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I «gamle dager» (i forrige århundre) var det
alltid en nabokjerring som visste alt, og alt
om alle.
Hun fulgte med bak gardinene, la merke
til det som skjedde i nabolaget, og sladret.
Derfor ble hun også kalt sladrekjerring.
Sladrekjerringa vil vi ikke ha tilbake, men
nabokjerringa vil vi ha.
Nabokjerringa og nabogubben som bryr
seg, tar inn posten når vi er bortreist, og
sier i fra når det skjer noe mistenkelig hos
naboen.
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Selv har jeg montert revesaks, lagt ut
selvskudd og kjøpt balltre. Bikkja er opptrent til å «ta tyven», og jeg har rosa belte
i Ludo.
I tillegg ønsker jeg meg sambygdinger på
Nesodden som følger med, og sier fra.
Sier fra om ulåste stiger som tyvene kan
benytte, åpne vinduer,
og mistenkelige
personer som lusker
i nabolaget.
La oss få en fredelig
og innbruddsfri jul.

I gamle dager (i første halvdel av forrige
århundre), da Norge var et fattig land,
hadde vi råd til politi og lensmann i hver by
og bygd i landet.
Nå må det spares penger og sentraliseres.
Politiet holder til i Ski og det er fritt frem
for innbruddstyver på Nesodden. De tar seg
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God jul!

Nesoddbåten under mange flagg
av Dag Bakka jr
Nesoddbåtens eldste kollega på havnen er
faktisk Det Stavangerske Dampskibsselskab, selskapet som er hovedaksjonær i
Tide ASA som i dag driver nesoddbåten.
Dette selskapet, kjent kort og godt som
«Stavangerske», kan faktisk skrive sin historie enda litt lenger tilbake enn nesoddbåten. Selskapet ble stiftet i 1855 av gode
kjøpmenn i Stavanger som ønsket å knytte
distriktene rundt Ryfylkefjordene nærmere
til byen.

Pipervika ca 1960

Nesoddbåten har hatt mange flagg og operatører siden hjuldamperen Dragen i 1857 fant
veien innom Helvik, Presteskjær og Blylaget
på Nesodden på sin rute til Nesset innerst i

Bundefjorden. Om båter og selskaper har skiftet gjennom de vel 150 år, så har nesoddbåten
vært en livslinje og et stående begrep for
nesoddboere og oslofolk like lenge.
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Det hører med til historien at selskapet ble
en gedigen skuffelse for direksjon og aksjonærer. Etter noen år fikk selskapet litt statstilskudd og tjente penger på sin rute på
Haugesund og Bergen. Men det var først
våren 1868 da det nye dampskipet
Stavanger ble satt i rute mellom Christiania
og Bergen at selskapet begynte å tjene
penger og kunne gi utbytte til tålmodige
aksjonærer. Og siden 1868 har Stavangerske vært en fast og frekvent gjest på Oslo
havn med kystruteskip, i de senere år i form
av godsruteskip drevet av Nor-Cargo og fra
2004 Nor-Lines.

Da Tide overtok nesoddbåtene 1. juli 2009
var det riktignok avslutningen for tradisjonsrike Nesodden-Bundefjord Damp-skipsselskap, men samtidig en fortsettelse av rutene
utført av en like så tradisjonsrik aktør.

DSDS i Oslo Havn i 1933

Kystpostruten og Stavangerske
Kystpostruten mellom Oslo og byene rundt
kysten til Bergen var gjennom nærmere hundre år selve stamruten mellom landsdelene.
Igjen skriver historien seg tilbake til 1860tallet da flere private selskaper forsøkte å
etablere seg på ruten for passasjerer og
gods. Slik kom også Stavangerske til å sette
inn sitt nye dampskip Stavanger våren
1868, med godt resultat. Selskapet valgte å
alternere med et innarbeidet skip, dampskipet Arendal som tilhørte Arendals
Dampskibsselskab, med avganger hver 14.
dag. Skipene seilte stort sett i dagslys etter
en rommelig ruteplan, og reisen mellom
Bergen og Christiania kunne da 3-4 døgn,
avhengig av været.
Samarbeidet med Arendalske skulle utvikle
seg til en forhold som varte ved i nesten
hundre år. I mange tiår kom ruten til å stå
som bindeleddet mellom hovedstaden og

Sørlandet, selv om jernbanen møysommelig arbeidet seg fram mot Kristiansand.
Sørlandsbanen stod ferdig i 1944, og derved kom ruten til å miste sin posisjon og
etter hvert det meste av passasjertrafikken.
I 1947 ble ruten utført med to skip fra hvert
selskap som til sammen utførte tre ukentlige rundturer. Reisen en vei hadde 19 anløp
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og tok 65 timer mellom Oslo og Bergen.
Passasjertrafikken var naturlig nok størst i
sommerferien og rundt påsketid.
Mange vil ha gode minner om Arendalskes
hvite ruteskip og Stavangerskes svarte, som
knyttet sørlandsbyene til Oslo og
Vestlandet. Stavangerske hadde satt inn
sine nyeste kombinerte laste- og passasjerskip, Kronprinsesse Märtha og Rogaland,

... mer enn 30 år på Nesodden

Hausmannsgate 16, 0182 Oslo • tlf 23 32 72 70

RICH. BACHES VEI 15-19-21

SPRO HAVN

www.derlick.no

Vi hjelper
deg med
alle typer
el-installasjon!

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

!
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Kronprinsesse Märtha
styrket med dampskipet Kong Sverre.
Det var nedskjæring av statsbidraget som
til slutt satte punktum for passasjerførselen. Sommeren 1963 var den siste som
Stavangerskes skip tok passasjerer rundt
Sørlandskysten; Arendalske fortsatte ennå
noen år til høsten 1969.
I dag kan vi se tilbake på Kystpostruten

med et snev av nostalgi, men i sin tid hadde
ruten en nasjonal status på linje med
Hurtigruten Bergen-Kirkenes.

Tide – et selskap med
rik historie
Tide ASA er et nytt selskap med en rik og
lang historie.
Da selskapet ble stiftet i 2006 med fusjon
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Kystruten 1952

mellom HSD og Gaia Trafikk i Bergen. HSD
skrev sin historie tilbake til 1880 og hadde
gjennom årene fusjonert inn ikke mindre
enn 86 trafikkselskaper, mens Gaia blant
annet var fortsettelsen av Bergens Sporvei.
Året etter ble også Stavangerske AS innfusjonert, og Det Stavangerske Dampskibsselskab
ble etter en tid den dominerende aksjonær i
Tide ASA.

I Stavangerske ligger en rik historie tilbake
til 1855, styrket med en rekke innfusjonerte
trafikkselskaper i Rogaland.
Med konsolideringen innen norsk samferdsel så ledelsen i Tide det som en naturlig
ambisjon å bli et av de ledende norske transportselskap. Selskapet hadde i 2009 en
omsetning på 3.5 milliarder kroner og 3500
ansatte i Norge og Danmark.
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Flagget
Tide-flåten seiler i dag under Stavangerskes
velkjent flagg. Dette ble tatt i bruk i 1903
etter en konkurranse. Det er utformet i
nasjonalfargene med en hvit stjerne på blå
bunn og to hvite striper på rød bunn. Flagget
kom til å ligne svært på nasjonalflagget til
Puerto Rico, og dette skulle mange år senere
gi grunnlag for en protest i Utenriksdepartementet.

I[8hW8Whd
Mange gode gaveideer på leker
og klær. Husk adventskalenderen!
Klær fra bl.a. Tina Wodstrup, Lilleba,
Memini og ChillNorway, ull fra Lille
Lam, Lille Barn, Janus og andre.

Kom og kjøp
barnas
juleklær
hos oss. I[8hW8Whd
Kapellveien 84, Flaskebekk Senter, tlf: 66 91 73 19, sebrabarn.no

UTGIVELSESDATOER 2011

Vår: 25. mars
Sommer: 17. juni
Høst: 9. september
Vinter: 2. desember

MATERIELLFRIST

11. mars
3. juni
26. august
17. november

Savner noen
et kamera?
Signalen har fått inn et
kamera til redaksjonen.
Hvis noen drar kjensel
på noen på dette bildet
som lå der, er det bare å
ta kontakt med oss og
fortelle hva slags
kamera dere savner så
eieren kan få det tilbake.
Tlf. 22 83 02 02
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Mange gode tilbud

– i din julegavebutikk!

BOSCH batteridrill

2 pk FAKKELBOKSER

OPPLADBAR SKRUTREKKER
MED VINOPPTREKKER I GAVEESKE

Vi ønsker våre
kunder en riktig god jul!
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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www.busnel.no

Båtene på Askerlandet - del 2
av Harald Lorentzen

selskap. Navnet på selskapet var A/S Asker.
Samtidig med stiftelsen bestilte dampskipbsselskapet en helt ny båt ved Kristiansand Mekaniske Verksted, dette ble forøvrig det eneste nybygget selskapet fikk i sin
nesten 60 år lange levetid.
Den 1. mai 1893 kom den nye fjordbåten
for første gang inn til Vollen brygge.
Flaggprydet og under salutt kunne kaptein
Alfred Andersen stolt vise fram dampskipet
«Asker».
Det var snart klart for å settes inn i ruten.
Man avgikk fra Piperviken klokken 14.30
og 18.30 og anløp Konglungen, Bjerkøen,
Vettre, Blakstad, Volden, Slemmestad og
Nærsnes.
En tilføyelse i selskapets statutter viser oss
at «Dampskibet Asker skal anvendes i den
indre rute». Dette ble med andre ord
Vollens egen rutebåt.

Her ligger DUEN 2 nærmest og ASKER klar for å sette kursen mot England.

D/S «ASKER».
Flere og flere sommergjester fant veien ut
til Askerlandet, isproduksjonen nådde

store høyder og sementproduksjonen var
startet opp i Slemmestad. Disse og andre
faktorer som frakt av frukt og bær gjorde
at det var tid for å stifte et nytt dampskips11

Det nye skipet kunne frakte med seg 234
passasjerer og gjorde 10 knops fart.
Selskapet som hadde bestilt ASKER ble
snart fusjonert med DUEN-selskapet og det
nye navnet ble Dampskibsaktieselskapet

Asker-Røken og Hurum, et navn som klart
viser oss den lange kyststrekningen rutebåtene skulle forbinde med hovedstaden. I
forrige nummer av Signalen fortalte jeg om
DS «DUEN», og denne ble naturlig nok innlemmet i det nye selskapet.
ASKER hadde ikke store dekksplassen slik
den var da den ble bygget, dekksplass for
gods ble det snart behov for. I 1908 fjernet
man noe av overbygningen og trakk styrehuset lenger akterover, dermed ble det
plass til lasten. Asker var jo fruktbygden
fremfor noen og kasser på kasser ble sendt

inn til torget i hovedstaden. Årene gikk,
trafikken øket og ASKER gikk trofast ut og
inn i fjorden.
Så kom 2. verdenskrig og med den skulle
det bli omveltninger. En rekke fjordbåter
ble rekviret av tyskerne «tatt in Ansbruch»,
og deres øyne falt også på «ASKER». Den
28. oktober 1941 ble den beslaglagt og den
skulle ikke bli tilbakelevert før i april 1945.
Da var den i en miserabel forfatning.
Rutebåten ble imidlertid ombygget og pusset opp, men nå var tiden over for den

Det var et trist syn å se hvorledes båten var ramponert under 2. verdenskrig.
Her ved Akers mek verksted.
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DS Asker ved Vettre. Slik så rutebåten «Asker»
ut de første 15 årene fra 1893 til 1908..

NE SODDEN

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

Sommerrute som viser båtene og takstene etter 2. verdenskrig.

regelmessige fjordtrafikken mellom Oslo
og Askerlandet. Rutebilene og toget hadde
tatt over trafikken og det var kostbart å
drive de gamle dampskipene.
«ASKER» ble derfor etter kort tid lagt ut på
salg i 1947.
«ASKER» og «DUEN 2» ble solgt til British
Iron & Steel Corp. Meningen var at «DUEN
2» skulle slepe «ASKER» over Nordsjøen,
heldigvis ble planene stoppet.
Selskapet hadde nå så dårlig likviditet at
det ikke var noe annet å gjøre en å gå til
skifteretten og begjære seg konkurs, og i

1952 overtok den største kreditoren
Sørensen & Lie båtene.
«ASKER» ble så solgt til Brødrene Anda i
Stavanger for opphugging. De skar den
gamle rutebåten ned til en lekter i 1956 og
ga lekteren navnet «ODIN». Nå ble den
gamle askerbåten slept rundt på Vestlandet
med produktene til Bjelland hermetikkfabrikk i mange år.
I mai 1973 kom beskjeden fra Skipskontrollen i Stvanger; Lekteren «ODIN» (tidligere
dampskipet «ASKER») var nå hugget opp
og ute av sagaen.
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Flaskebekk senter
1450 Nesoddtangen
Telefon 66 96 06 05 • Faks 66 91 95 58

REMA 1000
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Jar Martnan

Værgudene (og sognepresten) velsignet Jar Martnan 2010 med praktfullt sensommervær.

Markedskreftene fikk utfolde seg fritt da
auksjonarius Christian Hintze Holm svingte
auksjonsklubba på Jar.
Ordføreren var i storform når han for tredje året på rad auksjonerte bort ting og

tang som folk (ikke) har bruk for i et
rasende tempo.
Sogneprest Anne Marit Hobbelstad Tronvik
gjorde dagens kupp. Hun sikret seg
Nesodden kirke for en femtilapp.
15

Jens Mathisen
En gang i forrige århundre solgte
Nesodden Lions tallerkner med ulike
Nesodden motiv, malt av kunstneren Jens

Christian H. Holm og Even Falkenberg
byr frem Kaptein Sabeltanns skattekiste.

Mathisen. Det mest populære motivet var
Nesodden kirke, og samlere skal i sin tid ha
betalt to tusenlapper for kunstverket.
Sognepresten var følgelig i fyr og flamme
da hun fikk tilslaget på femti kroner.

Første gang, andre gang, tredje gang.
Solgt for etthundre kroner!

– Nå skal «kirken» komme på plass i prestegården, sa den geistlige, og fikk full støtte
fra sin politikermann Harald Tronvik.
Begge hadde også vist sin interesse for et
orgel, som også hadde passet inn i preste16

gården, men orgelet ble i dyreste laget. Det
gikk for hundre kroner!
Paret sikret seg imidlertid et notestativ, et
klenodium i tre, som skal få det til å svinge
i prestegården.

Sogneprest Tronvik var godt fornøyd med
«Nesodden kirke». Tresnitt av Jens Mathisen.

gammel kjenning fra «Bamsen». Helmut
Pieczynski har tatt turen ned fra «Edens
Hage» (ved siden av Bjørgan gård).

Helmut og Sonja Pieczynski sikret seg «Signalen» for kr. 20,– og «Strandpromenaden» for kr. 40,–

Ullstrømper, genser og vadmelsbukse
Buksen var utstyrt med røde bukseseler.
Kanskje det var derfor ordføreren selv bød
på det kledelige antrekket. Han måtte
imidlertid seg seg slått. Etter en heftig

budrunde fikk en annen budgiver tilslaget
på tre hundrelapper. Kisten som antrekket
skal ha ligget i, gikk for kr. 370,–.

M/S Bamse Brakar
Midt i vrimmelen av budgivere finner vi en
17

Helmut, som kommer fra Dortmund i
Tyskland stakk til sjøs i 1959, seilte på norske båter, og havnet via Kristiansand og
Skien på Nesodden. I slutten av 1969
begynte han som matros/billetør på M/S
Tyrihans, og i de påfølgende 28 årene var
nesoddbåtene hans arbeidsplass.
Favoritten var M/S Bamse Brakar, for om
bord i den jobbet også kona Sonja.

Inngrodde negler, torner og «fotballtær»
Tror du at fotpleie bare er for voksne
damer og eldre menn? I så fall tar du grundig feil.
Ifølge fotterapeut Eva Steen Johansen,
som holder til på Ekelund Eldresenter, er
fotpleie noe for alle.
Hun har kunder i alle aldre, fra barn til
oldeforeldre, og ingen tær er like.

Fotball og trange sko
– De fleste blå neglene skyldes fotball, sier
Eva og trekker på smilebåndet. Beinharde
taklinger og knotter under skoene gjør sitt
til at hun stadig har tær som har blitt tråkka
på til behandling. I tillegg gjør trange sko sitt
til at torner får vokse seg store og vonde.
Behandling hos Eva er som en dans på roser.
Etter en time i stolen hos henne, føler man at
man svever ut av lokalene. «Undersåttende»
kjennes som de er nyfødte, velværen er total!

Diabetes og føtter
– Jeg er først og fremst autorisert fottera18

peut med diabetesfordypning, forteller
Eva, – og som sådan har jeg god kompetanse på foten opp til ankel i tillegg til at jeg
kan det som har med diabetes og føtter å
gjøre. I den forbindelse kan det være snakk
om forskjellige typer avlastninger av sår og
lignende. Da brukes både filt og silikon,
som vi former etter behov.
– Jeg lager også individuelt tilpassede såler
av forskjellige slag. Så folk på Nesodden
trenger ikke å dra langt av gårde for å få
hjelp med de vanligste fotproblemene!

Blå eller røde negler til jul?
Den perfekte julegave må være et gavekort
fra henne til han, hvor han skal få pleie for
sine blå negler, og et gavekort fra han til
henne, hvor hun skal få røde!
Da er man godt rustet for vinteren, og har
man behov for smertelindring og elektroterapi, kan Eva bistå med det også. Den
blide jenta fra Kongsberg traff drømmemannen, malermester Johansen fra
Nesodden hos felles kjente, og siden har
hun bodd og arbeidet på Berger. Hun holder til i sokkeletasjen på Ekelund
Eldresenter og har åpent alle dager, bortsett fra søndag.

Solveig Norum har bodd på Nesodden i over 50 år.
– Gode bein, og godt humør er livsviktig, sier hun og lovpriser Eva og hennes kunnskaper.
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Nærsenteret på Tangen

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

Signalen både her og der
Uansett om du kommer til Nesodden via
landeveien eller sjøveien, er Signalen der.
Fyrlykta viser vei, både langs Riksvei 156
og langs Oslofjorden.
På Tangen har den riktignok slokna, men
hos «Høgger'n» lyser den som aldri før!

Eriks Bildemontering
– Det er riktignok sønnen, Thomas Østby,
som har overtatt businessen, men butikken
heter Eriks Bildemontering, forteller hogger Petter Olav Nesheim fra taket på containeren som fylykta står på.
Den sto i sin tid i Drøbak, og skulle kastes,
men det synes Erik var for gæli.
Nå står den og varsler om at her er det
glatt, og at dette er veien til Nesodden.
Bedre symbol skal man lete lenge etter.
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Prøv annerledes julemat i år
fra vår rikholdige kinesiske meny!
... eller frister det kun med tradisjonell norsk
julemat, som pinnekøtt og juletallerken?
VI HAR
ALLE RETTIGHETER!
mandager stengt

tirsdag – torsdag: 15-24 • fredag - lørdag: 15-01 • søn- og helligdager : 13-22

Bordbestilling/take away: 66 91 48 20
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

www.nesoddenfot.no

• Fotterapi • Hudpleie • Pedikyr
• Manikyr • Massasje
• Elektroterapi og infrarød dybdevarme
GAVEKORT PÅ FORSKJELLIGE BEHANDLINGER!
22

Velkommen til en god handel!
Åpent: 07-18. Lør 09-15

Åpen brannstasjon
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NESODDEN
FJELLSTRAND

• Juleblomster
• Julepynt og gaver
• Juletrær og julenek
• Bjerkeved og
blandingsved
Velkommen
til en hyggelig
julehandel
Bråtenveien 37, Fjellstrand
Tlf 66 91 80 48
Vi bringer på Nesodden
og nordre Frogn
mandag – onsdag 10-17 • torsdag 10-19
fredag 10-17 • lørdag 9-15
søndagsåpent i desember: 12-17

Trygg bilpleie
Km-service for
alle bilmerker
Tekniske reparasjoner,
bilelektro
Oppretting,
lakkering,
år
polering
Deler, rekvisita,
leiebil
Periodisk kontroll,
EU-kontroll

60

Midtveien 71
1458 Fjellstrand

Tlf. 66 91 85 62
Faks 66 91 85 57

E-mail: fagerhoe@online.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

Tradisjonen tro ble Nesodden Brannstasjon
åpnet for store og små i høst.
Mang en smårolling fikk oppfylt sitt ønske
om å hilse på «Brannmann Sam» og få sitte
i brannbilen.
Brannmennene fikk imidlertid konkurranse
når en vaskeekte politimann dukket opp,
tenk det; politi på Nesodden.
Det er jammen ikke ofte de tar turen til
Nesodden etter at de flyttet til Ski.
Kanskje politiet har noe å lære av brannvesenet, som for eksempel tilstedeværelse!
Det er ingen skam å snu, hvorfor ikke ha
en politivakt på brannvakta?

Vebjørn ble lagt i jern av politiførstebetjent Kristoffer Håkonsen fra Follo Politikammer.
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M/S Bamse Brakar passerer Ildjernet fyrlykt på vei
ut fjorden for siste gang

Velkommen til Kavringen
LEDIGE BÅTPLASSER!
båtplasser

kiosk/ båtutstyr

•

•
trebåtverksted

vinteropplag

•

•

slipp

kranløft

•

•

selskapslokaler

serviceverksted

Kavringen AS
Telefon: 66 91 63 00
post@kavringen.no

Sjøsenteret Nesodden AS
Telefon: 66 91 63 00
nesodden@sjosenteret.no

Kavringen Marina as
Telefon: 66 91 05 50
www.kavringenmarina.no
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drivstoff

•

kortautomat
hele året 06-22

kurs/ konferanse

Tre og Båt DA
Telefon 911 75 769
post@treogbaat.no

Spiskammerset Selskapsmat AS
Telefon 66 91 60 15
post@spiskammerset.no

Førstereisgutten

Signalen
kondolerer:
Matros Arve Egil Arvesen har gått bort.
Han mønstret på sin første nesoddbåt i
1949, og mønstret av i 1993.
I sommer gjorde han «come-back» og
kastet trosse sammen med sin sønn
Jonny Egil, som er matros på M/S Tidedronningen.
Nå har Arve Egil lagt bort trossa for
godt.
Vi lyser fred over hans minne.

Dag Otto Holm er ansatt i Nobina
og ble 50 år 16.10.2010. Han ble feiret
med blomster og flott personlig kake.

Magnus Mood (17)
er født og oppvokst
på Kampen, og går
på Elvebakken videregående skole.
Ingen i familien har
vært til sjøs, men
gutten har engelsk
blod i årene, og
eventyrlyst i hodet.
Kanskje det var derfor han bestemte seg for å
teste ut sjømannslivet, og søkte utplaseringsplass på nesoddbåtene.
– Tide tok i mot meg, og dette har vært veldig
bra, sier en lykkelig og tilfreds "Kampegutt".
Førstereisgutten ble purret hjemme på
Kampen klokken 05.00 og jobbet fra 06.30 til
17.00. En skikkelig arbeidsøkt, som har fristet
til gjentakelse.
Kanskje vi får se Magnus som ferieavløser til
sommeren, og som kaptein på en VLCC eller et
cruiseskip en vakker dag.
– God seilas videre i livet, Magnus!
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Dame- og herrefrisør
Sol • Fotterapi • Voksing
mandag, tirsdag og onsdag: 9-17,
tordag: 10-19, fredag: 9-16, lørdag: 9-13

Nytt hos oss:
Lakking av negler med gelelakk
som holder i 3 uker, kr. 350,–
Skal du på julebord:
Vi setter på vipper for en dag!
Våre produktmerker:
Joico, Kms, Chiorganics, Re;nu,
Biosilk og Blomdal.
Ring oss, kom innom eller bestill på nett
Trine, Silje, Catharina og Mona
Bjørnemyr Senter, Tosletta 44, 1453 Bjørnemyr,

Telefon: 66 91 81 81 • www.haarsenteret.no

www
signalen-da.no

VI KAN
TILBY:

VINTERTILBUD HOS

ENERGIHUSET
STORT UTVALG I DUNJAKKER FRA
BERGANS – NORRØNA
– MARMOT – SWIX.
Eks. Norrøna Lyngen - en utrolig lett dunjakke
som du enkelt kan pakke ned i en liten pose.

• Tilhengerutleie

Veil pris kr 2.999
Vår pris

(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

DEVOLD ACTIVE
ULLUNDERTØY

Blant vår aller mest populære
produkter. En unik to-lags konstruksjon, som gir optimale pusteegenskaper. Thermo-lite fiber på
innsiden gir null kløing.
Ved kjøp av trøye og bukse Vår faste
netto pris

699
Spar kr. 200,Til barn sett kr 399,(Tillegg for Polo - kr 50,-)

CRAFT PRO ZERO
SUPERUNDERTØY

Elitens førstevalg, unik
svettetransport og behagelig
passform.
Kan vaskes på 95 grader og tørkes
i tørketrommel.
Ved kjøp av
trøye og
bukse - Vår
faste netto
pris

599
Spar kr 200,

LA OSS HJELPE DEG Å VELGE RIKTIG UTSTYR!
Energihuset Sport har et stort utvalg av produkter som dekker de fleste
Sport- og fritidsaktiviteter. Vi har en voksen og rutinert betjening som kan gi
deg gode råd om valg av rett utstyr !!
Husk gode rabattavtaler med NIF – FIF – Energihuset.
VELKOMMEN TIL EN HYGGELIG HANDEL!

Man-fre 10–18
Tors 10–20
Lør 09–16
Nærsenteret på Tangen
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2399

Tlf: 66 96 32 00
www.e-huset.no

Sopelimklassen
Karl Garder er 91 år og pensjonert gårdbruker fra Østre Garder gård i Nordre Frogn.
Han er svært interessert i lokalhistorie og
gamle skikker og tradisjoner.
Hver jul lager han nye sopelimer, slik de
gjorde det på gården i alle år.
– Nyttårsnatta måtte man passe ekstra
godt på, forteller Karl.
Da kunne Åsgårdsreia komme og være på
jakt etter alt som var løst i fjøset, melkespann, krakker og sopelimer.

Klasse 5a ved
Nesoddtangen skole

Sopelimklassen 5a. Kontaktlærer Hanne Busch (t.v), lærer Torill Bogen og Karl Garder
29

Lærer Torill Bogen er i slekt med Karl Garder,
et slektskap hun er mektig stolt av. Derfor
inviterte hun Karl på besøk i klassen, et besøk
elevene aldri kommer til å glemme. Sammen
har de laget sopelimer i lange baner.
Klasserommet har sett ut som rene skauen,
og mest sannsynlig kommer det til å ligge en
sopelime under ett og annet juletre på
Nesodden i år.

I fjøset sopte vi to ganger om dagen, forteller Karl Garder. Selv lager han nye sopelimer hver
jul. De beste "emnene" er småbjørk som er skåret om høsten, etter at bladene har falt av.

«Sopelimbygda»
I gamle dager var det mange som omtalte
Nesodden som «Sopelimbygda». Det var
trange kår og mange bandt sopelimer, som
de solgte i Oslo.

– I 1935 kostet én kilo poteter tre øre, levert
til grossist, forteller Karl Garder, og daglønna
for en gårdsarbeider var én krone. Da var
kosten inkludert i lønna og det første målti30

Bestevenninnene Stina og Helene har vært
bestevenninner siden 1. klasse. Nå har de
laget verdens beste sopelimer.

DAME & HERRE
Tangen Centrum

66 91 18 67
www.centrum-frisør.no

Velkommen
til frisørene på
Nesodden!
En stolt rektor, Bente Haugland, med «Skolelimen», klassens gave til Nesoddtangen skole

det var klokken 05.00. Hestene måtte mates
to timer før vi skulle ut på jobb, og siste måltidet var klokken 21.00. Det var nattmat, og
etter det gikk vi og la oss. Industriarbeiderne
hadde tre kroner dagen, men måtte betale

kosten selv. Til gjengjeld hadde de fri om søndagene. Karl Garder er glad i å fortelle om
gamle dager, og har holdt sopelimkurs for
Norges Husflidslag, Kiwanis, Follo museum,
og en rekke andre.
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DAME & HERRE

DROP-IN

66 91 49 02
Du finner oss i NB-gården

Velkommen til å se vårt store utvalg
av julepynt og julelys

Julebord

... for fei
ring av l
ivet

– har du husket å bestille bord?

Vi serverer også utradisjonell julemat som helstekt and
og smalahove i tillegg til
lutefisk og pinnekjøtt
... og vi har våre
berømte danske
lunsjretter og
à la Carte i tillegg!

Velkommen!

GRO-senteret på Bjørnemyr - Tlf. 66 91 91 81
nesodden@givingdining.no
MANDAG – LØRDAG 10–18
Bryggetorget 4, Aker Brygge. bordbestilling@cafesorgenfri.no, tlf 21 50 10 90

Før jul har vi utvidede åpningstider.
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Fra søppel til sandbunn

I fjor ble det mudret, og tonnevis av skrot og
søppel ble fjernet fra havbunnen utenfor
Tingvallakaia (Aker brygge), Rådhusbryggene og de øvrige bryggene i Indre Oslofjord. Aksjonen var meget vellykket, og i år
har havbunnen blitt dekket med et 20 centi-

meter tykt lag med sand. Fungerende trafikksjef Åge Helde i Oslo Havn KF opplyser
at arbeidet vil bli avsluttet før jul, og at
hummerbestanden under bryggene er
meget tilfreds med sitt nyoppussede habitat. Hummeren er som kjent en stedbundet
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krabat, og stortrives under bryggene. Husk
på det neste gang du stikker stortåa ned i
vannet langs Rådhusbryggene.

Fantastiske muligheter for dine bilder - super gaveidé!
40 cm
40 x jonstilbud
uks
mme
Introd på blindra
kt
s
+ fra
canva

–
695,

kr budet gjelder
til
010
ut 2

Glansbilde overfører dine unike bilder på
fotocanvas som monteres på solide håndlagde blindrammer eller på høykvalitets
fotopapir for montering i egne rammer,
begge med 70-100 års holdbarhet!

Send oss ditt yndlingsbilde idag og få det
til jul*, fødselsdagen – eller heng det på
hedersplassen i ditt eget hjem!
* Bestillingen må være hos oss innen 12. desember og
dette gjelder kun ved henting (fraktfritt) på Nesodden.

ANDRE PRISEKSEMPLER:
Canvas på blindramme:

40 x 60
50 x 50
60 x 90

kr. 1040,–
kr. 1060,–
kr. 1715,–

Høykvalitets fotopapir
for selvmontering:

kr. 570,–
kr. 590,–
kr. 790,–

Alle priser
er inkl.mva.
Frakt kommer
i tillegg.

SE VÅR HJEMMESIDE FOR PRISER, FORMATER OG BESTILLING!

Glansbilde er en helt ny avdeling hos Original Design & Display og holder til på Nesodden. Tlf. 22 83 02 02 eller glansbilde@original.as

www.glansbilde.no
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Juleruter Nesoddbåtene 2010
RUTE 601 AKER BRYGGE – NESODDTANGEN
JULAFTEN – fredag 24.12.10
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.
NB: det kjøres ikke nattavganger natt til 1. og 2. juledag.
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 – fredag 31.12.10 –
h
f
m
n

=
=
=
=

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

Lørdagsrute

1. NYTTÅRSDAG – Søndagsrute.
RUTE 716 – NESODDTANGEN – LYSAKER

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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Julebord

Få mest ut av
boligsalget ditt!

på bryggekanten!
Har du husket å
bestille bord?
Vi skreddersyr et
arrangement etter dine
ønsker og forventninger
– stort eller lite.
Vi serverer tradisjonell
julemat og à la Carte.
Ta kontakt:

Vårt mål: Best pris – raskest salg!

22 83 00 60

Nesoddens mestselgende meglerforetak.
Flott presentasjon av din bolig både i salgsoppgaver,
annonser og presentasjoner.
Våre meglere har alle hatt Nesodden
som spesialområde i mer enn 10 år!
Konkurransedyktige priser.

bordbestilling@dslouise.no

Tangen NærsenterEiendomsformidling
- Tlf 66 91 37 00

Eiendomsformidling
dd

b k
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Miljødetektivene og den blå bilen

Miljødetektivene sikrer bevis og jakter på fingeravtrykk
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Miljødetektivene Sara, Lara og Julian har
bestemt seg for å finne miljøbanditten som
har «glemt» bilen sin langt inne i skogen.
– Den har stått der siden våre foreldre var
like store som vi er nå, sier trekløveret som
er ivige brukere av skogen.
– Her går vi på tur, griller pølser, og går på
ski. Bilen må bort! sier de, og utlover en
stor belønning til den som kan sørge for at
bilvraket blir borte.
– Vi har snakket med kaptein Sabeltann og
han har sagt at det ligger en stor skatt
under bilen. Den som fjerner den blå bilen
får skatten!

Skoklefald gård
Den blå bilen ligger midt i Nesoddens
«indrefilet», og er lett synlig året rundt.
I årevis har den stått der, til irritasjon og
ergrelse for turgåere om sommeren, og skigåere om vinteren.
– Ikke vet vi om det er bonden på
Skoklefald gård som har plantet bilen på
gården sin, i håp om at den, som poteten,
ville vokse og få nye poteter. Eller om det
er rømningsbilen til noen farlige røvere,
men nå må den bort, sier miljødetektivene.
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Dugnad
– Hvorfor kan ikke alle som går tur forbi
den blå bilen bli med på en dugnad, foreslår Sara.
– Hvis noen kan stille opp med heisekran
og lastebil, stiller vi opp med pølser og
vafler!
Vi foreslår et spleiselag mellom grunneier,
kommunen, lokale grendelag og turgåere.
Den blå bilen har stått der lenge nok!

Sara og Lara leter høyt og lavt etter miljøbanditten som har dumpet bilen sin i skogen. Sara synes at noen bør organisere en
dugnad for å få bort den blå bilen.

Tips om den blå bilen og forslag til hvordan
vi skal bli kvitt den kan sendes til:
post@signalen-da.no

Mandag - Fredag 7–17
Torsdag 7–18 • Lørdag 9–14
Lara har fått øye på en mistenkelig person.
Er det miljøsynderen?

Miljødetektiver blir veldig sultne. Da smaker
grillpølser godt.
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Linnebråteveien 181, 1455 Nordre Frogn
Telefon 64 93 91 94 • post@gulbjornrud.no

Vinteren
så ille ...
Nå krypererviikke
innendørs
igjen ...
... utepeisen er tent og gløggen er varm!

&
$"

%%%

#!

Velkommen innom!

!
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5 i farta

?

Morten Fagelund

Hvem?
Hva?
Hvor?
Astri Hogganvik

fra Drammen er lærling på nesoddbåtene.
Den toårige utdannelsen tar han ved
Maritimt Kompetansesenter.
Målet er fagbrev som matros.
Det første året er allerede tilbakelagt og
Morten stotrives som sjømann.

Matros/billetør Helge Johansen
kommer fra Kristiansund, og har snart
30 år bak seg i ferjetrafikk.
Helge stakk til sjøs som nittenåring,
om bord i Anders Wilhelmsen-båten
M/S Bilbulk. Etter det ble det innenriks
med Fylkesbåtane i Møre og Romsdal.
Nå bor han i Ski, og trives godt i
nesoddensambandet.

er født med "tean i tanga" på Sørlandet og
fikk sin første båt som åtteåring av farfar. På
folkehøyskolen ble det bygging av en «Åfjording» i regi av Båtlaget Braute, hvoretter
turen gikk til Oslo-fjorden og nesoddbåtene.
Læretida tilbragte hun i AS NesoddenBundefjord Dampskibsselskap, samtidig som
hun tok kystskippereksamen, og nå er hun
ansatt som matros i Tide Sjø.

Kai Arne Halvorsen

Sølvi Helland

er matros/billettør og kommer fra Sortland.
Han pendler til jobb mellom Oslo og
Vesterålen. – Borte bra, men hjemme best,
sier tjuefiråringen som stakk til sjøs som
sekstenåring. Den første arbeidsplassen var
snurrevad og linebåten M/S Breistrand.
Deretter ble det transportfag og førstegangstjeneste i Kystvakta. Etter bulkfart og
charter ble det ferge og hurtigbåt. Først i
Torghatten Nord, nå i nesoddensambandet.

kommer opprinnelig fra Lillehammer
og har kjørt buss siden 1980.
Da begynte hun i Schøyen Bilsentraler.
Sølvi bor på Fagerstrand, kjører skolebarn fra klokken 06.50 til 09.00,
og stortrives bak rattet.
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Julen 2010

Vi ønsker alle
våre passasjerer
en riktig god jul
og et godt nytt år!

Velkommen om bord!
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Hardtslående karameller

karameller til venner og kjente.
Salget begynte allerede på båten på vei
hjem fra Oslo. Signalens sportsreporter
gikk ned for telling etter å ha smakt på
karamellene, de er dødsgode.
– Rene knock out'en, ifølge Martin.
I Taekwondo er det det beste man kan
oppnå, da vinner du kampen!
Janike Lai og Martin Maurtvedt går på
Taekwondo-linjen på Wang Toppidrett.
I høst skal de delta på et internasjonalt

stevne i Beograd, og turen må finansieres.
Taekwondo er en koreansk kampsport, og
hva er da mer naturlig enn å selge kjeks og
43

Hver boks koster det samme som en billett
på nesoddbåten, et sjørøverkjøp spør du oss.

Vi ønsker alle våre passasjerer
en hyggelig julehøytid og et godt 2011!

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
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Besøk oss på www.tide.no

Energihuset
I sin tid holdt Nesodden Elektrisitetsverk til
i huset. Nå er det Energizer-kaninen Marius
Rese Pedersen som holder til der.
Han skaper også energi, massevis av energi, menneskelig energi!

Førjulstrening
– Hvorfor vente til etter jul, når man kan
trene før jul, eller hele året for den saks
skyld, sier mannen som har trening som
hobby, lidenskap og jobb.
De fleste tar et skippertak i januar, det nye
året skal innledes med et nyttårsforsett, og
ofte varer det helt til februar.
– Dette må vi gjøre noe med, sier Marius
som tar seg tid til en prat mellom sportsbutikken på Tangen Centrum og Energihuset
på Torvet.

Møbelnekker
og småbarnspappa
– Før trente jeg 4-5 ganger i uka, løftet 160
kilo, og så ut som ei låvedør. Nå skifter jeg
bleier på guttungen (18 måneder), har redusert vektene til 110 kilo, og får tid til maks én
trening i uka. Åsmund Færavaag bor på
Slottet, er møbelsnekker, og har trent på
Energihuset helt siden det åpnet.
– Det gjelder å bygge styrke med en viss
moderasjon. Overdreven trening kan vippe
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Trening og energiproduksjon er noe man
må drive med hele året.
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Annett Nordén Dahl
er daglig leder på Energihuset

Tore Solheim er 75 år og måtte amputere et bein i sommer. Det stopper ikke tømmermannen
som har trent juniorlandslaget i hopp, vært gymlærer og hoppet i fallskjerm i en mannsalder.

over, selv fikk jeg vann i kneet da jeg måtte
løpe etter bussen med en overvekt på 20 kilo
muskler. Nå trener jeg mest for å holde energien, prolapsen og smidigheten på plass.

Seniortrimmen
- Hver mandag, onsdag og fredag møtes vi

her, vi som har levd en stund, sier Anne og
Tore Solheim. Det er rene syklubben, men
veldig motiverende og stimulerende kommer
det fra paret som trener på Energihuset de
andre dagene i uka også. Vi er her nesten
hver dag, bortsett fra når vi er på treningsleir
i Arguineguin på Gran Canaria. Paret møttes
i Oslo Turnforening, og har drevet med idrett
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Anne er modellsyerske, drev et skiltmakerverksted, og trengte en som kunne skjære ut skiltene hennes. Tømreren Tore Solheim traff hun
i Oslo Turnforening.

Kristina Rummelhoff har treningsblod i årene.
Bestefar Jan Rummelhoff trente i årevis noen
av de sprekeste gutta på Nesodden. Kristina
jobber i resepsjonen og er senterets altmuligdame. - Jeg skriver kontrakter, melder på
timer, vasker apparater, selger treningstøy, og
stotrives i jobben. Kjempehyggelig miljø og
koselige folk.

og trim bestandig. Skihopp, turn og fallskjermhopping er riktignok lagt på hylla,
men det gode miljøet og alle de blide og
glade menneskene på Energihuset kan de
ikke være foruten.

Så mye energi får man når man trener på Energihuset!
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Galleri Vanntårnet
Høyt hevet over Nesoddens størst byggeplass ligger Galleri Vanntårnet.
Sannsynligvis det eneste vanntårnet i hele
verden som har fire etasjer med kunst og
kultur.
Pluss saftogvann, vafler og kaffe.

Juleutstillingen og
Medlemsutstillingen

Visste du at Galleri Vanntårnet har fire etasjer
med kunst? Nå vet du det!

– De tre første adventshelgene; til og med
søndag 12. desember, har vi vår tradisjonelle juleutstilling, forteller julekomitéleder
Hege Næsheim. Juleutstillingen er en salgsutstilling med kunstverk av 26 profesjonelle
billedkunstnere, keramikere, smykke- og
glasskunstnere og tekstil/klesdesignere. De
fleste bor på Nesodden, og noen er spesielt
invitert. I år har vi blant annet hentet inn
arbeider av tre kunsthåndverkere fra
Bergen.
I tårnet kan man kjøpe praktfulle og unike
julegaver for noen hundrelapper opp til
pristaket som er kr. 5.000,– forteller «julege48

Arbeid av en
av de bergenske
kunsthåndverkerne
som kommer med
arbeider til denne utstillingen; keramikeren Sarah Reed.

neralen», men ta med cash. Her er det «cash
& carry», vi har ikke betalingsterminal.
Galleriet er åpent lørdager og søndager i
utstillingsperioden fra kl.12 til kl. 16.
Etter nyttår er det tid for vår årlige medlems-/amatørutstilling. Alle som er medlemmer i kunstforeningen kan stille ut på
denne utstillingen som går av stabelen i
tiden 29. januar til 13. februar. De som er
interessert kan finne mer informasjon på
nettsiden vår www.gallerivanntarnet.no

Nesodden kunstforening
– Vi har 250 medlemmer, forteller kunstforeningens leder Tove Slinde. Mange er akti-

Hege Næsheim er leder av julekomiteen, og Tove Slinde er leder i Nesodden kunstforening.

ve medlemmer som tar del i våre ulike aktiviteter, det være seg utstillinger, foredrag,
omvisninger eller kroki.
Vi i styret fordeler oppgavene oss i mellom,
og gleder oss nå til to av årets mange høydepunkter, jule- og medlemsutstillingen.
Galleri Vanntårnet er vårt fyrtårn, det rager
høyt over Tangen Centrum, og forteller
omgivelsene at ingen andre kommuner i

hele landet har flere kunstnere enn
Nesodden. Vi er virkelig «Kunstnerkommunen» i Norge!
Og – nesten for godt til å være sant; dersom
du skal besøke Galleri Vanntårnet kan du
parkere gratis bak Tangenåsen bussholdeplass. Derfra er det bare en kort spurt opp
bakken til galleriet.
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Hege Næsheim og Tove Slinde henger opp
bilder på de runde veggene inne i tårnet

www.signalen-da.no

Teaterbåten M/S Innvik
Lørdag
6. november
forlot
teaterbåten
M/S Innvik Bjørvika
med kurs for Svestad.
MS Innvik har vært teaterbåt i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.
Siden 2001 har hun ligget til kai i Oslo, og nå ligger båten på Svestad. Rune Borknes og Eldrid
Lorentzen Forsland har kjøpt skuta og ønsker
«hele» Nesodden velkommen om bord. Det er
bare fantasien som setter en begrensning for hva
skuta kan brukes til. Hittil har eierne fått bestillinger på alt fra bryllup og konfirmasjon til korøvelser og teateroppsetninger. Kanskje hun til og
med kan brukes som reservebåt for nesoddbåtene, og piratskute for Kaptein Sabeltann?
Velkommen til Nesodden
er hun uansett!
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Same procedure as every year!
Bjørn Juliusson, Finn Anderson, Ole Johnny
Bråten og Rolf Stangenes får trøstende og
beroligende ord av Lasse K. Botten fra
Søndre Follo Brann og Snøvesen.

vær inntil værgudene og saltbilen hadde
fått bort snøen, og etter 2 1/2 time ble veien
åpnet.
Selv om enkelte bannet og påkalte mørke
makter, var stemningen stort sett munter og
god. Telenettet var imidlertid overbelastet
av billister som kom ganske så for sent på
jobben den dagen.
God(e) (h)jul!
Nadia går i andre og Maren går i fjerde klasse på Dal skole.
Her står de foran resten av «koret» og synger «bussjåførsangen» for Sølvi Helland.
En bussjåfør som tok det hele med godt humør.

Det slår aldri feil; med det første snøfallet,
blir det kaos på veiene!
Mandag 15. november klokken 08.15 var
det dønn stopp på RV 156 mellom Nesset og
«Høgger'n».
I Rundvollbakkene lå det to busser, en trailer og ti personbiler i grøfta, og ved Knardal

sto skolebussen midt i veien.
- Da er det bare én ting å gjøre, sa den rutinerte bussjåføren Sølvi Helland til Signalen,
og det er å bli stående.
Søndre Follo Brannvesen var raskt på plass
og tok "kommandoen" på en hyggelig og
effektiv måte. Politiet glimret med sitt fra51

Kiwi Flaskebekk ønsker alle sine kunder en God Jul
og et Godt Nytt år!

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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Årets fiskehistorie
Selv om alle
på Nesodden vet at
Werner Wilson er en skøyer, er denne historien sann!
Havets kardinal bet seg fast i et fiskesnøre – med en reke som agn – og ble med til
land. Den nektet simpelthen å slippe reka.
Dummen!
Hummeren ble så flau over tabben at den
rødmet når den rutinerte fiskeren la den i
vann.
Krabaten veide i overkant av to kilo, og
smakte i følge Werner aldeles vidunderlig.

53

Forrige nummers ordlek ble igjen en suksess
– det er mange dyktige folk som leser
Signalen! Vi har fått inn mange riktige
svar og flere hyggelige tilbakemeldinger
fra våre trofaste lesere.

Ordleken

God fornøyelse nok en gang, og lykke til!

Andreas Lunnan

TIPS I ADVENTEN
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Slik løser du oppgaven:
1. Finn løsningen på stikkordet og skriv
denne inn i øverste diagram

2. Overfør bokstavene til ruten med
tilsvarende tall i nederste diagram.
Hvert tall har kun én og samme
bokstav – men de enkelte bokstaver
har ofte flere tall ...

nærmer seg med
LØSNING FORRIGE NUMMER: ➡ Høsten
stormskritt, og vi kryper

FYLL UT OG FINN LØSNINGEN: ⬇
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6
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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!!

11

12 13

14

15 16

17 18

innendørs igjen med peiskos,
stearinlys og ordlek
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Løsningen «klippes ut» og sendes i en konvolutt til:
Signalen DA, Øvre Utsiktsvei 43, 1450 Nesoddtangen – eller
sendes med e-post med navn og tlfnr til: Ordlek@Signalen-da.no
Svarfrist: 11. mars 2011.
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Vinneren av denne
oppgaven, vil få et
gavekort på kr 500,–

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

som kan brukes hos vår annonsør

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

Rema 1000,

Postnr. ........................-sted:....................................................................
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Grosenteret på Bjørnemyr

5 0 0 ,–

hund
kroner fem

re

men!
Velkom
len DA
DS-Signa
s
- For NB
e veksle
n kan ikk
iddel, me bli refundert.
alingsm
vil ikke
tant bet
som kon enyttet restbeløp
r
lde
Gje
tanter. Ub
inn i kon

Tufte
Else-Britt

Vinner
av gavekort hos
FLASKEN
Café og Vinstue
i forrige nummer er:

Eyvind K. Iversen
Bjørnemyr terrasse 16
Vi gratulerer!!

Ruter
Rut
er jul 2010

Husk jul
juleruter
eruter
på Nesodden
Julaften kjør
Julaften
kjøres
es lør
lørdagsrute
dagsrute fr
frem
em til cca.
a. kl. 1700.
Der
etter et par eks
traavganger vved
ed midnatt.
Deretter
ekstraavganger
Det kjør
kjøres
es søndagsrut
søndagsrute
e på helligdagene og fferierute
erierute på
hverdagene
hv
erdagene i rromjulen.
omjulen. Se tilbud og inns
innstillinger
tillinger i or
ordinært
dinært
rutehefte
rut
ehefte ffor
or Nesodden ell
eller
er på tr
trafikanten.no.
afikanten.no.
Nattbussene
kjører
lørdag
Nattbus
sene kjør
er natt til lør
dag 1. januar og
natt til søndag 2. januar.
januar.

Vi ønsk
ønsker
er all
alle
e vår
våre
e tr
trafikanter
afikanter
en god jul og et godt nytt år!
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«Ventemusikk» på Tidekongen
SANGLØFTET
Fram til sommeren
2011 vil Sangløftet
støtte gode oppsiktsvekkende prosjekter av ulik karakter.
Prosjekter som retter oppmerksomheten mot forskjellige
former for sang
overfor nye publikummere – gjerne
med en original vri –
skal sette både sang
og Sangløftet på
kartet.

Passasjerene som tok Tidekongen om
ettermiddagen 19. november fikk seg en
hyggelig musikalsk opplevelse.
Kjæresteparet Ida Isax og Clinton Bolland fremførte egenkomponerte perler, og idet båten
passerte Dyna fyr, tok hele båten bølgen.

Kjæresteparet Ida Isax og Clinton Bolland
fremførte egenkomponerte perler, og idet
båten passerte Dyna fyr, tok hele båten
bølgen.
Opplegget var en del av «Sangløftet», en
nasjonal satsning for å løfte frem alle former for sang i Norge. Prosjektet driftes av
Musikk og Ungdom i samarbeid med Norsk
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Musikkråd og finansieres av Sparebankstiftelsen DnB NOR.
I løpet av «Sanguka» 15.–19. november ble
det spilt «Ventemusikk» på kjøpesentre,
sykehus, i fengsler og asylmottak. Til og
med i heiser og på «Polet» dukket sangerne opp og tok publikum med storm. Les
mer på www.sangloftet.no

Alltid et møtested
til hverdag og fest!

NYE BRILLER
FRA VENDELA
I BUTIKK NÅ!

• Spennende, smakfulle matretter
• Varmt og kaldt drikke av alle slag
• God atmosfære – med gode venner

Mandag, Tirsdag 11-23 • Onsdag, Torsdag 11-24
Fredag 11-01 • Lørdag 12-01 • Søndag 13-19

Tangen Nærsenter
66 91 26 85

Flaskebekksenteret – tlf 66 91 74 00
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Våre åpningstider:
Mandag - fredag
Meny og Jernia
Lørdag

10 – 20
9 – 20
9 – 18

www.tangennaersenter.no

1½ TIME GRATIS PARKERING
HUSK Å TREKKE LAPP!

EN MEL BROOKS-MUSIKAL

NORGESPREMIERE OSLO NYE HOVEDSCENEN
3. FEBRUAR 2011

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

