det hadde vært en fin tur.
Susanne kommer fra Sarpsborg og stortrives på Nesodden.
– Et deilig sted å bo, og nær byen.
Bare en båttur unna.

Hvem?
Hva?
Hvor?

Rolf Ellefsrud

Svein Jøsang, Nesoddtangen

Svein Jøsang har bodd på Nesodden
siden 1974 og føler seg «velsignet».
– Det er bare å ta seg en tur med trikk,
buss, eller tog så ser man hvor heldige
vi er. Om bord i nesoddbåtene er det
bestandig sitteplass, og båtene er som
oftest i Tide.

er maskinsjef på Tideprinsen.
– Egentlig er jeg pensjonist, sier SørOdølingen fra Skarnes, men lengselen
etter maskiner og smørolje tok overhånd. Jeg har vært vikar på nesoddbåtene siden 2006 forteller Rolf, som innrømmer at han har en hemmelig drøm
om å være Julenisse.
– Jeg har rød genser og hvitt hår, nå
mangler jeg bare skjegget før julen kan
feires på hytta i Värmland.

Sverre Torkildsen er maskinssjef på
Tidedronningen og bor der hvor verdens
vakreste kvinns finns, på Nøtterø.
I likhet med sin far, har Sverre jobbet på
Bolærne Kystfort, men i motsetning til sin
far har han aldri blitt bomba. Det gjorde
faren og de andre på fortet, den 9. april
1940. Sverre stakk til sjøs som attenåring i
1964 og har seilt på alle hav. Nå synes han
det er helt allright å seile på det han karakteriserer som «fin sjø» i Indre Oslofjord.

jobber med kommunikasjon - før het det
informasjon – (fint skal det være) i
Helsedirektoratet. Knut er en meget ivrig
og habil båtbridge-spiller, og har markert
seg som en idekonservativ lokalpolitiker.
Bosatt på Nesodden (giftet seg inn i en
god gammel Nesodden-familie) siden 1986
og ble nylig valgt som nestformann i foreningen «Nei til atomvåpen».

Journalist og forfatter Knut Tønsberg
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Vi skifter navn
men beholder
servicen ...
... og benytter samtidig anledningen til ønske alle våre
passasjerer en riktig god jul og et godt nytt år!
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M/S Bamse Brakar passerer Ildjernet fyrlykt på vei
Høyvann
ut fjorden for siste gang
og vestavind
Onsdag 7. oktober blåste det stiv kuling fra
vest, og springfloen sørget for at Oslofjorden
var full av vann.
I tillegg var den ene fergelemmen på
Tangenbrygga i stykker, men folk kom likevel
trygt i land.
Sjømannskap av første klasse ble utvist da
Prinsens skipper av sikkerhetsmessige grunner valgte å gå til hurtigbåtkaia.
De dyktige matrosene på denne avgangen
var Hugo og Jonny.

www.signalen-da.no

NESODDEN DYREKLINIKK

ÅPNINGSTIDER

Man - Torsdag:

Kapellveien 117, 1450 Nesoddtangen
Telefon 66 91 00 90 - Faks 66 91 21 12
E-post: post@nesoddendyreklinikk.no
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10 - 19
Fredag:

10 - 13

...for feiring av livet

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

I år serverer vi

Helstekt and
Pinnekjøtt
Lutefisk
og annen god julemat

KALENDERPIKENE

– og selvfølgelig
à la carte i tillegg!
Velkommen!

22. JANUAR!
NORG ES PR EM IE RE

... for feiring av livet

www.cafesorgenfri.no

Akersgt. 38
Biletter: 22 34 86 80,
Billettservice 815 33 133
www.oslonye.no
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Tom & Susan, Susan & Tom!

Susan og Tom

Signalens interiørspalte

ren som i en mannsalder har vært Nesoddens Petter Smart, og politisk gueriljasoldat. I 1970 sto han i spissen for etableringen av Aksjon Kontakt, som ved Kommunevalget i 1971 ble Nesoddens tredje største
parti. Nå har han tatt med sin elskede og
flyttet fra villa og hage på Flaskebekk til
staselig leilighet, og et nytt liv i Oslo.

– Her vokste jeg opp, forteller Tom

Signalens interiørkonsulent Marie Anne
Eraker i Eraker Interiør har gjort det igjen;
tenkt nytt, utradisjonelt, funksjonelt og stilig. Denne gangen i en leilighet på Frogner.
Susan og Tom Senstad har flyttet fra villa
på Flaskebekk til leilighet på Frogner.

Tilbake til barndommen!
– Her vokste jeg opp, forteller Tom Senstad
og peker ut i bakgården i Elisenbergveien.
– Jeg var to år da vi flyttet inn her i 1935,
og om fjorten år fyller jeg nitti, sier skøye43

Signalen fikk være med på flyttelasset, og
vår interiørekspert Marie Anne Eraker har
fått Tom og Susans drøm til å gå i oppfyllelse.

Dype røtter på Nesodden
– Bestefar eide Signalen, det gamle hotellet
på Tangenbrygga, og far ble født der i
1895, forteller Tom. – I 1959 kjøpte familien

Nå er vi bare minutter unna landets beste
sykehus, vi har 12-trikken som vår egen
limousinservice rett utenfor døra, og bortimot femti restauranter innenfor «walking
distance». På toppen av det hele har Gimle
kino direkte overføring fra The New York
Metropolitan Opera. Da sitter min søster i
San Francisco og ser matineforestillingen

sommerhus på Flaskebekk, og i 1962 kjøpte
Tom og hans første kone hus like ved. Der
har barna Rolf og Heidi vokst opp, og
avgjørelsen om å selge og flytte til byen
satt langt inne. Spesielt for den alltid smilende jenta fra «Sunny California», som
kom inn i Toms liv i 1979. I 1985 ga de hverandre sitt «yes» og amerikanerinnen ble
nesodding.
– I fell in love, not only with a man, but
with his country, sier den skjønnliterærere
forfatterinnen, som fortsatt tar nesoddbåten for å besøke sin fastlege, sin frisør og
sine venner.

Mens vi kunne, før vi måtte!
– Selv om det har vært en utrolig påkjenning, var flyttingen det eneste rette, og vi
er kjempeglade for at vi gjorde det mens vi
kunne, før vi måtte, sier Susan.
Nesodden er Norges svar California, et
praktfullt sted å bo når solen skinner og
man er ung og sprek, men prøv å få en
ambulanse når det sner. Når sykdom rammer er Nesodden et mareritt. Susan vet hva
hun snakker om. Selv om hun ofte tapte
kampen om en ambulanse, har hun vunnet
kampen mot kreften.
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Den gamle kjøkkendøren fra Flaskebekk
måtte bli med på flyttelasset. Den er merket
med høyden på barn og barnebarn. Til og
med barn i mors mage er målt, i bredden!

Det mørke og upraktiske kjøkkenet
før renoveringen

når klokken er 10.00 hos henne og 19.00
her hos oss.
– Is'nt it wonderful, life is great, sier Susan
og tar et godt tak rundt Tom, som må være
«one of the best looking guys in the world,
his age».

Totalrenovert
Leiligheten før renoveringen var sliten og
mørk, med både en fysisk mangel på dagslys og med vegger som ikke hadde fått for-

... og etter

Vi åpnet det som før var spisestueveggen
slik at vi fikk et ca. 18 meter langt areal som
har vinduer mot gaten på den ene siden,
og mot verandaen/gårdsplassen på den
andre. Der har vi beholdt den originale
eikeparketten, bare slipt og hvitbehandlet
den.
Opprinnelig hadde leiligheten bare ett bad
delt i to. Ett rom med wc, og ett rom med
badekar og vask. Ved å flytte et par vegger
fikk vi gjort disse om til to fulle baderom.
Det ene med «livsløpsstandard», i tilfelle
rulle- eller gåstol.

nyelse på mange tiår.
Susan forteller:
– Vi rev ned veggene mellom pikeværelset
(i fornemme bygårder på Frogner hadde
man selvsagt eget værelse for tjenestepiken, red. anm.), kjøkkenet og anretningsgangen for å skape et stort kjøkken/spisestue. Med frostet glass i kjøkkendørene inn
til TV-stuen på den ene siden, og inn til
entreen på den andre, strømmer lyset fra
verandaen og flere vinduer helt gjennom.
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NESODDEN
FJELLSTRAND

• Juleblomster
• Julepynt og gaver
• Juletrær og julenek
• Bjerkeved og
blandingsved
Velkommen
til en hyggelig
julehandel

Løsninger og fargevalg

Bråtenveien 37, Fjellstrand
Tlf 66 91 80 48
Vi bringer på Nesodden
og nordre Frogn

De såkalte «varme» fargene, med sine gyldne undertoner, kler mennesker som har
blondt hår. Siden slike mennesker er i overtall i Norge er det vanskelig for gråbrunetter som Tom og meg å finne tekstiler og
innredninger med «blå» undertone, uten
at det virker kaldt.
Min fantasi var at man skulle åpne døren

De vakre varme fargene i Tom og susans
«smykkeskrin» av et hjem
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mandag – onsdag 10-17 • torsdag 10-19
fredag 10-17 • lørdag 9-15
søndagsåpent i desember: 12-17

og få samme følelse av lysleken skjønnhet
som når man åpner et smykkeskrin – ametyst, rubin, safir, blå topaz, turkis, lapis
lazuli,hvittgull, sølv, og ja, diamanter! Det
er som om disse fargene reflekterer lys heller enn å absorbere det.
Med Marie Anne Erakers fantastiske hjelp
ble smykkeskrinet til, med krystall og glass,
både frostet og farget, og rustfritt børstet
stål som gjennomgående temaer i innredningen. Marie Anne spiller på maling-mikseren som på et orkester. Til veggene tilbyr
vanlige butikkfolk hvit maling brukket kun
med oker eller sort – det vil si en hvitfarge
som enten går mot grå eller beige. Ingen

Det delikate soverommet

En varm og deilkat stue

av delene passet her. Marie Anne tok en
fargeoppskrift som vi hadde brukt i sterkere blanding på Flaskebekk og greide å
stille Jernias apparat slik at bare noen halvdråper rød og burgunder dryppet inn i 3liters bokser med hvit grunnmaling.
Resultatet er at veggene her avgir en gledespredende rosa glød, men uten å se rosa
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ut. Fargen er så subtil at man ikke registrerer den uten å sammenligne veggene mot
de knallhvite takene. Som vi sier i
California: «The devil is in the details».
Gjett om vi er fornøyde, sier Susan og Tom
i kor. Her bor vi trygt og godt i lune og
vakre omgivelser.

Velkommen til oss
for en hyggelig handel
NE SODDEN

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

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

Flaskebekk senter

Tangen Nærsenter
1450 Nesoddtangen
Tlf. 66 91 13 73

1450 Nesoddtangen
Telefon 66 96 06 05 • Faks 66 91 95 58
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Uten Marie Anne Eraker ville dette vært
umulig. Hun har gjort en utrolig jobb, og vi
er henne evig takknemlig. Leiligheten er
totalrenovert, har livsløpstandard, er rullestolvennlig og meget lettstelt. Nesodd-arkitekten Lars Dalen har bistått med det tekniske og det faglige, og tekstilkunstneren
Therese Bøckman, også hun fra Nesodden
(selvsagt) har sydd gardiner og levert syltetøy til leiligheten (et meget godt syltetøy
som Signalens utsendte fikk smake på).
En detalj fra fargespillet i krystallet på peisen

Susan skrev tekster for billedkunstneren Peter
Esdaile, og har laget en egen nisje i veggen
for hans maleri «Om å søke i blinde»
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Sivilingeniøren, oppfinneren og tusenkunstneren Tom på sitt kontor. Legg merke
til vinkartongene, – de er Toms arkiv!

Julen er snart her og nå er det deilig å krølle seg
sammen i sofakroken med en liten utfordring!
Ordleken er kommet for å bli
– vi får stadig flere svar i postkassen
og mange hyggelige tilbakemeldinger.

Ordleken

God fornøyelse nok en gang, og lykke til!.

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 ...

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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Løsningen “klippes ut” og sendes i en konvolutt til:
Signalen DA, Øvre Utsiktsvei 43, 1450 Nesoddtangen – eller skrives
inn i en e-post til Ordlek@Signalen-da.no. Svarfrist: 9. mars 2010.

Vinneren vil få et
gavekort på kr 500,–

Navn: ...............................................................................................................

som kan brukes hos
vår annonsør:

i forrige nummer er:

Adresse:...........................................................................................................

Nesodden
Jern & Fargehandel

Tangen terrasse 50
1450 Nesoddtangen

Postnr./sted ................................................................ Tlf. .............................

på Flaskebekk senter
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Vinner
av gavekort
Jan Røer
Vi gratulerer!!

VI KAN
TILBY:
• Tilhengerutleie
(åpne og lukkede)

• Bilvask i maskin
• Et utvalg i bilrekvisita, kiosk og
dagligvarer
• Salg av CD-plater
• Salg og utleie av
DVD- og Bluerayfilmer

Statoil Service Flaskebekk
Telefon 66 91 15 57

Nordbyveien 41, 1400 Ski • Tlf. 64 97 73 30
Fax: 64 97 73 31 • E-mail: post@catalinaspas.no

Les mer om oss på: www.catalinaspas.no
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Nobina
Tangen Nærsenter

Nobina betyr «OSS» på latin!
Den 1. desember skiftet Concordia Bus-konsernet navn til Nobina.
Det nye varemerket innebærer en helhetlig profil for selskapet i
hele Norden, og en felles visjon – «Alle ønsker å reise med oss».
Vi snakker faktisk om Nordens største bussselskap. Nobina kjører
buss i Danmark, Sverige, Finland og Norge. Mye har med andre
ord skjedd siden selskapet het Treider Busselskap og Schøyen
Bilcentraler.
Det var en synlig stolt driftsleder Tom Bolstad som viste frem selskapets nye logo på Tangenbrygga.
Det er bare å lære seg navnet med det samme, nå skal alle kjøre
buss med oss (Nobina)!

Spennende småretter, baguetter,
smørbrød, kaffe, kaker og iskrem.
Rimelig og raskt der du ferdes.
Velkommen!
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Kitchen
PL. 10.

I

II

III

Hettemåke

Tidekongen

Skrubbeflyndre

Larus ridibundus

Aestus rex

IV

V

VI

Tidedronningen

Hummer

Tideprinsen

Aestus regina

Homarus gammarus

Platichthys flesus

Aestus dynastes

Vi har byttet ut båtene som går mellom Nesoddtangen og Aker Brygge med nye og mer komfortable båter som går på naturgass. Dette fører til
en betydelig reduksjon i CO2- og NOx-utslipp. Dermed kan du nyte overfarten i en båt som spiller på lag med resten av livet i Oslofjorden.
Rutehefter finner du om bord. For mer informasjon, kontakt Trafikanten på tlf. 177 eller se
www.trafikanten.no
2. oppl.

- Oslofj. -
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Sivilisert anleggsmaskinarbeid
Han har pacemaker og hjertestarter. Han
har gravemaskin, traktor og tilhenger. Han
har Nesoddens beste humør, og driver sivilisert anleggsmaskinarbeid.
På Flaskebekk måtte han "grave bort"
noen usivilserte indianere for å lage parkeringsplass. Møt Erik Mangor Samuelsen fra
Fagerstrand.

«Samuel» foretar utgraving av løsmasse i
Flaskebekkveien. Det blir biloppstillingsplass av denslags

20 års jubileum

«Flaskebekkindianerne» Lykke Emilie SchiøtzPoulsen (2 1/2) (med fjær) og Lea Hoff Eikeset
syntes den «hvite mannen med den store
maskinen var litt skummel.

- I år kan jeg feire 20-års jubileum som
«graver» på Nesodden , forteller «Samuel».
Jeg har ikke tall på hvor mange hager jeg
har endevendt, men det må være hundrevis
sier moroklumpen, som er glad i busk og
kratt. Det handler om å gjøre det pent, sier
bulldoseren og tar en jafs av hagen til fami55

lien Schiøtz-Poulsen.
– Her skal det bli plass til en bil og en sparkstøtting, og så skal det bli pent etterpå. Det
er det viktigste. Sårene i naturen må leges,
og settes i stand, vi snakker om kirurgi og
rehabilitering, og det lille ekstra. Når jeg er
ferdig med jobben kan du nesten ikke
kunne se at jeg har vært der!

Vi ønsker alle våre kunder
velkommen til
vår nye kiosk på brygga!
Vi ønsker alle hjertelig velkommen
til å oppleve Paviljongen.
Julemat i hele desember, og ikke glem
vårt DISCOPARTY på lille julaften!
Kom og kos dere med
Nesoddens flotteste utsikt ...

Norges laveste priser:
Se www.paviljongen.as
for konsertprogram

Telefon: 66 91 01 90
E-post: post@paviljongen.as
www.paviljongen.as

Hvis dere finner lik vare
billigere et annet sted,
så betaler vi mellomlegget!

ÅPNINGSTIDER:
Mandag:
Tirsdag:
Onsdag-Torsdag:
Fredag-Lørdag:
Søndag:

Stengt
Kl. 12.00 - 21.00
Kl. 12.00 - 23.00
Kl. 12.00 - 02.00
Kl. 12.00 - 21.00

Vi viser ligakamper og andre sportslige begivenheter på storskjerm.
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Scooter på båten
Ellev Henrik Gravdal (85) kjører sin scooter
over alt, bortsett fra i trapper.
– Den er gull verdt, sier Nesoddens svar på
Reodor Felgen, – ellers hadde jeg blitt sittende hjemme i stua. Lemmene på bussen
og de nye nesoddbåtene er helt topp, og
atpåtil helt gratis. Jeg kjører gratis i hele
Akershus, forteller Ellev som er på vei til
øyelege i Oslo.

• Fotterapi
• Hudpleie
• Pedikyr
• Manikyr
• Massasje
og
• Elektroterapi
infrarød dybdevarme

Vi selge
r
Gaveko
rt på
Fotbeh
andling
og Hud
pleie!

Scooteren går i 10 km/t, og har en rekkevidde på to mil før den må ha et elektrisk
støt. Tenk om vi mennesker kunne bli ladet
opp på den samme måten!

– muskelstimulering og oppstramming
– øker sirkulasjonen og forbrenningen

Ta kontakt for
timebestilling!
Tlf 66 91 07 04

– Min eneste begrensning er piggdekk, forteller scooterføreren. Skipsdekk og parkett
kan ikke fordra pigger, så piggdekkene ligger hjemme i garasjen.

Nesodden Fotterapi
er en fotklinikk som har eksistert siden 2000,
med både autorisert helsepersonell og
nå også med nyansatt hudpleier.
Vi tilbyr både velvære- og terapibehandlinger.

Vel fremme på Tingvallakaia spant Ellev i
land som et olja lyn, med kurs for Alleris
Klinikken i Fredrik Stangsgate.
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Tror du det er mindre
forskjell på brilleglass?

Alltid et møtested
til hverdag og fest!
• Spennende, smakfulle matretter
• Varmt og kaldt drikke av alle slag
• God atmosfære – med gode venner

NY
MEN
Y

Synsvinkel og synsbredde er viktigg når du skal velge brilleglass.
Det er også en fordel at øynene ikke forsvinner bak skjemmende
reflekser, at glassene er lette, tåler litt og ikke riper så fort.
Det er store forskjeller på brilleglass.
Vi hjelper deg så du får glass som er nøyaktig tilpasset ditt syn
og dine behov.

Julegavetips – vi har gavekort!

Synsam Nesodden •Tangen Nærsenter • 66 91 26 85
Synsam Aker Brygge • Holmens gate 8 • 22 83 63 56

Flaskebekksenteret – tlf 66 91 74 00
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Varm fabel
VG

Førjulsklassiker med trivsel og varme
Aftenposten

- dette vil ungene elske
Dagbladet

Adil

Lena-Kristin
Ellingsen

Jens-Petter
Olsen

Vellykket dramatisering
Dagsavisen

Manus og sangtekster: Steven Sater • Musikk: Duncan Sheik
Oversatt av Håvard Rem

ES EM
SPILLE S T.O.M. 31. D

B ER!

Rosenkrantzgt.10
Biletter: 22 34 86 80, Billettservice 815 33 133
www.oslonye.no

NORG ES PR EM IE R E

29. JAN UAR!
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