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• Oppfølging av personer med kroniske
lidelser skal bli bedre.
• Det vil bli flere tilbud til dem som
ønsker hjelp til å legge om levevaner
som kan føre til sykdom, for eksempel å
endre kosthold, komme i gang med
fysisk aktivitet eller stumpe røyken.
• Folk skal også merke mer fokus på
helsefremmende arbeid i nærmiljøet.
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I korthet går reformen ut på at utskrivningsklare pasienter skal sendes til sin
hjemkommune så snart som mulig. Hvis
ikke kommunene tar i mot, må de betale.
I eldreomsorgen er situasjonen i en rekke
kommuner elendig. Etter nyttår blir den
enda verre. Ahus hadde i oktober 900
utskrivningsklare pasientdøgn. De fleste
av disse pasientene er eldre mennesker
med flere, og sammensatte lidelser.
Mange er hjemmehørende på Nesodden.
Etter nyttår skal de hjem til Nesodden så
snart de er utskrivningsklare. Med
utgangspunkt i en allerede vanskelig situasjon, og legevakt i Ski, tror jeg samhandlingsreformen blir litt av en utfordring
for Nesodden kommune.
Jeg håper
imidlertid at jeg tar
feil, og ønsker alle

Gledelig Jul
og Godt Nytt År!

Berger kulturarena

Admiral P tok publikum med storm under åpningen av Berger kulturarena.

Nesodden har fått en ny arena, en arena
for ungdom og kultur.
Berger kulturarena lyser opp i høstmørket,
og er et fantastisk tilbud for ungdom

mellom 13 og 20 år.
Arenaen er en manifestasjon av Nesodden
som en av landets mest bevisste kulturkommuner.
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Variert tilbud
– Berger kulturarena er ikke bare musikk
og dans, sier Live Sørlie Jørgensen som sammen med Tom Sammerud i Nesoddens
kommunes ungdoms og fritidsavdelingen
har stått for etableringen av arenaen.

– Her kan «rebellene» utfolde seg, korpsene øve, og ungdommene kan arrangere
«events» for, og av, ungdom. Vi vil at ungdommene skal utfolde seg mest mulig, ikke
at voksne skal gjøre alt.

«Kick-oﬀ»
Startskuddet for Berger kulturarena ble
avfyrt den 23. september, og lista var lagt
høyt. I tillegge til nesoddingene Per-Fekt
og DJ Liz, var Admiral P invitert til åpningen, som ble en kanonsuksess. Lyd, lys og en
norsk høstkveld skapte en eventyrlig stemning, og kidsa jublet ellevillt.
Mange mente at arrangementet var like
spinnvillt som Admiral P's monsterhit
«Spinnvill».

Tobias går i 5a på Tangen, og hadde tatt
med seg pappa på ungdomsklubben. Pappa
er kaptein på M/S Tidebaronen og heter
Per Håkon Enoksen.

Dj Liz og Per-Fekt
leverte varene.

August C. Kyte og Tarun Jørgensen går i 6c
på Nesoddtangen skole og er gode venner.
I tillegg er de gode biljardspillere.

Live Sørlie Jørgensen fyrte opp et
forrykende "kick-off" for Beger kulturarena.
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Per-Fekt har ikke bare røde sneakers, han har full
kontroll på scenen, og nærkontakt med publikum. Nesoddingen trivdes på hjemmebane.

!
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Eeendelig!!
Åpning av Tangen Nærsenter

Åpningen av det nye
Nærsenteret på Tangen
ble en folkefest. Selv om
betongen såvidt hadde
tørket, var det lagt ut rød
løper, skolekorpset var på
plass, ballongene gikk til
værs, og en rød snor ble klippet.
Alle var der, ung og gammel,
«hele» Nersodden kom for å se og ta i bruk
vårt nye flotte senter. Det vil imidlertid gå
vinter og vår før området ser ut som det skal.
Utvendig gjenstår det mye, og det er først
når Tangenten og «Miljøgaten» åpnes at vi
vil få se hvor lekkert det kommer til å bli.
Men vi gleder oss.
Både over det vi har fått, og det vi kommer
til å få.
Et nytt «Tangen Centrum», et torg, og en
møteplass.
Et Nærsenter hvor vi kan slå av en prat med
venner og kjente, kjøpe ting og tang som
folk har (eller ikke har) bruk for, og slippe å
reise til Vinterbro eller Ski.
Vi gratulerer Norgesgruppen, de næringsdrivende, og oss selv med et spennende
nytt Tangen Nærsenter!
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Den nye senterlederen har ring i øret og
godt humør. Gorm Ruud kjenner det gamle
senteret bra bunnen av, og gleder
seg til å ta fatt i det nye.

!

Inge Lise og Roar Bache har bodd på Nesodden siden 1964.
Nå håper de at handelslekkasjen fra Nesodden vil stoppe.
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Den første polfareren

DE ansatte fra venstre i første rekke : Theresa Risberg, Elianne Ingebrigtsen, Tove Ervik,
Kathrin Brandal og Arne Eriksen (som Bellmann).
Fra venstre bak : Stig Ahlstrøm, Ulf Berg (fungerende distriktssjef) Tom Thomassen.

Det ble Paul Enbusk fra Neiden i Finnmark
som ble den første Polfareren på Tangen
Nærsenter.
Han fikk en ekstra god klem av Elianne
Ingebrigtsen fordi han for en tid tilbake

«fakket» en tyv som var på vei ut av det
gamle Polet uten å betale. Det gjør man
ikke når en herre med bart er i nærheten,
sier Elianne og tar et godt tak rundt finnmarkingen fra Hellvik.
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Paul Enbusk og Elianne Ingebrigtsen

har holdt ut med langvarig utbygging av
Tangen senter, manglende parkeringsplasser og nå sist – stengt butikk i seks uker.
– Vi bestemte oss for å levere 110 prosent
hele veien før vi stengte for å holde på
kundene. Dette er en institusjon på
Nesodden, sier Sigurd Knap Sæbu, som tok
over som butikksjef for ett år siden.

11.11.1918 klokken 11 var første verdenskrig endelig over,
93 år senere starter den nye tidsregningen i Meny.

Absolutely wonderful!
Ruth Boxall er født og oppvokst i Berkshire
i England med Windsor Castle og Ascot
Races som nærmeste nabo. Den stilige
damen som nå bor på Oksval mener at nye
Meny er så bra at det kunne vært kongelig!

Driftssjefen for Meny i hele Østlandsområdet Ingvild Lauvsnes og daglig leder på
Meny Tangen Sigurd Knap Sæbu er helt
enige.
Han skryter uhemmet av kundene sine, som
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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

Nå har Lise tatt helt av!
I forrrige utgave av Signalen skrev vi at
Lise hadde landa. Hun hadde havnet på
«bakkeplan» i Tangen Nærsenter, etter å
ha levd hele sitt liv i andre etasje.
Nå har dama tatt helt av, og overgått seg
selv. For maken til frisørsalong skal man
lete lenge etter. Marie Myrvang Lien kom
helt fra Drøbak for å bli kunde nummer én,
og hun var veldig fornøyd. Her bli hun klippet av Tove Haslerud, og en stolt eier følger
nøye med.

NE SODDEN

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

Flaskebekk senter
1450 Nesoddtangen
Telefon 66 96 06 05 • Faks 66 91 95 58
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Velkommen til ny
og mye større
inneservering
året rundt!

Nesodden apotek
Flaskebekk-senteret

Fra 1. desember
 vår julekalender!
Følg med på
  kalendergave.

50% på dagens






Husk kassen på brygga for
innlevering av resepter i terminalbygget.

Våre åpningstider er:
Man-fre kl. 09.00-19.15 Lørdag kl.09.15-15.00
tlf 66 96 66 00 - fax 66 96 66 01
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Comeback på Nærsenteret

Etter noen års fravær på Tangen Centrum
er endelig The Holen family Christmas tree
Company tilbake på Nærsenteret.
– Helt fra vi var omtrent 15 har vi holdt på
med dette, forteller storebror Trym, som til
daglig er sykepleier i Førde.
«Smågutta», tvillingene Tord og Geir, er
henholdsvis flytekniker og jurist, men når
kulda setter inn samles de på Nesodden for
å selge juletrær.
Neste generasjon juletreselgere er forlengst på plass. Til sammen har brødrene
fem barn som hjelper til med salget. Det
blir liksom ikke ordentlig julestemning før
Holen-familien er på plass på Torvet på
Nærsenteret på Tangen.

The Holen family Christmastree Company representert ved Theodor, Amund, Jenny
og nissene Tord og Trym. Bildet er fra julen 2007.

Jenny Holen haler og drar for harde livet

Theodor Holen er en dreven juletreselger
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Marie og Sjur Sætre fra «Alabama» på
Flaskebekk bare «må ha det»
(juletre fra HFCC)
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på våre berømte danske smørbrød
eller andre fristelser til frokost og lunsj! Velkommen innom!

er Brygg

Følg oss på facebook

blogg.cafesorgenfri.no

www.cafesorgenfri.no

Fjordalléen 10, 0250 Oslo
Telefonbestilling: 21 02 36 31 ellertakeaway@cafesorgenfri.no
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Traﬁkanten
– Det går i ett hos Trafikanten på Aker brygge. I tillegg til informasjon og billettsalg,
går det i gjenglemte paraplyer, hansker og
skjerf. Det er utrolig hva folk klarer å glemme på nesoddbåtene, sier Arzu Uzel.

Liss Eva Wiik er oppvokst i sjøkanten i
Stamsund, derfor stortrives hun på
Fjordvangen, og om bord i nesoddbåtene.
På bildet sjekker hun reisekortet sitt hos
Trafikanten.
Arzu Uzel bekrefter at kortet er gyldig –
selv om det viste rødt på båten – og gir
henne for sikkerhets skyld en kvittering
som viser det.
– Kjekt å ha, sier Liss Eva og haster videre til
Høyskolen i Oslo hvor hun utdanner seg til
sosionom.

Arne Refs Hauge har ankommet Aker brygge
med M/S Tidebaronen fra Slemmestad.
– Et kjempefint tilbud som tar 25 minutter i
stedet for én time og 25 minutter i kø fra
Holmen.
– Dette er fremtiden! sier Arne som jobber i
et amerikansk «klasseselskap» (som Veritas) i
Oslo.
– Det neste må bli at båten også anløper
Fornebu og Lysaker, tenk på alle som bor i
Asker og jobber for Statoil, Telenor, Aker og
andre der. På bildet fyller han opp reisekortet, og smiler hele veien til jobben.
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Eiendomsformidling har blitt Krogsveen avd. Nesodden!
Eiendomsformidling har vært på Nesodden siden 1986. Vi er markedsledende
aktør på Nesodden og har hatt æren av å
jobbe med svært mange av dere. Derfor er det
gledelig å kunne å informere om at vi nå er
blitt en del av det velrennomèrte eiendomsMEGLERlRMAETª+ROGSVEENª3AMMENªSTYRKERªVIª
vår posisjon på Nesodden og i Follo.
Krogsveen innehar de samme verdiene og det høye
kravet til kompetanse som vi i Eiendomsformidling
har hatt siden oppstarten for 25 år siden. Krogsveen
med sine 40 salgsavdelinger var dermed en naturlig
meglerkjede å knytte seg til for fremtiden. Vi er det
samme meglerteamet som tidligere, men fremstår nå i
NY FRISKOGGRÐNNPROÚL
Skal du selge bolig? Ta kontakt med oss!
Kr
ogsveen av
d. Nesodden
Nesodden
Krogsveen
avd.
Centrum
TTangen
angen Centrum
Tlf.. 66 91 37 00
Tlf
www.krogsveen.no
www
.krogsveen.no
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God(e) (h)jul!

Bjørn Treverket er dekkhotelldirektør.
På Labråten gård på Fagerstrand skifter
han til vinterdekk, og oppbevarer sommerdekkene dine til våren, og omvendt til
våren.
På kjøpet får du sjekket lufttrykk og dekkenes tilstand, samt en hyggelig bilprat
med en trivelig kar.

Juletrær, ved og jordbær
– Jeg er født og oppvokst på Gol i Hallingdal,
forteller Bjørn, – men mor er herfra og i 1992
flyttet vi til Fagerstrand. Om sommeren går
det i jordbær, og om vinteren er det ved og
juletrær.
De siste 6-7 årene har jeg drevet dekkhotell,
dekkskift og oppbevaring av dekk, en geskjeft
som er usedvanlig hyggelig. Kundene er blide,

Når midtrillenne er
slitt ned til merket må
dekkene skiftes.
Helst litt før.

og meget takknemlige. Noen har dårlige rygger, og liten oppbevaringsplass. Andre har
liten interesse for, og peiling på dekk og lufttrykk og synes det er betryggende å la en
«proff» gjøre jobben. Kundene mine kommer
som trekkfuglene om våren, og mange bestiller juletre når de kommer om høsten.

Mange dekk
– Kona har bil, og jeg har bil forteller Tom-Erik
Davidsen. Det blir 8 dekk til sammen. Her får
jeg topp service og trygghet. I tillegg får jeg
en hyggelig bilprat, og klar beskjed om at
dekkene er utslitt og må byttes ut. Bjørn er
kunnskapsrik og meget dyktig, i tillegg har
han egen dekkvaskemaskin og et glimrende
lagringssystem.
Bedre blir det ikke!

Korrekt lufttrykk er alfa og omega. Bjørn sjekker hvert jul.
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Årets hummerﬁske
Foto: Elisabeth Larsen

Lørdag 1. oktober klokken 08.00 gikk startskuddet for årets hummerfiske.
Fra Kysten Lindesnes, Åna Sira til svenskegrensa gikk det 23.000 hummerteiner i
sjøen, og i farvannet mellom Søndre og
Nordre Flaskebekk ble det satt ut åtte.
Jubelen sto til himmels da de tre første kardinalene ble heist opp fra dypet, og delikatessene ble så flaue at de rødmet over å ha
gått i fella.

Kystnorges svar på elgjakta
For folk langs kysten er hummerfisket årets
begivenhet. Forberedelsene begynner
allerede på vårparten, med fisking av vårsild og makrell. Hummeren elsker sild og
makrell, og fryseboksene fylles opp med
hummeragn, som blir tint og lagt i saltlake
et par uker før hummerfisket begynner.
Kystfolket har fanget hummer i hundrevis
av år, og tradisjonen holdes i hevd på linje
med elgjakta. Når startskuddet går, ligger
teinene klare, og går i vannet presis klokken 08.00
I tillegg til sild og makrell ligger det nesten
hvasomhelst av agn i teinene. Det sies at
18

man kan bruke alt fra fenalår til katta til
naboen.
Hummeren er ikke kresen, men den er spesielt glad i salt. Kanskje salte peanøtter er
tingen, eller saltpastiller. Den som prøver
får svar.

Hummerteinene har to rom og kjøkken, og rømningsvei for de minste
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Strenge regler
Hummerfisket er strengt regulert. Rognhummeren er totalfredet og minstemålet
er 25 cm totallengde. Manntallsførte fiskere kan fiske med inntil 100 hummerteiner per mann og per fartøy, mens fritidsfiskere kan fiske med 10 teiner per person og
per fartøy. Brudd på reglene fører til skyhøye bøter og beslag av redskap.
Heldigvis!

Hummerteinene må merkes med eierens
navn, adresse og telefonnummer. Viss ikke er
de ulovlige og blir konfiskert av oppsynet.

Hummerbestanden har lenge vært truet av
«tjuvfiskere» utenom sesongen, og av en
overbeskatning av bestanden. Kystvakten
og Fiskeridirektoratet har i år drevet en
utstrakt kontroll både før og under hummerfisket. Det bidrar forhåpentligvis til å
styrke vernet av hummeren, og til at
bestanden raskere kan bygges opp igjen.
Årets hummerfiske har vært det beste på
mange år, også i våre farvann. Det rapporteres om gode fangster i Bundefjorden,
utenfor Dyna fyr, og langs Nesodden vestside. De største «kardinalene» har blitt tatt
utenfor Steilene, og under Tjuvholmen kryr
det av hummer. Der har grunneierne bygget egne hummerreservat i betong, og satt
ut yngel.
Havbruk i Indre Oslofjord, rett utenfor Oslo
Rådhus, hvem hadde trodd det.

Jonathan Castro fra Groruddalen debuterte
som hummerfisker i høst.
«Ondt ofte lider en fiskermann». Det er
hardt arbeid å være hummerfisker!
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Bifangsten i hummerteiene er snegler.
Når de blir dampet i hvitvin og hvitløk kommer de krypende ut av sine skjell og smaker
aldeles vidunderlig.

Størst på Nesodden
– Vi omsetter 100 eiendommer hvert år,
sier Christian Blix Henriksen, daglig leder i
Krogsveen, avdeling Nesodden, og vi har
den beste beliggenheten og de beste
meglerne på Nesodden. Han vet hva han
snakker om. Siden 1985 har det vært
omsatt eiendommer i de samme lokalene
på Tangen Centrum, og i dag fremstår
butikken i kledelig grønt, som en del av et
nettverk som til enhver tid har tilgang på
10.000 aktive boligkjøpere. Krogsveen eies
av Fokus Bank, som igjen eies av Den
Danske Bank.
– Vi har blitt medlemmer i en bunnsolid
gruppering, som vil gjøre oss i stand til å
gjøre en – om mulig – enda bedre jobb for
våre kunder.

Drømmeboligen

Nina Bøe (foran), Christian Blix Henriksen, Andreas Wilson og Annette Smith.
«Firkløveret» i eiendomsmarkedet på Nesodden.
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– Vi skal ikke bare selge en eiendom for selger, vi skal realisere kjøperens boligdrøm,
sier Kristiansundjenta Nina Bøe som falt
pladask for Nesodden (og en nesodding)
for 25 år siden. Hun er den eneste av firkløveret i Krogsveen som ikke er oppvokst på

Biopat • Soneterapeut
Massasjeterapeut

NESODDEN

Jorun Karlsen

FJELLSTRAND

MNNH

• 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,
polering
Deler, rekvisita,
leiebil
Periodisk kontroll,
EU-kontroll

www.nesoddhelse.no
Tlf. 97 67 66 91 for timeavtale

Dame- og herrefrisør
Sol- og Fotterapi
Farge, klipp, striper, designfarger,
økologiske farger, klassiske farger.
Vipper- og brynfarging, forming, voksing.
Voksing av legger.
Påsetting av vipper for én kveld,
oppsetting, glatting, krølling, føhn, styling.
Hull i ører, nese og navel.
Salg av øredobber uten nikkel
Titan/plast, navelsmykker.
Geleneglelakk - varer i opptil 3 uker,
herder i uv-lampe.
Kurmeny + vask og dyprens, massasje.
KMS • Joico • Idvoks • OrganicSystems
HHSimonsen • Blomdal.*

Midtveien 71
1458 Fjellstrand

Tlf. 66 91 85 62
Faks 66 91 85 57

fagerhoe@online.no

mandag, tirsdag og onsdag: 9-17,
tordag: 10-19, fredag: 9-16, lørdag: 9-13

Bjørnemyr Senter, Tosletta 44, 1453 Bjørnemyr,

Telefon: 66 91 81 81 • www.haarsenteret.no
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Nesodden. Det er hun som får de andre
ned på jorda når de overgår seg selv og
hverandre i å skamrose sopelimbygda.
– Det er fint andre steder også, sier hun,
men medgir at bokvalitetene på Nesodden
er spesielle.

Borte bra, men hjemme best!
Andreas Wilson har Nesodden langt inn i

ryggraden, og Annette Smith var i sin tid
prinsesse på Tangen. Nå er hun dronning
på Ursvik og kommer aldri til å flytte fra
Nesodden.

barn skal vokse opp.
– Da legger de fleste byen bokstavlig talt
bak seg, og tar nesoddbåten hjem igjen,
sier Andreas.

Til sammen kjenner de hver krinkel og
krok på Nesodden, og vet en god del om de
fleste. Begge opplever at venner og kjente
som har bodd i «eksil» utenfor bygda flytter hjem når familie skal stiftes, eller når
23

– Borte bra, men hjemme best!

www.signalen-da.no

Velkommen til Kavringen
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

Båtene på Askerlandet - del 5

DS «Duen 2»

av Harald Lorentzen

Ruteselskapet på vestsiden av Oslofjorden
hadde da første verdenskrig var slutt, og
bunkerssituasjonen atter var normalisert,
behov for fornyelse av flåten. DS AS Asker,
Røken & Hurum sitt første ruteskip, «Duen»,
var nå blitt over førti år gammelt, og dessuten var trafikken og konkurransen så stor at
et større ruteskip måtte anskaffes.
I 1919 kjøpte sjefen for selskapet, Mortensen, inn skipet som da bar navnet «Freden»,
men som kort tid etter av DS AS Asker,
Røken & Hurum omdøpt til «Duen 2».
Asker og Hurumlandets nye rutebåt var
bygget i 1914 ved det tyske verkstedet
Union-Gisserei A.G i Kalingrad. Det var
meningen at den skulle bli slepebåt og
isbryter for rederiet A. Augsburg i Riga.
Navn hadde den allerede fått, DS «Stadtrat
Arnswald».

DS Duen 2 ved Utstikker B i Pipervika en vinterdag. Askerbåtene lå ved denne utstikkeren
frem til sommeren 1938 da de flyttet til Utstikker C som ble deres base til 1952.
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Den 1. oktober 1914 ble den imidlertid
overtatt på beddingen av Kaiserliche
Marine, Festungs-Bootabteliung i Kønigsberg, og fikk det meget velklingende
navnet «Hindenburg».

Så kom freden og skipet ble overtatt av
Spenger & Clausen i Hadersleben (i dag
Danmark).
Like oppunder jul 1919 overtok disponent
Mortensen i DS AS Asker, Røken & Hurum
båten. Det var en langt større passasjerbåt
enn den «Duen» som hadde gått i mange
år og som den nå avløste. Med plass til hele
289 passasjerer ble «Duen2» straks satt i
rute Kristiania-Askerlandet-Sætre.
Dampskipet «Duen2» var en spesiell fjordbåt, ikke hadde den mast og ikke lastebom,
ei heller lasterom. Allikevel var den godt
egnet til å frakte masse kasselast på det
brede og romslige fordekket.
Den var utstyrt med en kraftig dampmaskin
og 8-9 tommer is på fjorden vinterstid var
ingen hindring.

DS Duen 2 i Paddehavet. På vinteren ble mange av de små fjordbåtene lagt opp,
og her er vi rundt 1949/50 og Duen 2 har gått i opplag.

Det ble «Duen2» og «Asker» som ble selskapets vinterbåter på Asker og Hurumlandet.

Østre og Åros Vestre, Killingholmen, Sætre
og på sommeren også Håøya.

I 1934 fikk båten en stor ansiktsløftning
med nytt styrhus og ny skansekledning,
samt et helt nytt brodekk.
«Duen2» gikk sammen med «Louise II» i
den ytre ruten i mellomkrigstiden, det vil si
bryggen i Nærsnes, Svaberg, Høvik, Åros

Etter annen verdenskrig ble det snart klart
at det ikke var liv laga for de gamle dampbåtene i rute på Asker og Hurmlandet, kullprisene hadde steget formidabelt og det
trenktes mye mannskap i maskinen på en
dampbåt. I 1950 gikk «Duen2» i opplag.
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I 1951 ble dampskipene «Duen2» og
«Asker» solgt til British Iron & Steel Corp. i
Newcastle – England.
«Duen2» skulle slepe «Asker» over Nordsjøen. Prosjektet ble stanset av skipskontrollen da de hadde nådd Tønsberg.
I januar 1952 ble «Duen2» solgt til AS Jøsen-

fjord Rutelag i Stavanger. Året derpå,
i 1953, kom det ut fra verksted fullstendig
ugjenkjennelig og med nytt navn MS
«Årdalsfjord». Den var forlenget 9.7 meter,
både forut og akterut. Med en dieselmotor
på 800 Bhk. kunne den nå frakte folk og
last, ja endatil et par biler, med 13 knop
innover fra Stavanger til Ryfylke.
I 1976 overtok Det Stavangerske Dampskipsselskap AS Jøsenfjord Rutelag og rutebåten «Årdalsfjord».
Den 21. juli 1980 gjorde gamle «Duen2» sin
siste rutetur i norsk farvann.

MS Årdalsfjord, den tidligere fjordbåten Duen 2. På slutten av 1960-årene reiste noen
ungdommer fra Nesodden til Stavanger for å forevige bl.a. «Duen 2», artikkelforfatteren
sees ivrig fotograferende i venstre kant av bildet.

Den ble overtatt av Gebr. Bruhn i
Düsseldorf og omdøpt MS «Liberty».
I 1981 bar ferden videre til Ocean Ldt.
Registrert på St. Peter Port på Guernsey og
nå fikk den navnet «Liberty of the South
Seas».
I 1984 ble den gamle rutebåten solgt til
Kypros og fikk atter navnet «Liberty».
Slutten kom i 1989. Den gamle fjordbåten
fra Oslofjorden lå ved verksted da lynet slo
ned gjennom skorsteinen og antente
maskinrommet. Da var det bare siste ferden samme år til opphuggerne Izmir
Shipyard i Tyrkia.

DS Duen 2 Maleri. Det var en stor og flott fjordbåt passasjerene på vestsiden av oslofjorden
fikk i 1920. Maleriet er fra tiden før 1934 da den ble vesentlig ombygget.
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www.rorbua.as

Stranden 71,0250 Oslo

I gamle dager, da fiskerne måtte ut og ro for å
fange sin fisk, var de ofte hjemmefra i uker i
slengen. Da var rorbuene deres andre hjem; et sted
man kunne sove, spise, ta seg en dram, reparere
garn og annet utstyr før neste dags økt på sjøen.
Velkommen til et genuint rorbumiljø med en varm
og intim atmosfære og innredning som er inspirert
av nordnorsk kystmiljø; baren er en gammel fiskebåt delt på langs, og en «ekte» utkikkstønne
henger i en av bæresøylene. Her kan du få servert
husmannskost som hvalbiff, bacalao og fiskesuppe, men også salater og skalldyr.
Det er lett å glemme at man er på Aker Brygge.
Alle dager fra kl 12-24, unntatt fredag og lørdag da har
vi åpent fra kl 12-01. Kjøkkenet stenger kl 23 hver dag.
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To nye bøker om Nesodden
av Harald Lorentzen

Nesoddens befolkning kan glede seg over
to nye bøker om den flotte bygda vår
denne høsten.

Flyfotograf Lasse Tur og journalist Odd Helge
Brugrand har kommet med sin bildebok fra
Nesodden.
De har tidligere gitt ut tilsvarende bøker om
Oslo, Nesøya og Lærdal. Dette er en fotodokumentasjon fra vinteren og våren 2011. Slik
Nesodden fremsto da. Vi blir med på en reise
fra Nesoddtangen i nord til Fagerstrand i syd,
og tilsvarende langs Bunnefjorden og ikke
minst oppe på midten av halvøya.

Bildene er i stort format slik at det er lett å
finne fram og ikke minst kjenne seg igjen.
Hvert bilde er ledsaget av tekst både på norsk
og engelsk fram til side 74. Derfra og til side
127 er det fortløpende helsides bilder uten
tekst. Det er ledsaget av kart og nummerering
som viser oss vei.
Bildekvaliteten er utrolig, ikke minst en del av
vinterbildene med den isdekkede fjorden som
bakteppe.
Meningen er at alle skal kunne finne sitt hus i
boken, en stor oppgave som fotografen og forfatteren har tatt på seg. Boken er i A-4 format
med stiv perm og 132 sider.
Det anbefales at boken bør komme i nesoddingens bokhylle. Siden boken også er ledsaget av
både norsk
og engelsk
tekst så vil
den sikkert
også glede
utflyttede
Nesoddinger og
etterkommere
som
bor
utenlands.

Stein Turtumøygard har på Ford Forlag gitt ut
boken «Historiens spor i Nesoddmarka med
nordre Frogn».
Forfatteren som gjennom en årrekke har
gledet store og små med Tur-Nifsen (turorientering) har også engasjert seg sterkt i historien om husmannsplassene på Nesodden. Han
har gjennom Nesodden Historielag vært med
å merke en rekke slike plasser i Nesoddskogen.
Tidligere har han gitt ut et hefte om stedsnavn i skogen, men dette var så langt tilbake
som 1995 og 1997.
Denne gang har Turtumøygard ledsaget sine
fortellinger med kart, noe mange setter stor
pris på. Han har også lagt til rette for folk
med GPS slik at de lett kan finne de ulike
plassene.
Boken er også meget godt illustrert og med
nummerering av plassene er det lett å navigere seg fram i boken.
Formatet han har valgt er tilpasset en stor
lomme i en god anorakk, eller i en ryggsekk,
det vil si at boken kan være med på turen og
det bør den. Tenk å sitte på en av de mange
plassene med litt niste og en kaffetår, og
kunne mimre om det som var.
Boken er også skrevet for folk i Frogn, for tre
av rutene som er listet opp, er i Nordre Frogn.
Her er det mye nytt for mange på Nesodden.
Boken er på 132 sider med 10 spennende
lokalhistoriske rundturer og 56 store kart.
Dette er en julegave mange vil sette pris på.
Begge bøkene kan man få i bygdas bokhandel
på Tangen Nærsenter.
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Fregne på haka

når gutta kom for å avløse ham på brua.
Den sindige skipperen måtte gni seg i øynene, og tvillingene overtok fort kommandoen over M/S Tideprinsen midtfjords mellom
Nesoddtangen og Aker brygge. Utenfor
Dyna fyr slo de to førtsereisguttene «to
glass» på skipsklokka.
Begge har fregner på nesa,
men bare Sander har fregne på haka.

Sander og Sebastian Orfjell (7 1/2) er eneggede tvillinger.
Den eneste forskjellen på dem er at Sander
har en fregne på haka, men den er så liten
at kaptein Basteviken trodde han så dobbelt

Tvillingene har nylig flyttet til Nesodden og
går i hver sin 2. klasse på Nesoddtangen
skole. Å «skille» tvillingene var den eneste
måten skolen kunne vite hvem av tvillingene som er hvem.
Gutta stortrives på Nesodden, og synes
nesoddbåtene er kule.
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Mandag - Fredag 7–17
Torsdag 7–18 • Lørdag 9–14
Linnebråteveien 181, 1455 Nordre Frogn
Telefon 64 93 91 94 • post@gulbjornrud.no

©2011 Oakley Icon

HUDPLEIE

Kjøp julegavene
hos Basic Skin!
Lekre gavepakninger
eller gavekort til en du
er glad i :–)

469 69 790

MARK CAVENDISH
cycling

Ring
for timebestilling.
Emilie Arneberg, hudterapeut
Granholt, inng. Basic Hair
Nå, Oakley hos SYNSAM NESODDEN
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Pia og Emil Kjøs Utengen
stortrives på Nesodden
og om bord i
nesoddbåtene.

På båten
Foto: Helge Bratvær Johansen

Norge og Nesodden
har fått sin Eeeeeeeemil!
Han heter Emil Kjøs Utengen og flyttet
nylig til Solåsen, sammen med mor fra
Hamar og far fra Hønefoss.
– Vi har bodd i Oslo de siste 10 årene, og
fant drømmehuset på Nesodden, forteller
smårollingen, som er på vei til babysvømming på Bislett.

Kioskdamene
om bord i nesoddbåtene er noen av de blideste, og mest effektive i landet.
Her representert ved Rita Pedersen, Mary
Linn Johnsen, og Trude Pedersen

Emil er seks måneder og gleder seg til en
oppvekst i landlige og trivelige omgivelser. I tillegg ser han frem til å leve opp
til sitt navn, og lover å finne på en rekke
«hyss» og rampestreker.
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Foto: Helge Bratvær Johansen

Camilla Zucchino
Hun hadde egentlig tenkt å bli Prinsesse,
men nå blir hun maskinsjef i stedet!
Oslojenta Camilla Zucchino er maskinlærling om bord i M/S Tidekongen.
Hun tar maritime fag på videregående og
stortrives som lærling.
Drømmen er supplyskip i Nordsjøen, et
kanskje litt annerledes og uvanlig yrkesvalg for ei jente fra Oslo.
Signalen applauderer!

Mange gode tilbud

– i din julegavebutikk!

LANGPANNE

Julepynt fra Rosendahl

VI KAN
TILBY:
• Tilhengerutleie
(åpne og lukkede)

m/rist

• Bilvask i maskin
FRA

Før 149,–
Nå

Vi ønsker våre
kunder en riktig god jul!

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

TA N G E N N Æ R S E N T E R

TELEFON 40 00 59 54
Statoil Service Flaskebekk
Telefon 66 91 15 57

MANDAG TIL FREDAG 09.00-20.00 • LØRDAG 09.00-18.00
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JULERUTER NESODDBÅTENE 2011
601 Nesoddtangen - Aker Brygge

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

716 Nesoddtangen - Lysaker - Nesoddtangen

Mandag-fredag (reserverute når hurtigbåt ikke kan benyttes

601 Aker Brygge

- Nesoddtangen
Mandag-fredag (seiles i perioden 27. juni – 7. august)

Mandag-fredag (reserverute når hurtigbåt ikke kan benyttes
i perioden 27. juni – 7. august)

ÅPNINGSTIDER EKSPEDISJONEN:

Mandag–fredag: 0700–1900
Lørdag: 1000–1800

256 Slemmestad - Vollen - Aker Brygge / Aker Brygge - Slemmestad - Vollen

VENTEHALL:

Mandag–torsdag 0600–0045
Fredag–lørdag 0600–0130
Søndag 0600–0030
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Gi en julegave med varig verdi - og husk å bestille i tide!
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Alltid gratis levering på Nesodden!

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 i
løpet av en ukes tid, til bryllupsgave,
fødselsdagsgave eller rett og slett til
hedersplassen hjemme hos deg selv!

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. 335,–
kr. 340,–
kr. 525,–

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 i Nesoddparken - Tlf. 22 83 02 02 eller post@glansbilde.no

www.glansbilde.no
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Follo Taxi med nytt praktbygg!

Det er 12 drosjebiler på Nesodden, her er noen av sjåførene. Said Ali Haile, Ghazí Rashid,
Helge Karlsson, Ali Rehman og Muhammed Majid.

I en rødmalt liten stue (brakke) hvor det før
var bensinstasjon, har Follo Taxi flyttet inn.
Det er kanskje ikke det peneste byggverket
på Tangen Centrum, men det tok ikke lang
tid å få det på plass. Fire Lecablokker og en
kranbil var alt som skulle til, så sto drosjesentralen der. Moelven-brakka er omgitt av
høye gjerder, anleggsmaskiner og heisekra-

ner, men nå er det igjen mulig å få seg en
drosjebil på Tangen. Både sjåførene og vi
lurer selvsagt på hva som kommer etter
brakka, og når. Kanskje vi får svar i neste
utgave av Signalen.
I mellomtiden er det bare å ta seg en tur i
bua, eller ringe 64856868 dersom man har
behov for en drosje.
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Er du lei av det tradisjonelle norske
julebordet bør du bestille hos oss:

PÅ

• Lunsj
• Cafe
• TakeAway

G R A N H O LT

Tangenveien 129 • 1450 Nesoddtangen
Tlf. 66 91 12 83 • post@rungnapa.no
SØNDAG - ONSDAG 12-23 • TORSDAG - LØRDAG
KJØKKENET STENGER KL. 21

12-01

www.rungnapa.no

Septik og høytrykkspyling
Tining av frosne ledninger
TV-inspeksjon av
avløpsledninger
Fyllmasse
containerutleie

www.
signalen-da.no

Døgnvakt • Tlf. 66 91 82 16
Kløftavn. 100, 1454 Fagerstrand
e-post: post@sandnes-transport.no
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Velkommen til en god handel!
Åpent: 07-18. Lør 09-15

Jan Owe Pedersen fikk overrukket månedens blomst fra selskapet.
Kriteriene for å få denne utmerkelsen er:
Medarbeidere som gjør en ekstra innsats for
enten selskapet, passasjerer eller kollegaer.
Jan Owe får blomsten fordi han hver eneste dag når han skal ut å kjøre buss, møter
opp i veldig god tid. Han gjør rent i bussen,
vasker gulv, tørker støv, tømmer søppel, ja
stort sett alt som gjør at arbeidsplassen
hans blir et hyggelig sted å arbeide. Dette
gjør at også passasjerene får en ren og trivelig busstur.

50 år
Einar Leiv Raasholm fylte 50 år tidligere i
høst. Dette ble feiret med kake og blomsteroverrekkelse, samt overrekkelse av
gave fra bedriften (tinnkrus med navn og
dato inngravert).

Sven-Erik Haland, som også fyllte 50 år i
høst, hadde dessverre ikke anledning til å
være med på kakefest, pga kursvirksomhet.
Han fikk derfor overukket blomst og gave
ved en senere anledning.

Vi gratulerer!

Vi gratulerer!
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Sjøskogenveien 5 v/Elkjøp
Tlf. 64 97 73 30 - Fax: 64 97 73 31
E-mail: post@catalinaspas.no
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får du hos oss!

Catalina spas massasjebad og svømmebasseng
Vi er spesialister på utendørs spa, svømmebasseng og grillhytter.
Vi har lang og bred kunnskap innenfor alt som har med spa,
svømmebasseng, vannkjemi og bassengutstyr.
Catalina massasjebad er produsert i USA i over 40 år med fokus på
kvalitet og nytenkning. Vi har samarbeid med flere store produsenter
og forhandler alt av utstyr til ditt svømmebasseng eller spa.
Våre Grillhytter er produseres av Arctic Finland House LTD som leverer
noe av den beste kvaliteten på markedet innenfor lysthus og grillhytter.

Velkommen til

Kapellveien 84 – Flaskebekk Senter
Telefon 66 91 73 19 – www.sebrabarn.no

Les mer om oss på: www.catalinaspas.no
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Lys i lampa
I fjor vinter ble det raslet med budsjettsablene i Nesodden kommune. Penger skulle
spares og belysning og brøyting av velveiene skulle opphøre.
Budskapet var «måk sjæl», og «spleis» på
lys i lampa.
Problemet var bare at da ville halve
Nesodden bli mørklagt og folk ville snedd
inne. Forslaget var lite gjennomtenkt og
når Nesodden Velforbund mobiliserte, ble
forslaget trukket tilbake. Det er ingen
skam å snu, og politikerne tok heldigvis til
wet,
wet!
vettet. Før kommunevalgetWet,
i høst
gjentok
et samlet politikerkorps at veiene vil bli
brøytet og opplyst også i vinter. Det er
bare å ringe Servicesenteret i kommunen
når lyset går og bilen står (fast i snøen).
Så kommer lys- og brøytebilen!

Endelig ble det lys i lampa, som er av nyere
årgang, og må skiftes ofte. I motsetning til
enkelte av de originale lyspærene i stolpene
på Flaskebekk, Blylaget og i Bomannsvik som
fortsatt lyser, snart 100 år etter at de ble
installert.
Her hadde en fallende kvist kuttet ledningen
til lampa. Vegetasjonen rundt lysstolpene er
en stadig trussel, og må holdes i sjakk. Det er
Terje Fagernes i Nesodden kommune som har
ansvaret for busker og trær rundt stolpene.
Ring Terje og si fra dersom vegetasjonen
stenger for lyset, eller representerer en fare
for ledningene.

Elektropartner AS
Sikkerhet og verneutstyr er alfa og omega
for en elektromontør. Hjelm, brannhemmende tøy, hansker og hjelm, er i tillegg til
klatreutstyret obligatorisk. Ingen går i stolpen uten.
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Det er gutta i Elektropartner som blir sendt
ut når det ikke er lys i lampa. Harald Moen
og hans kollegaer i firmaet vet nøyaktig
hvor hver eneste en av de 3.000 lysstolpene

Velkommen
om bord!

Vi ønsker alle våre passasjerer
en riktig god jul
og et godt og fredelig nytt år!
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på Nesodden står. Mange av gutta har klatret i stolpene helt siden strømforsyningen
ble besørget av Nesodden Elverk, med
Nesodden kommune som eier. Siden den
gang har leverandøren skiftet navn og eier
utallige ganger, men lyktestolpene står
hvor de alltid har stått, og gutta er de
samme.
– Det kan være en spennings- eller klemmefeil, men det vanligste er at pæra på 70
watt er gåen, sier urinnvåneren Karl Erik
Quasny fra Fagerstrand. Han begynte som
læregutt i «E-verket» og er NM (Nesodden

Mester) i stolpeklatring.
Ingen klatrer raskere til topps enn Karl Erik,
mange har prøvd, men ingen har klart det,
hittil.
Dagens læregutt heter Peder Gartner, kommer fra Fjellstrand, og han har tenkt å fravriste mesteren tittelen. Peder er ferdig på

skolen, går i lære hos oss og skal gjennom
ca. 400 timer med kurs før fagprøven.
– Det er morro å kjøre liften 18,5 meter til
værs, sier Peder, men det er enda bedre å
klatre til topps! Utsikten er spektakulær og
jeg føler meg i slekt med Spiderman og
«Nøtteliten».

Karl Erik Quasny og Peder Gartner sørger for lys i lampa. Det er bare å ringe Servicekontoret,
Nesodden kommune, eller å sende en epost til Elektropartner, så kommer gutta.
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Opplev Fjordsightseeing
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i Norge

'ODE
'
ODE
RREISEOPPLEVELSER
EISEOPPLEVELSER
Selje

Oslo

Noorrdfjord
Florø

15

Geiranger

E 39 Jostedalsbreen
Førde
S O G N O G FJ O R D A N E
13

Sogndal

Øvr
Ø
vre Årdal
E 16

gerfjord

f jor
Sogn e den

dan
lev Har

Opp

Oslo
Flåm

13

BUSKERUD

Myrdal

Voss
E 39

Eidfjord

Norheimsund

Bergen

7

en

HORDALAND

jord

HARDANGER

ng

erf

Odda
13

Ha r

da

TELEMARK
Haukeligrend
Oslo

E 134

E 134

E 39

Haugesund

v Sog

nefjor
d

ROGALAND
Kjerag Lysebotn
Preikestolen
den Suleskard
e fj o r

Stavanger

Ly

Opple

13

44

9

s

AU S T- A G D E R
V E S T- A G D E R

E 39

Oslo

Egersund

Op

E 18
9

ple

vk

Kristiansand

ys

ys
vL
ple

Op

ten

av

Turistruter - Lysefjord, Hardangerfjord og Sognefjord
Ekspressbåt/Flaggruten, Stavanger - Bergen
Ekspressbåt, Bergen - Nordfjord og Bergen - Flåm
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i tilbyr sightseeing langs hele kysten av FjordNorge samt på de
3 største fjordene. Vi
Vi har også charterbåter for grupper.
grupper.

Booking og informasjon:
Charter & Tourism
Tourism –
+47 55 23 87 80
E-mail: booking@tide.no

www.tidefjordcruise.no
www.tidefjordcruise.no

G G Tide Sjø ønsker alle sine kunder i Oslo en riktig God Jul ! G G
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Ikke bare utendørs
Elektropartner sørger ikke bare for lys i
lampa og juletreet. På Alvern skole har de
byttet trafo og installert sentral driftsstyring av temperatur, lys , og ventilasjon i
hvert klasserom.

Det er installert sensorer som slår på ventilasjonen når elevene kommer, og slår av
når de går. Det samme gjelder temperatur
og lys, og hele anlegget kan overvåkes og
styres fra Tangenten.

Daniel Hjerpaasen er urinnvåner og bosatt på
Bomannsvik. Han er Elektropartners svar på
Reodor Felgen når det gjelder elektronikk, og
er rimelig tilfreds med den sentrale driftsstyringen på Alvern skole.

Harald Moen er daglig leder, og en av eierne
i Elektropartner.
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I eventyrlig julestemning finner dere også et

spennende utvalg av klær til

både dame og herre
AS Vinmonopolet Nesodden har flyttet til
Vestveien 51, 1450 Nesoddtangen.
Åpningstider:
Mandag – fredag
Lørdag

10 – 18
10 – 15

AS Vinmonopolet - Akersgata 51, 0180 Oslo - www.vinmonopolet.no
Postadresse: Postboks 6953 St. Olavsplass, 0130 Oslo. Tlf. 04560 - Faks 22 01 50 09

Dette kan vi hjelpe deg med:
•
•
•
•
•
•

Alt innen grafisk design og prepress
Utforming av menyer – vår spesialitet!
Kopiering, printing og plakatproduksjon
Foliedekor på skilt, til butikk, bil og båt
Annonser til alle typer media
Visittkortproduksjon

Rosenlund atelier
Personlig service

får du hos

på Flaskebekk Senter - tlf 456 03 411

Original Design & Display

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 10-17 Torsdag 10-18, lørdag 10-15

Øvre Utsiktsvei 43, 1450 Nesoddtangen
Tlf. 22 83 02 02 / 92 21 00 65 - Else-Britt@Original.AS - www.original.as

VI STYLER OGSÅ DIN BOLIG FOR SALG!
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Masteskift på strekningen
Bjørgan–Kjensli
På strekningen Bjørgan–Kjensli, midt i
Nesoddens «indrefilet» er det nylig skiftet
ut 12 master. Noen var for gamle, andre
var råtne. Nå er de erstattet av nye, kreosotbehandlede master, og jobben ble gjort
i turbofart. Det meste var riktignok gjort
på forhånd. Mastene var kjørt inn til
Kjensli, nye hull var gravd og ledningene
klargjort. Når helikopteret ankom ble de
nye mastene heist opp, flydd inn, og heist

ned i nye hull, og de gamle mastene ble
fjernet på samme vis. Arbeid som før tok
ukevis var gjort på et par dager. Det er
Elektropartner Anlegg som er engasjert av
nettselskapene Hafslund og Energi 1, og
hittil har de byttet 400 master i Oppegård,
Vestby, Råde og på Nesodden.

Jarl Frode Forsland og Jørgen Kvame har et kjærlighetsforhold til lysmaster. De elsker å holde rundt de
kreosotbehandlede stolpene når de kommer dalende
ned fra himmelen. Alternativet er et blodslit med
tunge og vanskelige løft. - Helikopter er tingen,
sier stolpegutta.
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Lys i juletreet

Alltid et møtested
til hverdag og fest!
Velkommen til JuleQuiz 15. des.
ÅPENT TIL 02.00 I HELGENE
Ny meny med spennende retter

En stolt Harald Moen
sammen med yngstemann
«på laget» Peder Gartner.

Ingen jul uten juletre på Varden
Mandag, Tirsdag 11-23 • Onsdag, Torsdag 11-24
Fredag 11-02 • Lørdag 12-02 • Søndag 13-19

Det har blitt en kjær tradisjon å tenne julegranen på Varden den
første søndagen i advent hvert år. «Hele» Nesodden valfarter til
den gamle militærleiren, og når grana tennes er jula i gang.

www.flasken.no

Også for gutta i Elektropartner er dette årets høydepunkt.
De når helt til topps på Nesodden!
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tlf 66 91 74 00

Kranbilen når helt til topps ...

Nesoddens «lysmester» Harald Moen er kjempestolt av sine 22 kollegaer i Nye Elektropartner AS.

Velkommen til

kinesisk og norsk mat
både før og etter jul
Alle
rettigheter

Bordbestilling/take away: tlf. 66 91 48 20
tirs – tors: 15-24 • fre - lør: 15-01 søn- og helligdager : 13-22 • mandager stengt
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Vinteren
så ille ...
Nå krypererviikke
innendørs
igjen ...
... utepeisen er tent og gløggen er varm!

&
$"

%%%

#!

Velkommen innom!

!
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Høst

Vår

i kveld brenner himmelen
på den andre siden
som ovensglør og orgelmusikk

fjorden
er stor nå
båten
er langt ute

i det jeg går i land
som en av de siste
snur han seg mot meg og smiler
han som nå nesten aldri
tar båten
han ønsker meg en fin kveld
og ber meg hilse hjem

og ligner
en epleblomst

Vinter

vinden
er salt

flak av is på vannet
fjorden i vinterlys
og båten i lesesalsstillhet

og dagen smaker
ensom

jeg har løftet øynene
opp fra avisen

Sommer
jeg står på dekk
i det skarpe lyset
en stund er himmelen
en øm sirkel

for plutselig tenker jeg
på ting fra min barndom

og fjorden
som en skjelvende fuglunge
mellom hendene mine

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

Nå også

‘MOMSKUTT’
– alle nøkkelhullprodukter
Ja,

til billigere
sunn mat!

FLASKEBEKK
... ønsker alle sine kunder
en riktig god julehandel!
Støtt “Ja, til billigere sunn mat!”
Send sms, MOMSKUTT <NAVN> til 2404.
Scan med mobilen her eller se momskutt.no

Åpent fra 7-23

Susan skrev tekster for billedkunstneren Peter
Esdaile, og har laget en egen nisje i veggen
for hans maleri «Om å søke i blinde»

OGSÅ PÅ LØRDAGER!
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Varden leir

Foto: Finn Torstensen, maidagene 1945.

av Harald Lorentzen

De fleste av de tyske okkupantene som
befant seg på Nesodden i krigsårene 19401945, var forlagt på Varden leir.
Her var bygget en stor leir rundt luftvernbatteriet som ble anlagt på denne strategiske plassen, med vidt utsyn over fjorden
og hovedstaden. Fra Varden leir var det
telefonisk forbindelse med hovedkvarteret
i Oslo.
På toppen av leiren lå kommandosentralen, godt skjermet fra angrep. Her inne
var det satt opp et stort glasskart hvor
damer betjente plotterstavene. Her ble
ført opp all fientlig aktivitet i luften. Det
er nettop her julegranen tennes hvert år.

Har du noe å skilte med – vi hjelper deg!

Original Design & Display holder bl.a. til i Nesoddparken - Tlf. 22 83 02 02 - Lise-Lotte@Original.AS
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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
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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 ...

LØSNING FORRIGE NUMMER: ➡ Snart gjenåpnes Tangen

FYLL UT OG FINN LØSNINGEN: ⬇
1

2

3

4

5

6

7

9

8

10

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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Nærsenter, og vi håper at alle
nesoddinger vil støtte halvøyas
næringsliv igjen.
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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 tlf.nr til: Ordlek@Signalen-da.no
Svarfrist: 16. mars 2012.
Navn: .......................................................................................................
Adresse: ...................................................................................................
Postnr. ........................-sted:....................................................................
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Vinner av gavekort
Vinneren av denne
hos D/S LOUISE
oppgaven vil få et
på Aker Brygge
gavekort på kr 500,– i forrige nummer er:
som kan brukes hos vår annonsør

Rosenlund Atelier
på Flaskebekk Senter

Åshild Skramstad
Nord-Torpvegen 1322
2880 Nord-Torpa
Vi gratulerer!!

Julemarkedet på Varden

Karin Alm tilbyr egenproduserte juleløpere, alpakkavanter og julekuler

Første søndag i advent inntar Nesoddens
befolkning Varden leir. Leiren som eies av
Forsvaret er riktignok åpen for publikum

året rundt, men når juletreet tennes på
Varden «okkuperes» den gamle militærleiren av store og små.
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Anne Berit Smørås har landa. Den forhenværende flyvertinna gikk inn for landing på
Hasle gård, og er nå «gårdskjerring» og lokalpolitiker. Jeg har tatt Gartnerskolen og etablert Hasle Gårdsbutikk, fortelle hun. Vi er riktignok i den spede begynnelse, men dette blir
stort, sier storbonden på Hasle, Kalle Helzen.

– Bare hyggelig, sier Jens Grytten i «Befalsforeningen af 1977» og Nesodden HV, som
hvert år samarbeider med Jytte Backmann
og Nesodden kommune om arrangementet.
– Vi benytter samtidig anledningen til verving av HV ungdom, og bidrar med telt og
kafé. I tillegg inviterer vi på terrengkjøring
med jeep, et meget populært tilbud, sier
HV-generalen.

Brukskunst og håndarbeid
– I år er det ellevte gangen vi arrangerer
Julemarked på Varden, forteller Jytte
Backmann.
– Vi har 25 utstillere med alt fra karameller til julenek. Nesten alt er hjemme-laget
og det er bare utstillere fra Nesodden, sier
den energiske damen som
er «all over the place».
Hun har overtatt
kommandoen i leiren
og dirigerer
troppene sine med
militær presisjon og
besluttsomhet.
Jytte har jula
på Nesodden
under full kontroll.

Rett fra bondens åker. Julenekene våre er
helt topp, sier Kalle Helzen, men fuletreene
er det verre med. De frøs ihjel i fjor.

Jorun Bergmann Johansen er en erfaren «julekjerring» og vet hva folk vil ha. – Jeg har
ihvertfall deltatt 7-8 ganger sier Jorun og
viser frem vottene, sokkene, og nissene sine.

Håkon Lebesbye, Tor Halle, og Jens Grytten i Nesodden HV gleder seg hvert år til første søndag i
advent. Da kommer Jytte Backmann fra Nesodden kommune og lager liv i leiren.
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Hele mannskapet ønsker passasjerene God Jul
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Senteroversikt

Velkommen til nytt senter!
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Åpningstider:
Mandag - fredag
10-20 (09-18)

Vinmonopolet 10-18 (10-15)
Jernia 09-20 (09-18)
Meny 09-21 (09-19)

Baker Norby
b.young
Catch
Centrum Frisør
Dnb Nor
Energihuset Sport og Fritid
Euronics
Eurosko
Hansen & Dysvik
Haust Collection
Jernia Nesodden
Kinesiologi/Healing Beate Buchner
Kiropraktor Selsjord MNKF
Krogsveen
Martins Kjøreskole
Massasjeterapeut Madsen MNMF
Meny
NAV Nesodden
Nesodden Blomster
Nesodden Kommune Servicesenter
Nesodden Naturprodukter
Nesodden Tannhelsesenter
Nesodden Trafikkskole
Nesodden Legesenter
Nille
Notabene Nesodden
Posten
Psykoterapeut Syvareik
Rausand Data
Rustikk Interiør
Synsam Nesodden
TilBords
Vinmonopolet
Vitus Apotek
Yes Leker

3 TIMERS GRATIS PARKERING I DET NYE PARKERINGSHUSET
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www.tangennaersenter.no

OSLO NYE HOVEDSCENEN 18. JANUAR - 11. FEBRUAR 2012

VG

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

