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Vi ligger sentralt til i flotte lokaler på Aker
Brygge, med fantastisk utsikt. Vårt mål er å gi
deg en hyggelig og smaksrik opplevelse, og at
du går hjem med et smil om munnen. Og i
magen.
Hos oss får du nå smaksrike kjøttretter som
f.eks pattegris, tilberedt på vår nye kullgrill,
masse spennende drikke og gode viner.
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på ulike forfriskninger, med og uten alkohol.
Spørsmålet er følgelig om det er på tide å
revidere vårt forhold til antikverte holdninger
og bestemmelser.
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Vendela Kirsebom, og mange med henne vil
gjerne nyte et glass vin eller øl om bord i
nesoddbåtene.
Slik man kunne i forrige århundre.
Slik man kan på NSB, ombord i fly, og på
gamlehjemmet i vårt århundre.
Noen sier hvorfor ikke, andre vet ikke, og
noen sier nei.
Selv sa jeg i sin tid nei til røykeloven, og ja til
EU. I dag er jeg glad for at det ble ja til det
første, og nei til det andre!
I 1957 ble det sagt nei til fortsatt salg av øl og
vin på båtene, en avgjørelse som sikkert var
riktig dengang. Det var Norges Husmorforbund som sørget for det, fordi mange husfedre kom «brisne» hjem til sine husmødre.
I dag trekker vi på smilebåndet over den type
argumentasjon.
I 2017 har vi et helt annet forhold til, og tilgang
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En tur med nesoddbåten er en nytelse i seg
selv. Vendela Kirsebom mener at nytelsen kan
bli enda større med et glass (musserende) vin.
Hva mener du?

God tur og god jul!

Med kurs mot Nesodden
Selv om det er en stund siden han flyttet til Nesodden,
og det ble kjent at han skulle overta som ordfører, var
det først i oktober at Truls Wickholm ble valgt som ny
ordfører på Nesodden. Den trivelige tobarsfaren fra
Holmlia har gjort nesodding av seg, og forlengst satt
sjøbein på nesoddbåten.
Her forleden styrte han selveste M/S Kongen ut fra
Aker brygge med kurs mot Nesodden!

«Hands on»
Nå styrer han Nesodden, og sier at han vil være «hands on». I klartekst
betyr det at han ønsker å ha et fast grep om styringen av kommunen,
og fortsette den sikre kursen, som hans forgjenger har fulgt.
– Nina Sandberg har gjort en kjempejobb, og vært en synlig og meget
aktiv ordfører. Det blir ikke lett å følge i hennes fotspor, men jeg skal
gjøre mitt beste. Det er tidlig i perioden, og jeg har foreløpig jobbet mest
med å få oversikt over kommunens styringssystemer, for å kunne
påvirke, og jobbe best mulig.

Truls Aronsen Wickholm fyller førti år den 15. oktober 2018. Den 18.
oktober 2017 ble han ordfører på Nesodden. Tobarnsfaren vokste opp
på Holmlia, og er utdannet energimontør med arbeidserfaring fra
Hafslund. Han ble valgt som vararepresentant til Stortinget fra Oslo
fra og med 2005. I perioden 2005-09 møtte han som vararepresentant
for daværende statsminister Jens Stoltenberg. I perioden 2009-13
møtte han fast mens Jonas Gahr Støre var i regjering. Etter Stortingsvalget 2013 var han fast møtende vararepresentant fordi Jens Stoltenberg hadde permisjon for å være generalsekretær i NATO.

Unike områder
Fagerstrand, Svestad, Spro, og Varden er unike områder.
– Jeg ser frem til å delta i utformingen og utviklingen av disse, selv om
Stortinget har bestemt at vi skal bo tettere og ha en kollektiv trafikkprofil.
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– Det har vi allerede, sier den tidligere
Stortingsrepresentanten. Nesodden er størst i
landet, kanskje i hele verden, når det gjelder
kollektivtransport, men vi kan bli enda bedre.
Prøveprosjektet med hurtigbåt fra Sætre var
meget vellykket, og potensialet er stort.

Morgendagens tekniske, og ikke minst
miljømessig gunstige transportløsninger
langs fjorden kan forbedre nærheten til Oslo.
Nesodden har, og skal fortsatt ha en grendeprofil, som er tilpasset dagens og
morgendagens transportløsninger.

Truls Wickholm har lagt Oslo og Stortinget bak seg, og styrer nå Nesodden med stø hånd!
5
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Varden leir
– I likhet med mange, har jeg seilt, eller kjørt
med motorbåt langs Nesoddens langstrakte
kyst.
Kanskje det mest unike med Nesodden?
Sunnaas har i flere tiår tronet som et "Soria
Moria-slott», og vært Nesoddens «ansikt» utad.
Nesodden er synonymt med Sunnaas, og
omvendt. Alle vet at Sunnaas er på Nesodden,
men det ikke alle vet, er at like bortenfor ligger

Varden leir.
Området ble hærtatt at tyskerne i 1940, og
russiske krigsfanger bygde et luftvernbatteri
for å beskytte Fornebu.
Etter krigen overtok Forsvaret Varden leir, og i
1953 solgte Nesodden kommune leiren til Forsvaret for NOK 245 350,- Nå er det på tide at vi tar den tilbake på odel,
sier ordføreren spøkefullt. Området er bokstavelig talt toppen av kransekaka, Nesoddens
tak, med 360 graders utsyn til størsteparten av

«Alle gode ting er tre», sies det. Velkommen
til Nes odd tangen, sier den nye ordføreren.

Varden leir kan bli et like kjent «landemerke»
på Nesodden, i likhet med Sunnaas. Et lokalog krigshistorisk minnesmerke, sammen med
lokale frilufts- og fritidsaktiviteter.

–Gjøglere
På Nesoddens
og musikanter
«tak» skal
fyller
det ikke
«TolfArte
bygges
Kids»
blokker,
med liv og røre.
sier den nye ordføreren på Nesodden.
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Nytt julehefte
i butikken nå!

KIWI Flaskebekk
Mandag-lørdag

7-23

Hjertestarter

Medisinutsalg
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landets befolkning. Et lokalhistorisk «levende»
krigsmuseum med de få gjenværende bygningene og installasjonene. I perfekt symbiose
med luftegård for hunder, amfiteater, lavvo og
et turterreng som savner sidestykke. Det er
kanskje fremtiden for leiren? Blokkleiligheter
må det ihvertfall ikke bli her opp, sier ordføreren, og skuer utover Oslofjorden. Kom

med innspill, tanker og ideer. Gjerne formidlet
gjennom Befalsforeningen i Nesodden HV, og
HV Ungdommen, som holder til i leiren. De representerer den eneste militære aktiviteten på
Varden, og sørger for at splittflagget heises på
alle offentlige flaggdager. Varden leir tilhører
Nesodden, selv om det formelt sett er Forsvaret som eier området.

• 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

Rakk du
ikke frokosten?
• Rykende varm kaffe
• Nystekte boller og vafler
• Påsmurte ciabatta
Kiosken på Brygga
Tangen Terminal AS

Tangenveien 1 - Tlf 66 96 11 00 - Fax 66 96 11 00
ÅPNINGSTIDER:

Ole Seipajærvi er «general» i Nesoddens Befalsforening. I tillegg er han en av de største
entusiastene for bevaring av det lille som er igjen av Varden leir.
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Hverdager 05.00-20.00
Lørdag 08.00-20.00 • Søndag 10.00-20.00

Løytnant Rolf Tveitan, kaptein Jens Grytten, løytnant Truls Gram, og
fenrik Tor Lande var hjertelig tilstede!

Strammere karer skal man lete lenge etter.
Fra venstre kaptein Geir Michaelsen,
løytnant Dag Reynolds, og løytnant Øivind Lammetun.

Fenrik Øivind Adde holder dagens tale, og utbringer den
tradisjonelle skålen for Hans Majestet Kongen.

Nesodden
Befalsforening
feiret nylig sitt
40-års jubileum i
Varden leir.

«General» Ole Seipajærvi
er leirens «kommandant».
Alltid til stede, og
alltid beredt!

Sammen med Marinreperatørene kommer
marinbiolog Pia Ve Dahlen for å fortelle om
livet i fjorden.
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Vant fisketur
Første gang Marianne Kaurin dro på
båttur i Oslofjorden fikk hun en datter.
Liv (snart 3 år) ble født i brannbåten på
vei fra Nesodden til Oslo.
Andre gang fikk hun seks torsk, fem
flyndrer og en krabbe! Den første
krabben som er rapportert fanget innenfor Drøbaksundet siden Middelalderen!

Vant «hovedgevinsten» i
17. mai-lotteriet
Trebarnsmoren Marianne Kaurin skjønte ingen
ting da hun vant en fisketur med Flaskebekk
Fiskesalgslag i 17. mai-lotteriet på Nesoddtangen skole.
– Hva er dette for noe? tenkte hun, – garnsetting og garntrekking for seg og familien?
Nå vet hun det!
I helgen møtte hun, mann og tre barn opp på
Søndre Flaskebekk brygge på Nesodden og
fikk et minne for livet.
– Helt fantastisk, sier hun, en bedre
lotterigevinst skal man lete lenge etter. Været
var perfekt, vindstille, sol fra skyfri himmel, og
plussgrader. Nystekte vafler, pølse i lompe –
og fisk. Hva mer kan man ønske seg, sier
11

damen som vant Det Store Lotteriet da hun
fødte sitt tredje barn i brannbåten på vei til
Oslo for snart tre år siden.

En sensasjon
I tillegg til torsk og flyndre var familien med på
å trekke opp en sensasjon fra sjøen. De
erfarne fiskerne i Flaskebekk Fiskesalgslag
fikk hakeslepp da ektemannen Andreas
Cappelen dro opp en krabbe fra dypet.
– Det har aldri skjedd før, ropte fiskerne i kor,
og jeg har hørt at det ikke er krabbe innenfor
Drøbak, sa formannen i Flaskebekk Vel,
Christer Arnesen, som er arvelig belastet som
fisker og fangstmann, og atpåtil selger skalldyr til daglig.
– En sensasjon i verdensklasse proklamerte
velformannen fra sin følgebåt i racerbåtklassen.
Men vi kommer ikke utenom den spesielle
historien til denne familien – vi har sakset fra
Amtas artikkel 11. januar 2015:

En ektefødt havfrøken fra
Nesoddtangen
Marianne hadde egentlig termin 12. januar,
men minstejenta ville det altså annerledes og
meldte sin ankomst tre dager tidligere:
– Halv åtte fredag morgen skjønte jeg for alvor
12

at noe var i ferd med å skje. Hun hadde rett og
slett ikke tid til å vente, så det ble en veldig
rask fødsel, sier Marianne.
- Vannet gikk vel midtfjords, og da vi nærmet
oss Vippetangen var hodet hennes ute. Så
snart vi klappet til kai, kom jordmor om bord
og bisto med forløsningen, forteller Marianne
om det videre forløpet.
Men før de kom så langt var så visst ikke
denne fredagsmorgenen en stille morgenstund.

– Fantastisk paramedic
For faren og mannen Andreas startet den som
seg hør og bør; med å ringe taxi.
Andreas Cappelen og minstejenta Liv
viser stolt frem et prakteksemplar
av en torsk. Det samme gjør Maren
og Jens, mens mor Marianne
Kaurin viser frem det som trolig
er den første krabben som er
fanget innenfor Drøbak.

– Men da drosjen ankom, forsto vi raskt at det
ikke var løsningen. Dermed ringte vi paramedic i Vardenbakken, og rett etter hamret
det på døra og paramediceren kom inn i stua
og tok ansvar, forklarer Andreas.
Andreas Cappelen viste seg som en dyktig
fisker, selv om han aldri hadde trukket et garn
før. Marianne og Liv følger ivrig med.

– Vi følte vi ble veldig godt ivaretatt. Han
koordinerte alt, og var faktisk fantastisk god å
ha akkurat der og da.
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Men også gutta om bord i brannbåten får ros:
– Det er sindige og solide karer som ikke lar
seg vippe av pinnen av en fødsel. Paramediceren var også med om bord, og alt var
tilrettelagt hele veien fram til vi nå lykkelig
sitter her, sier Andreas og Marianne som var
uforskammet velopplagt etter den noe
dramatiske fødselen på fjorden.

Prosjekt «el-sykkel» på Sunnaas
Folket på Sunnaas har skjønt det.
Vardenbakken er en «killer» med vanlig
sykkel.
Med el-sykkel, går det som en drøm!

Miljøhandlingsplan

Jonas Udenæs fra Energihuset er veldig fornøyd med sykkelsalget. Her sammen med Siri
Leteng og Kristine Uddå som leder prosjekt el-sykkel på Sunnaas.
14

– Prosjektet er en del av vår miljøhandlingsplan,
sier HR-direktør Marianne Jørstad,
– hvor ett av målene er å få ned bruken av bil til
og fra jobben. Alle ansatte har fått tilbud om et
rentefritt lønnslån til å anskaffe seg el-sykkel.
Sykkelen kan kjøpes hvor som helst, men beløpet må ikke overstige NOK 56 000,-. Nedbetalingstiden for lånet er 12 måneder.
Det er Siri Leteng og Kristine Uddå som leder
prosjektet. De ble inspirert av Nesodden kommune som tilbyr en lignende ordning for sine
ansatte.
– El-sykkel er et fantastisk fremkomstmiddel,
sier de to og legger til at de ofte hører ansatte
fortelle om hvor lett de tar seg opp både Vardenbakken og Svestadbakken på vei til jobb.
– De som sykler gjør det ikke spesielt for treningens skyld, for de blir ikke spesielt slitne, men
de bruker sykkelen som et alternativ til å kjøre
bil.
Og så får de en frisk og fin start på dagen, sier
de og smiler.

Velkommen til en god handel

Mandag–Fredag kl 07.00-18.00
Lørdag 09.00-15.00
Flateby Gård, 1450 Nesoddtangen

Tlf 66 91 09 09
post@tangentrelast.no
www.tangentrelast.no

Norsk Kunstglass as
Vi gir ekstra god service på Nesodden
siden alle våre glassmestere bor der og
vi leverer blant annet:

• solbeskyttende glass
• støydempende glass
• selvrensende glass
• sikkerhetsglass
• brannglass
NORSK KUNSTGLASS AS
Bjerregaardsgt. 26, 0172 OSLO

Tlf: 22 46 06 78 - 901 33 641
www.norsk-kunstglass.no

Marianne Jørstad er HR-direktør på Sunnaas. Selvfølgelig er hjelmen på,
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Vi har kompetanse og
redskap til vanskelige
og trange områder
Trygg bilpleie
 Km-service for

Alt i grave- og transportarbeid - også om vinteren!

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

JULEGAVE?
– eller noe til deg selv?
Hos oss vil du finne
reproduksjoner og fotos,
akvareller, figurer og smykker
– og du kan få dine egne bilder
eller kunstverk på lerret eller i ramme!
VI HJELPER DEG OGSÅ GJERNE MED:

Lillerudveien 35 - 1454 Fagerstrand
Tlf 66 91 91 08 - Mobil Erik 97 65 96 96
erik@samuel-miniprosjekt.no
www.samuel-miniprosjekt.no

kopiering, visittkort, brosjyrer,
menyer, plakater og skilt.
Midtveien 71
1458 Fjellstrand

Tlf. 66 91 85 62
Faks 66 91 85 57

fagerhoe@online.no
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Fjellstrandveien 1 (ved nye Annas Hybel)
Tlf 66 91 44 08
post@glansbilde.no

Pizzabakeren - den «helnorske» pizzaen
Pizzabakeren er «helnorsk».
Merkevaren er utviklet og etablert av
nordmenn, og pizzaen blir laget fra
grunnen av, utelukkende med
norske råvarer.
– Vi synes det er fantastisk å være
ambassadører for noe som er norsk,
sier ekteparet Benedicte Løge og
Thomas Myhre, som har etablert
Pizzabakeren Nesodden.
Det gamle postkontoret i Tangen
Senter har fått et nytt og spennende
«liv».

Familiebedrift
«Mossekråka» Thomas Myhre og «Siddisen»
(fra Stavanger) Benedicte Løge traff hverandre
da Thomas spilte fotball i Viking.

En oppslått paraply betyr ulykke ombord i en båt, men ikke utenfor hybelhuset på Tangen når
Pizzabakeren kommer med mat for monser!
17

Hun gikk på Hotellhøyskolen, og da hun var
ferdig der, ble hun med Thomas «ut i verden».
Den tidligere landslagskeeperen (over 50
kamper) spilte fotball for bl.a. Everton i England, Besiktas i Tyrkia, Rangers i Skotland og

Bozita

Når det er tid for
dekkskift drar du til

våtmat katt,
6 stk

kr. 100,–

NYHET:
... som også kan ta vare på
dekkene dine i sitt dekkhotell

GRATIS HJEMKJØRING av varer
på Nesodden!

Følg oss på

Vi holder til i
Torneveien 20 på Fagerstrand,
og du treffer oss på telefon

TANGEN

DYREBUTIKK

97 14 22 49 - 90 83 53 56

Tangen Nærsenter • Telefon
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66 91 01 00

FC København i Danmark. Fotballkarrieren ble
avsluttet i 2010, samme år som sønnen Liam
ble født. Fra før hadde paret døtrene Angelina
(11) og Isabelle (14). Begge snakker flytende
«siddis» når de er på besøk hos mormor og
morfar i Stavanger.
Det er kanskje ikke så rart at han trener
«Gutter 2010» i KFUM. Mens Thomas sto i mål,
jobbet Benedicte i Aller Media og i hotellbransjen, men drømmen var hele tiden å skape noe
selv, sammen.
– Vi har begge «stått i butikk» siden vi var små,
sier Benedicte. Kolonialbutikk i Moss og
Stavanger, sommerjobb og utenom skoletiden.
Våre foreldre har i alle år jobbet i dagligvarebransjen, og mine foreldre kjenner gründerne
bak Pizzabakeren, forteller Benedicte.
– Pizzabakeren har over 160 utsalgsteder i
Norge, og i tillegg til Nesodden driver vi en butikk på Lambertseter, og planlegger en ny i
Moss over nyttår. Det er kjempegøy å skape
noe sammen med familien, sier hun og forteller at begge døtrene er å finne bak disken,
samtidig som hennes foreldre kom fra
Stavanger for å hjelpe til med etableringen på
Nesodden.

En perle
– Vi bor på Ulvøya, forteller Thomas, og har i

mange år sett utover fjorden mot Nesodden,
en perle, spør du meg.
– Det eneste dere manglet var Pizzabakeren.
Med all respkt for andre pizzabakere på
Nesodden, vår er bedre! Vi baker våre bunner
hver dag, og benytter bare norske råvarer.
Osten er utviklet sammen med Tine, og består
av Norvegia og Mozzarella. Oppskriften er en
vel bevart hemmelighet, som det har tatt lang
tid å nå frem til. Vi har selvfølgelig også en
egen glutenfri oppskrift, forteller vår gamle
landslagskeeper, som allerede stortrives på
Nesodden.
– Responsen har vært overveldende, vi har
blitt mottatt på en usedvanlig positiv og
hyggelig måte.

Populær arbeidsplass

Etterlengtet og meget
populært
Senterleder Jorunn Røed er veldig glad. - Vi
har lenge ønsket oss et tilbud som Pizzabakeren i senteret, sier hun og stråler
sammen med eiendomssjef Matz Ruud i Scala.
– Tangen Senter dekker nå de fleste ønsker og
behov.
I Signalen ser vi imidlertid ikke bort fra at utbyggingen av den gamle «Esso-tomten», vil
gjøre senteret enda bedre.
Vi gleder oss, og ser frem til det!

VED
TIL SALGS

– Vi har ansatt 7 ungdommer fra Nesodden,
forteller Benedicte.

Bjerk – blanding i
storsekk.
Bjerk i 80 l. sekk.

– Jobben som pizzabaker er en populær jobb
ved siden av skolen, og i helgene. I tillegg er
det en selvfølge at jeg og hele familien deltar,
og til våren og sommeren ser jeg frem til å
kjøre på jobb i vår 17 fot store båt.

Bestilling mottas

Turen fra Ulvøya kommer neppe til å ta mer
enn ti minutter.
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NESODDEN
TORGHANDEL

tlf. 66 91 80 48/
95 82 01 02

Det du trenger til hjemmet!
WMF

SUNWIND

GRYTESETT
5 stk kvalitetsgryter
INDUKSJON 18/10

-40 %

BÅLPANNE

EMBLA

1399,-

1399,-

før 2499,–

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

Nesodden
TA NG EN S ENTER TLF. 40 00 59 54

MAN TIL FRE 09.00-20.00 • LØR 09.00-18.00

20

... and the winner is ...
Det var kaptein Cato
Christensen og hans
mannskap på M/S Kongen
som gikk av med seieren
om å bli nesoddbåtenes
smakspanel for den nye
pizzaen på Nesodden.
– Ikke alle har så gode
smaksløker som meg, sa
Cato og tok imot den
første pizzaleveransen fra
Benedicte Løge i Pizzabakeren Nesodden.
– Vårt skift har hviletid på
land, og derfor passet det
kjempefint
å
bli
nesoddbåtenes offisielle
smakspanel, sa kaptein
Cato, og geleidet Benedicte inn i hybelhuset på
Tangen.

En oppslått paraply betyr ulykke ombord i en båt, men ikke utenfor hybelhuset på Tangen når Pizzabakeren
kommer med mat for monser!
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Vi ønsker alle våre passasjerer
en god jul og et riktig godt nytt år!
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Perfekte forhold
Forholdene for pizza var perfekte.
Mens regnet øste ned, var det lunt
og varmt i det koselige gamle
tømmerhuset på Tangen.
– Her hviler vi ut mellom skiftene,
og disker opp med gastronomiske
godbiter.
– Derfor var smaksprøvingen midt
i blinken for oss, forteller den
joviale kapteinen.
– Dessverre ble ikke maskinsjef
Finn Lambrechts og matros Rebekka Dahl med på prøvesmakingen, men matros/styrmann
Martin Mokuch, matros Glenn Ove
Rostløkke og jeg besto prøvesmakingen med glans.
– Vi gir Pizzabakeren en soleklar
sekser på terningen, og kan trygt
anbefale ledelsen i Norled å inngå
en firmaavtale med den nye
pizzaleverandøren på Nesodden.
I tillegg anbefaler vi med glede
pizzaen til våre passasjerer, sier
en god og mett skipper før han
«tørner inn».

Panelet var soleklar i sin dom og ga Pizzabakeren tre seksere!
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Strøsandkasser
!
SALG ,–
950
Veil 2 60,–
Nå 23 va
inkl. m

• Boder • Lekeplassutstyr
• Hagemøbler • Lagringstelt

STRØSANDKASSE/
STRØKASSE 300 LITER
Kampanjeprisen varer så langt lageret rekker.
Dette er en bestselger som sendes over hele landet! Strøsandkassen er produsert i slagfast
UV-behandlet polyetylen som tåler kulde og røff
behandling. Testet og utprøvd i ekstrem kulde.
Kassedesignet gjør det lett å få sanden/grusen
ut av kassen. Størrelse LxBxH: 110x80x66cm.
Leveres kun i grå farge.

Visste du at vi holder åpent hele året?

ORDRETELEFON:

66 91 73 20
NETTBUTIKK:

Besøk vår butikk på Fagerstrand (bak Spar)
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www.sommerbutikken.no

Ble «ny» med Vendela!
Det var mange som ville «fornye»
seg i Tangen Senter da Vendela
Kirsebom var på «gamle» tomter.
Vendela har, som kjent, bodd på
Nesodden i fem år, og har mange
venner og kjente på odden.
Den kjente fotomodellen liker seg på
«landet», og har, siden hun bodde på
Nesodden, lært seg å hugge ved,
melke kuer og dyrke biodynamisk.
– Blir det sprudlende viner å få kjøpt
på nesoddbåtene, flytter jeg kanskje
tilbake, smiler hun, og sender varme
tanker til en person hun møtte på
Farmen.

Jentefest
Vendela og Liv fant tonen – og plaggene – hos Rustikk i Tangen Senter.
25

– Jeg skal på jentefest på Annas Hybel, sier Liv
Bertheussen Tangløkken Hagen. Det er
jentene på Energihuset som skal «slå ut
håret», og da passer det bra med noe nytt, sier

kommunelegen, som kunne vært modell hun
også. Alt kler, som kjent, den smukke og Liv
fant mye flott og fancy hos Rustikk. Signalens
utsendte kunne konstatere at det er mye pent
i bomull, og hadde tidvis store problemer med
å få kameraet i fokus.
Ifølge vanligvis pålitelige kilder vakte Liv oppsikt på Fjellstrand, da hun og de andre energidamene inntok den nye hybelen.

b.young
– Hvem vil ikke bli ung, sa Ann Helen Nyhus,
og lot det stå til. Hun er en av b.young sine
flotte kunder. I tillegg til å bli stylet av Vendela
gikk hun moteshow inne i butikken, og entret
den røde løper riktig så elegant i sitt utvalgte
antrekk. Det som er viktig når antrekk velges
er at du eier antrekket når du går i det, da
skinner du på ditt vakreste. Det å gå på den

Linda Gundegjærde, Therese Thorén, Ann Helen Nyhus og Vendela Kirsebom.
Alle så ut som filmstjerner!
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røde løper er noe alle kvinner bør gjøre, om
ikke offentlig, så gjør det for deg selv!
Hun strålte av lykke da Vendela fant frem det
ene antrekket etter det andre. – Problemet blir
å velge hva jeg skal ha på meg i kveld, sa
damen hemmelighetsfull. Det var tydeligvis
noe på gang, vissnok i byen, samme kveld,
men det fikk ikke Signalen vite.
At hun var fornøyd, derimot.
Det fikk vi vite!

Supermodellen Ann Helen Nyhus ble
presentert av Therese Thorén.

Et lite glass på båten?
– Det eneste jeg savner på nesoddbåten er et glass (sprudlende) vin,
sier Vendela Kirsebom lengselsfullt.
– Tenk så vakkert å bli fridd til,
gratulert med dagen, eller bare skålt
for om bord i båtene, sier hun og
legger til at man får kjøpt vin på
toget, på flyet – og øl på Bastøfergen.
– Det er små vinflasker jeg ser for
meg, som inneholder et glass eller
to, ikke «vanlige» flasker, sier
Vendela og later som hun skjenker et
glass.
I motsetning til i «gamle dager» er
servering av alkoholholdig drikke
ikke tillatt på nesoddbåtene i dag.
– Tenk å kunne skjenke et
lite glass til sin kjære
på nesoddbåten,
sier Vendela Kirsebom.

I «gamle dager»
Øl- og vinserveringen om bord i båtene begynte rett etter århundreskiftet 18-1900. Da
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Påsken i Georgia og Armenia

Albania – Europas siste hemmelighet

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Sevansjøen og middelalderklosteret Sevanavank
Trappetrinnskomplekset Kaskaden i Jeravan
Armenias første kristne kirke i Edzjmiatsin
Middelalderarkitektur i Geghard og Garni
Tbilisi, Georgias fascinerende hovedstad
Uplistsikhe – hulebyen fra oldtiden

Romerske ruiner i Apollonia
Oldtidsminner i Butrint
Ksamil-stranden – Albanias svar på Bahamas
UNESCO-byene Berat og Gjirokastra
Albanias livlige og fargerike hovedstad Tirana

Avreise 27. mars 2018 – 11 netter | kr 19 985

Avreise 28. april 2018 – 7 netter | kr 11 990
Avreise 15. september 2018 – 7 netter | kr 11 990

Alt dette er inkludert: Fly Oslo–Tbilisi t/r med Turkish Airlines, flyskatter,
11 netter på hotell, helpensjon fra dag 2 til dag 12, utflukter og aktiviteter iht.
program, norsktalende reiseleder.

Alt dette er inkludert: Fly Oslo–Tirana t/r, flyskatter, syv netter på mellomklasse og førsteklasses hoteller med frokost, tre lunsjer og fire middager,
utflukter iht. program, norsktalende reiseleder.

T: 21 99 56 00 | E: info@vistatravel.no
www.vistatravel.no
28

man bygget de nye flotte nesoddbåtene «Oksval» (1927), «Nesoddtangen» (1929), «Ursvik»
(1933) og «Fjellstrand» (1935), kunne man få
kjøpt edle dråper fra skipets restauratrise. Det
fortelles om god stemning og «høy sigarføring» når båtene gikk fra kai i Oslo, med kurs
for Nesodden.

– Sveler og
champagne?
Dersom passasjerene ønsker
det, og politikerne
sier ja, kan vi
kanskje oppleve å
få kjøpt et glass vin
i kioskene om bord i
nesoddbåtene.

Stemningen ble imidlertid tidvis litt for høy, og
mange ektemenn kom hjem i beruset tilstand.
Resultatet ble klager fra bl.a. Norges Husmorforbund (!), og da Nesodden kommune overtok
aksjemajoriteten i selskapet 1. januar 1957 ble
det slutt på det «offisielle» salget.

– Dersom passasjerene og dagens politikere
ønsker det, kan vi selvsagt selge øl og vin i våre
kiosker, sier Trude Pedersen som er cateringsjef i nesoddbåtene.
– Vi har skjenkebevilling for servering i
lukkede selskaper, og det er en smal sak å få
dette til, om ikke annet, som et prøveprosjekt,
sier Trude og trekker på smilebåndet.

UTGIVELSESPLAN 2018:
ELSKET I OVER 25 ÅR

I «våre dager»

– Jeg tror ikke etterspørselen kommer til å bli
enorm, og serveringen må selvsagt følge kioskenes åpningstider, men hvorfor ikke? Et glass
musserende på vei til en teaterforestilling,
middag, eller «hva det måtte være» i Oslo,
eller et glass øl på vei hjem til Nesodden vil
sikkert bli satt pris på.

Vårnummer 23. mars
Sommernummer 22. juni

Hva mener du?

Høstnummer 14. september

Gå inn på Signalens facebookside og si din
mening. Hva mener du om et lite glass på
båten? Resultatet av «meningsmålingen»
kommer i neste nr. av Signalen. Bladet som
blir til mens nesoddbåten går.
Med eller uten alkohol!

Vinternummer 3. desember
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www.signalen-da.no

I flere år fortsatte imidlertid ølsalget ombord
ved at enkelte triser la flaskene med eksportog pilsnerøl i en stor sinkbalje med vann. Da
løsnet merkelappen og man kunne selge ølet
som det helt legale lagerølet!

Det tas forbehold om
endringer uten forutgående
varsel
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3 TIMER

ÅPNINGSTIDER

GRATIS

10-20

PARKERING

(09-18)

På Tangen Senter gjør vi alt for at du skal få en enkel og koselig handel før jul.
Varierte og inspirerende butikker, hyggelige ansatte med gode tips
til gaver og julemat, og ikke minst, skikkelig god julestemning.
Det er vårt bidrag til at du skal få en behagelig start på julen.

På Tangen Senter finner du også helseforetak,
lege, tannlege, NAV og andre servicetjenester.
www.tangensenter.no
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Inger og Yngve Derlick er godt
«plantet» på Nesodden med
barn og barnebarn. Utsikten
deres er den samme
som Hannes Derlick
hadde sine siste
ti leveår.

Et Øyemenneske
Hun har jobbet med teater, film, ballett og show – som kostymedesigner.
Nå har Inger Derlick debutert som

forfatter med boken «Et Øyemenneske», som handler om hennes
svigerfar Hannes Derlick.
Bak henne står en kry ektemann.
– Jeg er stolt av henne, og takknemlig på min fars vegne, sier Yngve
Derlick.

Krig og fred
Boken tar oss med på et levd liv i krig og fred.
Den handler om en tysk kunstner, som kom til
Norge første gang i 1925 og forelsket seg i den
norske naturen, og en norsk kvinne.
I aprildagene i 1940 kjempet han på norsk
side, mot tyskerne, men som tysk statsborger
havnet han på «feil» side resten av krigen.
Brevene hans fra østfronten er sterk kost, og
boken er blant annet basert på brevene. Etter
morens død fant Yngve brevene i en eske.
Da kom tårene.

med «en halv bryllupsnatt».
Den lovende kunstneren kom til Norge med et
kunstnerstipendium, hospiterte på Statens
Håndverks- og Kunstindustriskole, og ble
valgt til å delta på en utstilling av det beste
innen norsk grafikk i Detroit institute of Art,
sammen med blant andre Edvard Munch! Han
tilbrakte sine siste leveår på Flaskebekk.
Da solen var i ferd med å gå ned og lagde
glitter i vannet, så han lykkelig ut, og sa til sin
svigerdatter; - «dette er som en halv bryllupsnatt».
Løp og kjøp!

Inger Derlick

«En halv bryllupsnatt»

Et Øyemenneske

Gjennom livet hadde Hannes Derlick lært seg
at en hel bryllupsnatt, var for mye forlangt,
derfor ble alt som var godt, sammenlignet

ISBN 978-82-300-1704-3 - Innb., 156 sider
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Pris 349,KOLOFON FORLAG

Flinke matroser på M/S Dronningen
– Jeg har to kjempeflinke matroser, sier kaptein Lars Steinar
Øvrebø på M/S Prinsen, og skryter
uhemmet av Aleksander og Vinjar.
De er unge, men har allerede saltvann i blodårene og ambisjonene i
orden. Jeg kjenner allerede at de
puster meg i nakken og er ute etter
jobben min, sier skipperen med
den desidert største og fineste
barten i nesoddensambandet.

Aleksander Rustad (20)
– Jeg kommer fra Søndre Nordstrand forteller Aleksander og spretter opp
leideren. Å gå i leider lærte jeg ombord i Christian Radich hvor jeg var i ni
måneder, og ble utdannet matros med fagbrev. Jeg ble aldri sjøsyk på skoleskipet, og fant ut at livet til sjøs var greia for meg. Dette er helt topp, sier
unggutten og reparerer gangveien sammen med matroskollega Vinjar.

Vinjar N. Molnes (21)

To gode matroskollegaer, Vinjar (foran) og Aleksander.

– Jeg er «born and bred» på Bislet, sier Vinjar, men legger fort til at hele
slekta er fra Ålesund.
– Derfor ble det sjøen for meg, selv om det eneste ordet jeg kan på sunnmørsk er «gratis». Jeg har ett år bak meg på Skoleskipet Sjøkurs, ett år som
lærling i Wilh Wilhelmsen, og ett år på Styrmannskolen. Om et år er det tilbake på skolebenken. Da blir jeg styrmann, og anlegger bart. Målet er å få
en like fin snurrebart som kaptein Øvrebø, og overta jobben hans.
33

Vi ønsker god jul og godt nytt år!
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Et gammelt blad i skuffen
Av Harald Lorentzen

Mennesker kommer og mennesker forsvinner,
men heldigvis finnes det også mye som folk har
samlet på gjennom et langt liv. Lasse Schnell,
som til dagelig bor i Vestby, men er nesoddgutt
fra barnsben av, har alltid fulgt med og interessert seg for nesoddstoff.
Da hans bestemor Lilly Kolden gikk bort var
Lasse med på å rydde opp i bestemorens

etterlatenskaper. Hva fant han ikke der? Jo, det
aller første eksemplaret av «Signalen», og altså
før det fikk sitt navn.
Det første bladet kom ut senhøstes 1988 og
hadde navnet «Informasjon fra A.S Nesodden
Bundefjord D/S Nr. 1 - 1988».
I den første redaksjonen satt Erik Stubberud,
Harald Lorentzen og ansvarlig redaktør Torgeir
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Svendsen. Hva skulle nå den nyeste tilveksten
på avisfronten hete? Det ble utlyst en navnekonkurranse og vinneren fikk én måneds gratis
reise med nesoddbåten.
Denne førsteutgaven ble satt og trykket hos
Rasmussen i Skien og da den var ferdig trykket
var det for redaksjonen å kjøre ned til Ibsens by
og bringe hjem eskene med det ferdige produkt.
Navnekonkurransen resulterte i at bladet fikk
navnet «Signalen», noe den fortsatt har etter
snart 30 år.
Det er en lang vei fra det lille 20 siders informasjonsbladet trykket i sort/hvitt, til dagens
fargeglade blad, men intensjonen er der fortsatt – å lage et informasjonsblad for de reisende
og lokalbefolkningen på Nesodden.
Etter dette spede nummer 1, ble bladet i mange
år trykket hos Rødstens trykkeri på Nesodden.
Bare tre ansvarlige redaktører har bladet hatt
Torgeir Svendsen, Harald Lorentzen og Tore
Henning Larsen.
Igjen må dagens redaksjon takke for at folk som
Lasse Schnell tar vare på - og fatter interesse
for slikt lokalstoff. Ikke minst ved at han tok
bilen og kjørte fra Vestby for å treffe dagens redaktør (som denne gang var fotograf) og en tidligere redaktør (undertegnede) foran det kjente
landemerket – lykta på Signalen på Nesoddtangen som i alle nummer senere har prydet
forsiden på bladet. Dette viser oss at våre lesere
gir noe ekstra for bladet.

Førtiårs jubilanten!
Han har jobbet i rederiet i 40 år, men har
aldri vært til sjøs.
Håkon Fauskanger ble ansatt som regnskapsassistent i 1977, og er nå assisterende
regionsjef i Norled.

markere sitt tiårs jubileum som operatør for
nesoddensambandet. Det var den 1. juli i 2009
at vi overtok sambandet.
Følgelig blir 1. juli 2019 en fin anledning til å gå

av med pensjon.
Signalen gratulerer, og ønsker Håkon
god seilas videre!

Jubileet ble markert med en bedre middag,
og et bilde av flåten i Oslo.

«Stril»
– For å kunne kalle seg «stril» må man være
født i øyriket utenfor Bergen, forteller Håkon.
– Jeg er født på Askøy, men familien flyttet til
Bergen da jeg var fem år, og siden har jeg bodd
der.
– Eg e fra Bergen, sier Håkon stolt, og eg e
leder i Bergen Shantykor. I tillegg er jeg far til
to og bestefar til tre.
– Barn og barnebarn bor henholdsvis i Asker
og Lier, min kone Berit og jeg har derfor kjøpt
oss en «hytte» på Skøyen. Den benytter vi når
vi besøker barn og barnebarn, sier Håkon som
har pendlet «hem» til Bergen i syv år.
Selv om han har førti år bak seg i rederiet, har
Håkon ikke tenkt å gi seg før om to år.
– Da blir jeg pensjonist, og Norled kan

Regionsjef Alf Jørgen Fedog overrekker sin nærmeste medarbeider et bilde av alle nesoddbåtene
til kai i Oslo.
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Tyve år på To
Med Bjørg Bore i spissen har To
gårds venner stekt vafler på To gård
i tyve år.

Jubileet skal feires i 2018 i et nyopppusset «vaffelfinansiert» hus!
Stekt og servert av 40 frivillige!

Britt Signe Granli fra Berger hadde stått i kø ganske lenge, og bestilte syv vaffelplater.
– Beklager, sa Synne Johansen, dette er de fem siste!
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To gård
To gård er en av de eldste gårdene på Nesodden. Den er et populært turmål hele året,
og er åpen for servering hver søndag fra
januar til mai, og fra august til medio
desember. Det serveres vafler, kaffe,
solbærtoddy og kakao, og inntektene går uavkortet til To gård.

Med respekt for gammel byggeskikk
og landskapets muligheter ...
Håndverk og tradisjoner
Wilson Eiendom bygger sin virksomhet på gode
håndverkstradisjoner. Husene våre er tegnet med
inspirasjon fra skipperhus og gammel byggeskikk. Ærlige og solide hus i rene klassiske linjer,
bygget for livet, for å stå der like vakre langt inn i
fremtiden.
Vi bygger smått og stort
Wilson Eiendom bygger eneboliger, men ikke bare. Hyttene
våre ligger på knatter og nes langs kysten, og hundrevis av
små håpefulle boltrer seg i barnehagene vi har bygget.
Generasjonsboliger, rekkehus, anneks, garasjer og
leilighetsbygg har vi også oppført. Trives du der du bor,
men ser behovet for en oppgradering eller et rom ekstra?
Ja, vi hjelper deg med det også.

Visningshus
Kommer du innom kontoret vårt kan du se
noen av husmodellene våre. Eller du kan gå
til hjemmesiden vår og se enda flere. Du er
også velkommen til å avtale visningsbesøk i
et nyoppført LillesandHus - det er noe med å
ta og føle på stemningen og kvaliteten i
materialer og utførelse. Vi har flere visningshus tilgjengelige på Nesodden.

WILSON EIEND
WILSON
EIENDO
OM A
OM
AS
bygg
ygger

Teleffon: 40 00 58 97 - www..lillesandhus.no
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På tunet ligger også Fundingrudhuset, som
Nesodden historielag har flyttet til To. Huset
er møblert slik det trolig så ut i tiden fra 1900
og et par tiår framover, med inventar som er
gitt som gaver.
Huset er åpent for besøkende på søndager
deler av året.

Vincent Johannes (snart syv) og Julian (snart 10)
er to av de fremste vaffelekspertene på Nesodden

Janne Lexow, Astrid Løkke, og Grethe Lill Westerby foran, og Synne Johansen bak. Astrid har stekt vafler
på To i 16 år, Janne var med for første gang, men har mange års erfaring fra Steilene. Damene stekte
vafler på To - fra ti til to - i ett kjør, uten pause, før da gikk de tom for røre.
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– Vaflene på To er de beste på Nesodden, sier
gutta! (bortsett fra mormor sine). Vi anbefaler alle
på Nesodden å legge søndagsturen til To gård og
vaflene, sier brødrene.

Hvor mange julestjerner selger vi i år?
- I desember 2016 solgte vi 3620 julestjerner, forteller Sverre Bratlie i Mester
Grønn.
– Hvor mange tror du vi selger i
desember i år, spør den blide blomster-

handleren?
Skriv antallet, ditt navn, og telefonnummer på en lapp og levér den i butikken.
Vedkommende som kommer nærmest

får en diger blomsterbukett, lover
mannen som har fått Tangen Senter til å
blomstre!

Eventyrlig
– Vårt første år på Nesodden har vært eventyrlig, sier Sverre. Jeg har aldri opplevd maken!
Det virker som folk har gått «mann av huse» for
å kjøpe blomster, og i Mester Grønn tar vi
«bølgen» for Nesodden og nesoddingene hver
dag.

Fairtrade

Tanja Finstad, Maria Weiseth Heggen, Linda Bragerhaug og Sverre Bratlie med favnene fulle
av julestjerner.
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Fairtrade er en internasjonal merkeordning
som sikrer småbønder en mer rettferdig betaling for råvarene. I tillegg jobber Fairtrade
for arbeideres rettigheter og bekjempelse av
barne- og tvangsarbeid i Afrika, Asia og LatinAmerika. Fairtrade bidrar til bærekraftig utvikling og bekjempelse av fattigdom.
Stiklingene til julestjernene hos Mester Grønn
er produsert på Fairtrade farmer i Afrika, og
dyrket frem på Fairtrade sertifiserte
gartnerier i Norge.
– Jeg er stolt av at julestjernene vi selger ikke
bare skaper juleglede i Norge, men også blant
nesten femtitusen arbeidere i Afrika, sier
blomsterhandleren.

Miljøfyrtårn
Mens «julefotograferingen» pågikk dukket selveste ordføreren opp i
blomsterbutikken. Truls Wickholm hadde med seg diplomet som viser
at Mester Grønn, Tangen Senter har oppfylt strenge krav til arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall og estetikk.
– Er det rart at vi er stolte, og skinner som fyrtårn alle sammen, sier
Sverre.
Fyrtårnet er jo atpåtil Signalens logo og varemerke, bedre blir det
ikke!

Se fremtiden
i øynene

Et optomap-scan
viser over 4 ganger

Jula og Jul E Nissen kom tidlig til Mester Grønn i år. Ordfører Truls Wickholm
overrakte «Miljøfyrtårnprisen» til butikkleder Sverre Bratlie.

Bestill en utvidet

synsundersøkelse
Interoptik
Nesodden
- Tangen
Nærsenter
mer enn
et vanlig
med optomap
netthinnebilde,
Tlf. 66 91
26 85 – nesodden@interoptik.no

o
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Juleshopping?
Julelunsj? Julebord?
Juleforestilling?

Sitt på med oss da vel, vi kjører
både sent og tidlig! Få full
oversikt i RuterReise-appen.
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Bundefjorden på sitt beste!
The best pensjonisttur ever!
Årets båttur med Huldra i regi av Lions må være tidenes beste. Fantastisk vær, fantastisk
(frivillig) mannskap, og ny verdensrekord:
Ingen "cruisebåt» har noen gang seilt helt inn til Bonnebakkene!

All ære og stor honnør til kaptein Atle
Lexerød, maskinsjef Tor Arne Sandnes og
matrosene Geir Jacobsen og Jonny Arvesen.
Mannskapene jobber gratis, Norled
spanderer båt og bunker, og Lions ordner
resten.
Bedre blir det ikke!

Grethe og Svein Alkanger hadde tatt turen fra Grebbestad for å bli med på båtturen. Svein er oppvokst på
Kavringen, og har dype røtter i fjorden. - Min
tippoldefar eide i sin tid Malmøya, bestefar var
fyrvokter på Ildjernet fyrskip, og far var bestyrer på
Esso. Jeg har alltid vært i båt, og trives best på sjøen,
sier Svein, som er far til den ikke ukjente seileren
Tom Alkanger.
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VI KAN
TILBY:
• Tilhengerutleie
(åpne og lukkede)

• Bilvask i maskin
Roser
Fairtrade
15 stk, 50 cm

150,Tangen Senter
Åpningstider: Man-fre: 9 - 20, lør: 9 - 18

NE SO D D EN

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

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

Flaskebekk Autosenter AS
Telefon 66 91 15 57
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Flaskebekk senter
1450 Nesoddtangen
Telefon 66 96 06 05 • Faks 66 91 95 58

Kake!
Lørdag 11. november markerte
Tangen Senter sitt seksårsjubileum
og folk strømmet til senteret.
Jubileet ble feiret med massevis av
gode tilbud – og massevis med kake.
Marsipankakene gikk unna i et forrykende tempo, servert av to
sangfugler, som i tillegg til å servere
kake, sang Happy Birthday for seksåringen.
Vi gratulerer!

Anna Elise Liverød fra Tønsberg, og Linn Røen fra Bergen, som til daglig studerer musikk, hadde tatt turen
til Nesodden for å synge og servere kake.
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Ny driftsinspektør
I midten av oktober tiltrådte Jarle
Myrbø, som ny driftsinspektør for
Nesoddbåtene.
Den femtitreårige Moldenseren er
bosatt på Tjuvholmen, sammen med
sin kjære Marit, datteren Nora og
irsksetteren Bris.
Han har følgelig kort vei til jobben på
Rådhusbrygge 4.

OTS
Jarle ble utdannet maskiningeniør ved Oslo
Tekniske Skole i 1994, og har åtte års fartstid
som ambulerende maskinsjef og inspektør i
Fjord 1.
De siste årene har han jobbet for British
Petroleum (BP). Nå synes han det er helt all
right å være tilbake «til sjøs».
– Jeg opplever Norled som et innovativt og interessant selskap å jobbe i, sier den nye driftsinspektøren. Selskapet er opptatt av miljø og
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sikkerhet, og flåten her i Oslo er forholdsvis ny.
Vi går spennende tider i møte, og Norled er en
ledende aktør innen fergenæringen. I tillegg er
folkene ombord positive og løsningsorienterte,
sier Jarle Myrbø og smiler idet M/S Prinsen
legger til kai på Aker brygge.

Tilbake til Stavanger
Sigbjørn Myrvang er teknisk leder i Norled.
I tillegg til jobben på konsernbasis, har han besatt stillingen som driftinspektør i Norled
Region Oslo i et halvt år, og «flytter» nå tilbake
til Stavanger.
– Men jeg
dukker nok
opp på Aker
brygge også i
fremtiden,
sier Sigbjørn
og ønsker
Jarle lykke
til, og velkommen om
bord!
Du finner oss i
Sandnesbygget
på Fjellstrand

Den nye driftsinspektøren «inspiserer» brygge, farvann og fartøy.

Smykker, glassfat og bilder
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Fjellstrandveien 1
Tlf 22 83 02 02
else-britt@original.as

Original as

Rammemakeren
For to år siden la telemarkingen Helleik
Rabbe byen bak seg. Da hadde den
«gamle» rammemakeren på Granholt,
Chris Mavrikios gitt seg, og telemarkingen realiserte sin mangeårige drøm.
Han ville etablere sitt eget rammeverksted – og jobbe hjemmefra!

Nesodden
Rammeverksted
Virksomheten holder hus i huset som han og
kona Brita bygget for 10 år siden.
– Da flyttet vi fra Oslo til Nesodden hvor Brita
er født og oppvokst. Jeg kommer fra Seljord,
og selv om vi begge hadde bodd i Oslo i flere
år, var det som å komme hjem, for oss begge.
Se på den utsikten, sier Helleik og peker innover mot Oslo, hvor den bleke vintersolen får
refleksen i byens vinduer til å funkle som
diamanter.
– Kanskje det er derfor mange kunstnere fra
Oslo tar turen til Nesodden for å ramme inn
bilder, sier Helleik spøkefullt. Kunstnerne på
Nesodden har forlengst funnet frem til Øvre
Movei 54.
Med god skilting fra Granholt er det ingen
heksekunst å finne frem.

Økonom og ingeniør
– Jeg har jobbet som prosjektleder og drevet
eget datafirma, forteller Helleik.
Rammemakerfaget lærte jeg i sin tid hos
Galleriets Rammeverksted, ett av de beste i
landet. Tanken var å tilbringe pensjonisttilværelsen som rammemaker, men for to år siden
hoppet jeg av «karusellen» inne i byen, og
startet eget firma. I den forbindelse har min
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bakgrunn som økonom og maskiningeniør
vært god å ha. Jeg har designet mine egne
lister, og gjør alt innen innramming. I tillegg
har jeg etablert nettgalleriet.net, et utstillingssted og en møteplass for kunstinteresserte og kunstnere i Follo. Forretningen går
strålende og jeg har ikke angret et sekund på
at jeg la byen bak meg, sier den nye
rammemakeren på Nesodden.

Båtruter julen 2017
Mandag - fredag

Lørdag
Lørdag
-

Mandag - fredag

Søndag

Mandag - fredag

Lørdag

Søndag

Mandag - fredag

* Avgangen innstilles i romjula
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Mandag - fredag

Mandag - fredag

* Avgangen innstilles i romjula
s= Kun til Slemmestad. Avgangen innstilles i romjula
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LØSNING NR. 3 -17: SOMMEREN ER PÅ HELL, MEN VI KAN ISTEDEN KOSE OSS MED FANTASTISKE FARGERIKE HØSTDAGER

Laila Hansen fra Slemmestad.

Vinneren av kryssord i høstnummeret er
Med gavekortet kan du handle for 500 kr
hos Dekksenteret Nesodden AS.

Vi gratulerer!
Send oss løsningssetningen markert i lysegrått, samt navn, adresse og telefonnummer med vanlig post til:
Signalen DA, Fjellstrandveien 1, 1458 Fjellstrand – eller per e-post til: Ordlek@Signalen-da.no
Svarfristen er 9. mars 2018.

SETNINGEN ER:

Vinneren av dette kryssordet får
et gavekort til en verdi av

500,– kroner

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

Navn: ...........................................................................................................................................
Adresse:.......................................................................................................................................
Postnr. ........................-sted: .......................................................................................................
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som kan brukes hos vår annonsør

Mester Grønn, Tangen Senter.
Lykke til!

Vakttelefon
909 19 370
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Tid for (vinter)dekk!
«Dekkeventyret» på Fagerstrand begynte med en kopp kaffe.
Kompisene Tom Bjørge Nilsen og
Bjørn Egil Godlien filosoferte over
livet, løste alle verdensproblemene,
og bestemte seg for å satse på dekk.
Mange dekk!

1000 kvadratmeter!
– Vi begynte med 350 kvadratmeter og fire
konteinere, men da Norsk Gjenvinning la ned
på Fagerstrand slo vi til, forteller Tom Bjørge
Nilsen.

Dekkhotel, nye dekk eller bilpleie? Dekksenteret Nesodden på Fagerstrand er stedet!
Her representert ved Richard Bjørge Nilsen og Bjørn Egil Godlien.
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– Min første tanke da vi sto i det tomme lokalet
var at dette klarer vi aldri å fylle. Ett mål er
stort, kjempestort, men i dag er det allerede
for lite. Nesten tusen biler har vært innom oss
i år, vi har solgt over fire tusen dekk, og
nærmer oss syv millioner kroner i omsetning.
Dekksenteret Nesodden har seks ansatte, og

ingen ting tyder på at suksessen og veksten
fortsetter.
– Vi skulle gjerne hatt 1000 kvadratmeter til,
legger Bjørn Egil Godlien til. Det er han som
er «dekkmannen» og daglig leder.

Julepresang til bilen?
– Er du glad i bilen din, spør Richard Bjørge
Nilsen.
– I så fall har vi presangen. Vi håndvasker,
renser, polerer, og lakkforsegler bilen med et
amerikansk vidundermiddel. Bilen blir som ny,
sier Richard, og gir 18 måneders garanti, pluss
gratis etterbehandling.

Dekksenteret Nesodden og Nobina er gode «busser» og naboer på Fagerstrand.
Bussgarasjen til høyre i bildet.

Lokal bedrift
– Vi er ikke blant de største bedriftene på
Nesodden, sier Bjørn Egil Godlien, men kundene våre er nesoddinger, som setter pris på
et lokalt tilbud. Jeg skulle ønske at Nesodden
kommune satte like stor pris på lokale tilbud,
og la forholdene til rette for næringslokaler.
I likhet med mange bedrifter på Nesodden har
vi også behov for større plass. Nå må
Nesodden kommune snart våkne, for å unngå
at enda flere lokale bedrifter flytter, sier en
frittalende dekkmann.

– Er du glad i bilen din, spør Richard.
– Da er dette julegaven!
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Linn Dammann fra Fjordvangen er helt i hundre over
servicen på Dekksenteret.
– Kjempeservice, sier hun. «Drop in» eller
forhåndsbestilling, bedre blir det ikke!

De tre små griser på Oslo Nye
Et musikalsk eventyr
De tre små griser er et musikalsk eventyr om
Grynt, Nuss og Nøff som skal ut i verden for å
klare seg selv. Grynt er gymdronning, Nuss er
miljøverner og Nøff er bokorm. De krangler og
sloss som søsken flest og en dag er det ikke
mer mat i trauet, så mamma må sende dem ut
av barndommens grisebinge for å finne seg
sjæl. Mamma vinker farvel og lover dem en
superduper grisetrygg verden.
Søsknene krangler om det meste og bygger
hvert sitt hus av tre, strå og stein før ulven
kommer luskende gjennom skogen. Han
smisker og sjarmerer de tre nybyggerne og
påstår at han alltid har blitt misforstått. Og
dessuten, hvem er vel redd for en stor, stygg
ulv?
Mamma blir gissel i en dramatisk kamp med
pust og pes, hvor bare de smarteste kommer
ut med skinka i behold. Vi kan love en svinaktig
blanding av køntriompa, høyspenning og store
følelser.
Musikalduoen Drewe & Stiles tilhører det
absolutte stjerneskiktet og står bak den nye
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INSTALLASJONER
UTFØRES AV:

Glenneveien 222,
1455 Nordre Frogn

Telefon 40 00 23 05

Biopat
Soneterapeut
Massasjeterapeut
Jorun
Karlsen
MNNH

Nesodden
TannhelseSenter
tannlegene
Hege Emberland MNTF
Gilda Kottmann MNTF
Ring for timeavtale:

66 91 10 73

Tangen Senter • post@nths.no
ÅPNINGSTIDER: MAN-FRE 08.30 -16.00

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

Slamsuging-Høytrykkspyling
Rørinspeksjon Rensing/ kontroll av oljetanker

DØGNVAKT
66 96 55 10

Totalleverandør
av selskaper
Vi lager alt av mat!
Tlf. 4000 1222
www.spiskammerset.no

AVFALLSCONTAINER
• Utleie av 5-35m3 containere
• Salg av 1500 l ”storsekk”
ved små avfallsmengder

Vi leverer i hele Follo!
Kløftaveien 100,
1454 Fagerstrand
post@sandnes-transport.no
www.sandnes-transport.no
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KONTAKT OSS

T 66 91 71 12 • post@nesoddenren.no
www.nesoddenren.no

musikalversjonen av My Fair Lady og megasuksessen HONK. Etter
suksesspremiere av De tre små griser i London har musikalen blitt satt
opp i en rekke land, før den nå går inn for landing i Trikkestallen.
«Det fins dyrefabler om ku og hest. Men det er`kke de du husker best.
Det er den om en to tre små griser som slåss. Det er oss!»

Barn om julen

Passer for barn fra 3 år
Norgespremiere 27. januar 2018
i Oslo Nye Trikkestallen
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•

I gamle dager surret de sammen Jesusbarnet med en slags bandasje
og masse strikk. Så svøpte de ham rundt.

•

Hyrdene hadde turban på hodet mens de gjetet sauer og høner. Etter at
hyrdestunden var slutt, dro de for å besøke Jesus på julaften. Det er
derfor vi gir hverandre gaver i dag. Men de spiste nok kanskje ikke
ribbe. Jeg tror de spiste grønnsaker og drakk vin. Eller kanskje de
grillet eselet tross alt?

•

Det var julestjernen som lyste så høyt at de tre vimsete menn ble ført
fremover til låven der Jesusbarnet lå i skjødet til jomfru Maria.

•

De vise menn så en stor stjerne som de fulgte etter. Til slutt kom de
frem til Jesus og så ga de han røyk og myrra.

•

Josef ble far til Jesus Kristiansen i en grisebinge uten at noen visste
om det. Først visste han det ikke selv engang. Til slutt fikk han vite det
av en engel som tilfeldigvis fløy forbi. På den måten begynte den
oppvoksende slekt å vise seg.

•

Maria var gift med Josef, men så ble hun gravid med en fallende engel.
Derfor måtte de kjøre eselet helt de kom til et ungdomsherberge. Men
der fikk de ikke komme inn. Til slutt måtte de bo i en gammel, råtten
låve som en eller annen bonde eide, og Jesusbarnet måtte ligge oppi
en skål mens eselet fremdeles stirret på ham.

•
•
•

Disipler er noe vi har i halsen som ligner på mandler.
Gud gjorde fem brødre om til to fisker.
Noen tror på Allan, andre tror på Harry Krishna.

15 år med korpsmusikk!
Digger korpsmusikk
– Jeg digger korpsmusikk, sa varaordføreren i
Frogn, Rita Hirsum Lystad, som hadde tatt turen
fra Drøbak for å spille sammen med, og feire
Fremad Janitsjar sitt 15 års jubileum. Selv
spiller hun i Drøbak Musikkorps, som fyller 80
år i 2018. - I tillegg fyller Forsvarets Stabs
Musikkorps 200 år i 2018 og Regjeringen har
bestemt at 2018 skal være Musikkorpsenes år.
– Da blir det deilig å være korpsmusikant, sier
damen som ikke har tenkt å slutte og spille i
korps før hun ligger i penalet.

Kjempekonsert

FREMAD JANITSJAR feiret sitt 15-års
jubileum med en heidundrende
musikalkonsert i Samfunnshuset.
Det var stinn brakke i store sal, og
lille sal var fyllt med kaker og kaffe.

Korpsmusikantene la hele sin
musikalitet, iver, og entusiasme i
samspillet, og publikum «belønnet»
jubilanten med stående applaus og
ovasjoner.
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Musikalkonserten i Samfunnshuset på
Nesodden ble en kjempesuksess. Solistene
Maria Bræck Ammerud og Stein Rytter
fremførte tekster fra «Jesus Christ Superstar», «Bør Børson», «Chess», West Side Story»
og «Les Miserables». Korpset ble dirigert av
Lasse Rossing, og programmet ble ledet av
Stein Ivar Rudfoss. Konserte ble avsluttet med
marsjen «Nordlandstoner» av Bjarne Olsen.
Ingen janitsjarkonsert uten en marsj, vel blåst!

Team Kirsti & Thomas

Tlf. 66 91 22 60

• Trafikalt grunnkurs
• Bil-førerkort
• MC-førerkort
• Moped-førerkort

PREMIERE 25. JANUAR
OSLO NYE HOVEDSCENEN

PREMIERE 27. JANUAR
OSLO NYE TRIKKESTALLEN

PREMIERE 15. FEBRUAR
OSLO NYE CENTRALTEATRET

av Ulrich Hub

Av James Rado
Galt MacDermot
Gerome Ragni

Billetter: www.oslonye.no/ 815
60 33 133/ 22 34 86 80

Billetter: 22 34 86 80

www.oslonye.no

