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Velkommen til Signalen Sjøbad

SIGNALEN
R E S TAU R A N T & S J Ø B A D

Vi er en restaurant som satser på norske kvalitetsråvarer
med fokus på lokale grønnsaker og bærekraftig sjømat.
Vi har vedfyrt bakerovn.
Hos oss kan du kjøpe brød og takeaway pizza.
Vi har et stort utvalg av alkoholfri drikke.
Bordbestilling: www.signalensjøbad.no / bestilling@signal1.no
Telefon: 400 29 533
Mandag: stengt • tirsdag – torsdag: 16.00 – 22.00
fredag - lørdag: 12.00 – 23.00 • søndag: 12.00 – 22.00
Er det stor pågang i baren fredag og lørdag holder vi åpent lenger.
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Tenk deg en kirke uten orgel!
Det blir som et skip uten vann, eller et menneske uten sjel.
For en organist er det nesten like ille med et
orgel som ikke fungerer. Orgelet i Nesodden
kirke er i dårlig forfatning og kan ikke repareres, det må byttes ut!
Vi må ha et nytt orgel, og det må bestilles nå,
i god tid før kirkens 850-års jubileum i 2025.
Et orgel tar tid å bestille, bygge og installere.
Vi snakker om håndtverk av ypperste kvalitet

Nesodden kirke er det mest dyrebare vi har,
en kulturskatt uten sidestykke. Den har fulgt
slekters gang både før og etter Reformasjonen og bistått oss gjennom sorg og glede.
I dag kan alle besøke kirken, til og med hekser, som i sin tid ble brent på bål.
Vi er tyvetusen mennesker som bor på Nesodden. Dersom hver av oss gir 150 kroner er
orgelet i boks. Den første millionen er allerede på plass, og nå er det opp til oss å klare
resten. I denne utgave av Signalen kan du
lese hvordan.

Gledelig jul og godt nytt år!

TRYKKING:

RK-Grafisk as
ANNONSEBESTILLINGER:

ole-erik@signalen-da.no
Opplag: 5500
ANNONSEPRISER OG INFORMASJON:

www.signalen-da.no
Tips til redaksjonen - tlf: 90 86 67 05
thl@signalen-da.no
Alt redaksjonelt stoff uten
forfatter-/fotokreditering er av
Tore Henning Larsen

Følg oss på
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Nytt orgel
I 2025 er Nesodden kirke 850 år.
Orgelet i kirken er ikke så gammelt,
men var i sin tid
en nødløsning og fungerer dårlig.
Dagens orgel er ikke
Nesoddens kulturstolthet verdig.
Nesodden kirke skal få nytt orgel!

Gode vibber
– Orgelet må skreddersys og tilpasses kirken og rommet. Vi snakker om håndverk av
ypperste klasse, sier kantor Ingeborg Christophersen.
– Orgelet skal være et arkitektonisk og klanglig smykke, og bestå i minst tre hundre år,
legger hun begeistret til.
Hun oppfordrer alle gode krefter til å bidra
til at finansieringen kommer på plass, slik at
anbudsrunden kan lyses ut. Nesodden kirke
er den viktigste kulturhistoriske møteplassen vi har, den følger oss i sorg og glede
gjennom slekters gang.

Tidenes kronerulling
Medlemmene i Orgelkomiteen er fulle av
iver og entusiasme. Den første millionen er
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allerede bevilget av Nesodden menighetsråd og Kirkelig fellesråd og det jobbes med
ulike former for kronerulling. Orgelsaken
må løftes av det offentlige, næringslivet,
foreninger og lag, og ikke minst folk flest.
Vi kan alle bidra med midler til det nye «pipeorgelet», som skal fylle konsertkirken
med musikk.

skap, tatt av Tore Henning Larsen. På baksiden står det gitt beløp og lenke til en video
om orgelsaken. En flott jule- eller burs-

dagshilsen til noen man er glad i! Julebrevene kan kjøpes på kirkesenteret eller ved å
ta kontakt med kantor Ingeborg.

– Nesodden kirke har blitt en svært viktig
musikkarena, sier Hilde Strøm i komiteen. –
Vår kantor har lagt forholdene til rette for at
unike musikere, også uten religiøs tilknytning, føler seg hjemme i kirken.
– Det samme gjør publikum, sier Nesoddens
ekte urinnvåner.
– Merker på veggen fra tiden da kirken ble
bygget er kanskje avsatt av en fjern slektning, sier hun spøkefullt. Nesodden kirke
er i sannhet et gammelt hus. Nå skal den få
nytt orgel!

Julegaveforslag
Kjenner du noen som egentlig har alt de
trenger, eller som er ekstra glade i musikk
eller kirkeliv? Nå har ProShop produsert et
vakkert gavebrev til inntekt for orgelsaken.
Man kan kjøpe gavebrev for 200, 500 eller
1000 kr. På fremsiden av kortet er det et
vakkert bilde av Nesodden kirke i snøland-

«Orgelkomiteen» består av Hilde Strøm, Ingeborg Christophersen, Jon Lammethun,
Halvor Håkanes, Christine Tellefsen og Tone Winje. Sistnevnte var ikke tilstede da bildet
ble tatt.
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Bli KIWI PLUSS-kunde og få
15% bonus all ferskpakket
fisk og fersk frukt og grønt.
Bli Trumf- og KIWI PLUSS-kunde på kiwi.no

BONUS
7-23

1.800.000
KIWI PLUSSkunder!

Kontanttjenester
i butikk

KIWI Flaskebekk
Mandag - lørdag

NÅ

Hjertestarter

Medisinutsalg
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Kantorissimo
På 1500-tallet ville det være utenkelig å slippe «trolldom» inn i kirken,
og fra 1598 til 1692 ble 91 «hekser» brent på bålet. Vår tids «heks» var
Hanna Habbestad Kjelsås, som høstet stor applaus sammen med Bundefjorden Barokkselskap.
– Kammermusikkkonsertserien kalles «Kantorissimo», forteller kantoren, og seriens slagord er «kortreist kultur av ypperste klasse».

– Orgelet er ikke bare en kirkesak, men like mye en kultursak, sier kantor Ingeborg Christophersen.
– Vi brenner for å la kirkerommet være en sentral kulturarena i lokalsamfunnet og arrangerte nylig en ganske utradisjonell konsert i kirken.
«Grufulle grøss med Bundefjorden Barokkselskap og Njål den Nådeløse
Sparbo» er ikke akkurat det man forbinder med Den Norske Kirke.

Bundefjorden Barokkselskap fylte Nesodden kirke med «grufulle grøss» og nydelig kammermusikk.
Til venstre på bildet av alle står Fyrstikk-Niels Aschehoug og May Mare-Rita Kunstovny (barokkfioliner), så er det Gunnhild Vampyriana Tønder ved
cembaloet. Vampyren Njål den Nådeløse Sparbo står i midten, Ingeborg Knivstrupe Christophersen på blokkfløyter.
Til høyre i bildet er barokkcellisten Gunnar Lik-Hauge og barokkbratsjisten Mari Giftige Giske.
7

Nå ønsker vi oss et kvalitetsorgel med historiske stemmer som gjør instrumentet unikt
på Østlandet. Et orgel kalles intsrumentenes
dronning, det er ikke uten grunn. Orgelet vi
har ble av økonomiske grunner en ren nødløsning i 1980, og er i veldig dårlig stand. Nå
ønsker vi oss et orgel av høy kvalitet, som kan
gi vakker musikk i flere århundrer.
Det passer godt i en middelalderkirke, som
skal trøste, glede og inspirere Nesoddens innbyggere i mange generasjoner etter oss.
Bundefjorden
Barokkselskap fylte Nesodden kirke
med «grufulle grøss» og nydelig
kammermusikk.
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Storfint besøk på Varden
En høyere dekorert offiser har sannsynligvis aldri vært
på Varden.
Generalløytnant Robert Mood var nylig på besøk i den
gamle militærleiren, og holdt et foredrag de fremmøte
sent vil glemme.

«Rabbagaster»
– Sammen med kompisene mine i Kragerø, var jeg nok litt av en rabbagast, fortalte den pensjonerte generalen. Vi fant på litt av hvert,
og var neppe byens «beste barn». Som 14-åring tok jeg tjuvperm
hjemmefra og dro til København sammen med en kamerat. Heldigvis ble jeg tatt med på småviltjakt av min far og hans kamerater,
som mente at militæret var løsningen for meg.

Et liv i «Kongens klær»
Robert Mood har bokstavelig talt gått gradene i militæret.
Befalsskolen for infanteriet, Krigsskolen, og Hærens stabsskole.
Han gikk ut med klassens beste karakter ved US Marine Corps University, og har gått på NATO Defense College i Roma. Utdannelsen
har tatt ham fra Brigaden i Nord-Norge som lagfører, toppsjef og
kompanisjef. Sjef for Telemark bataljon og dens første internasjonale operasjon i Kosovo.
Etter det har han tjenestegjort i Midtøsten og på Balkan, samt fulgt
opp norske avdelinger i Irak, Sudan og Afghanistan, før han avslut-

Robert Mood.
9

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

tet sin militære karriere som sjef for den norske militærmisjonen i
Brussel, sommeren 2016.
Det er langt fra Kragerø til Brussel, i hvertfall når man tar veien via
Grense Jakobselv, Afghanistan, Sudan og Irak.
I dag nyter generalløytnanten pensjonisttilværelsen med daglig trening, styreverv i Sønstebyfondet, lokale historiske stiftelser, Norges
Idrettsforbund/etiske spørsmål, Kirkerådet og foredrag (for å nevne
noe). Frivillighet i Røde Kors ble det også tid til. Den tidligere presidenten i Norge Røde Kors var også flyktingeguide i sin hjemkommune, en oppgave han er særdeles godt kvalifisert til.

Nesodden Befalsforening gjør en kjempeinnsats med å ta vare på,
og holde den gamle militærleiren i stand. Messa er et glimrende
samlingssted for ulike aktiviteter, sosiale samlinger og foredrag.
Under koronapandemien har bl.a. U3A Nesodden (Pensjonistuniversitetet) hatt sine foredrag i leiren. I tillegg har en rekke andre
foreninger og lag aktiviteter på Varden, og flagget heises ved Nasjonale flaggdager. Varden leir er juvelen i Nesoddens smykkeskrin
som må bevares gjennom et samarbeid mellom Forsvaret og Nesodden kommune, helst i form av en Stiftelse.

– Kameratskapet fra Forsvaret varer livet ut, sa den gamle lagføreren og inntok skytestilling. Han var i helga sammen med «Rune
Opland-patruljen», som møtes hvert år for å holde kameratskapet
ved like og snakke om hendelsen som kostet livet til Rune Opland i
Libanon den 29. november 1989.- Norske soldater blir sett på som
verdens beste; dyktige i kamp, med integritet og fulle av omsorg.

Ørene sto på stilker blant HV-ungdommen da Robert Mood fortalte
om mulighetene i Forsvaret. – Et unikt tilbud om utdanning kombinert med erfaring, sa generalløytnanten. På bildet blir han ønsket
velkommen til Varden av Bjørnar Li i Nesodden Befalsforening.
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Alt du trenger - på ett sted
Dekksenteret Nesodden er Nesoddens største dekkforhandler og dekkhotell.
Her kan du kjøpe dekk, få lagt om dekk og få vasket bilen grundig. Dekksenteret Nesodden har
konkurransedyktige priser og strekker seg langt for at kundene skal få best mulig service!

Besøk oss i Torneveien 20 på Fagerstrand. Vi holder åpent mandag til fredag, 08.00–17.00.
Utvidede åpningstider i sesong.

Velkommen!
Torneveien 20, 1454 Fagerstrand • Tlf. 971 42 249 • post@dekksenteret.com • www.dekksenteretnesodden.no
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Fredning av hummeren virker!
Marinreparatørenes årlige prøvefiske
levner ingen tvil.
I referanseområdet utenfor Snarøya
- hvor det fiskes fritt - er hummeren
nesten borte.
I fredningsområdet utenfor Nesoddtangen lever den i beste velgående og
formerer seg av hjertens lyst!

Fredning funker
Lars Dalen i Marinreparatørene er ikke i tvil,
fredning funker.
Fem år etter at farvannet utenfor Nesoddtangen ble fredet, er resultatet etter første
dag av årets prøvefiske, to hummer i nesten
hver teine utenfor Nesoddtangen.

Marius Stangeland
Tidevind
Lars Dalen i Marinreparatørene skuer utover fredningsområdet.
- Herforan
er det
liv, konstaterer han.
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Kardinalene er store, av begge kjønn, med
og uten rogn.
Gleden var også stor da «junior» dukket opp
i en teine.
Den lille krabaten målte knappe 10 cm og
ble satt ut igjen - i likhet med alle hummerne
som blir prøvefanget - på nøyaktig samme
sted.
«Junior» er det beste beviset på at fredning
funker.

Trenger du megler i vinter?
PrivatMegleren selger flest boliger i Norge målt
per megler. Vi får attraktive boliger til å se ekstraordinære ut.
Boligens behov for å oppnå sitt potensiale er alltid førende for
våre valg og fremgangsmåte, fordi riktig presentasjon er
den raskeste veien til høyest mulig pris.
PrivatMegleren Park har lang fartstid med håndplukkede
meglere fra de beste i bransjen i tillegg til kraftfulle
verktøy innen markedsføring.
Vi er stolte av at 7 av 10 som velger å bruke oss, gjør det
på anbefaling fra tidligere kunder*. Det bekrefter at vi leverer
en kundeopplevelse og salgsresultater som overgår
forventningene til mange av våre kunder.
park@privatmegleren.no • Tlf. 22 59 50 10
www.privatmegleren.no/park
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Prøvefisket foregår med identiske teiner,
samme agn, og på nøyaktig samme sted
hvert år.
Hver hummer blir kjønnsbestemt, målt og
fotografert, og registrert i Marinreparatørenes database.
– Resultatene er forbløffende, sier Lars.
Nå har politikerne vedtatt å etablere flere
fredningsområder i Oslofjorden.
– Fredning funker, sier han og legger til
at fredningsområdene bidrar til at vi får
en bærekraftig forvaltning av hummerbestanden.

Resultatet av årets prøvefiske er oppløftende,
selv om tallene er lave sammenliknet med
andre områder i Norge. Bestanden trues av forurensning og overfiske, og budskapet er klart:
La Hummeren Leve!

- Fredning funker og nye fredningsområder i fjorden betyr et formidabelt løft for hummerbestanden i hele Indre Oslofjord , sier Lars.
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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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Nesodden kommune har fått eget
eiendomsselskap - Tangenten Eiendom AS
Han er en nestor i Nesodden
kommunes politiske liv, men nå
går han helt ut av politikken i en
periode for å bygge lokalsamfunnet fra et annet ståsted.
Han kom til verden i 1957 og har
vært folkevalgt i Nesodden siden
1987.
Erik Adland har bodd på Nesodden hele sitt liv og kjenner
bygda bedre enn de fleste.
Nå skal han etablere og utvikle
kommunens nye eiendomsselskap.

Tangenten Eiendom AS
– Selskapet er heleid av Nesodden kommune, og styres av vedtekter vedtatt av kommunestyret, forteller Erik som er selskapets
arbeidende styreleder. Jeg har delvis permisjon fra min stilling i Oslo kommune og helt

Erik Adland har hatt «en finger» (og en hånd) på det meste som har blitt bygd på Nesodden. Tangenten,
omsorgsboliger, spesialbygg for demente og et klokketårn. En gourmetrestaurant har det også blitt. Nå
er det boliger for folk flest som har første prioritet!
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Nobina Nesodden søker bussfører
I Norge leverer vi kollektivtransport i by og distrikt i tillegg til andre busstjenester. Selskapet har
hovedkontor sentralt i Oslo og 1300 medarbeidere.
I Nobina jobber vi hver dag for at våre reisende skal komme trygt og behagelig frem. Som bussfører
er du selsåkapets ansikt utad, og vi ønsker at våre kunder opplever deg som en trygg fører med
fokus på sikkerhet, samtidig som du skaper en hyggelig reiseopplevelse. Det er derfor viktig at du
er ansvarsfull, pålitelig og bidrar med å yte god service til våre kunder.
Nobina Nesodden søker dyktige bussførere til garasjen på Fagerstrand – fulltid og deltid.
Kundene våre reiser med oss nesten hele døgnet så du må trives med skiftarbeid.

KVALIFIKASJONER

– Det er vært sjelden vi har vi
mulighet til å lyse ut 100%
stillinger som sjåfør hos oss.
Nå er muligheten her!
Vi ønsker oss noen som bor
på Nesodden og som ønsker
å bli en del av den fantastiske
gjengen vi allerede er ...

VI TILBYR

• Kjenne deg igjen i våre verdier; Vi respekterer
hverandre - Vi bryr oss - Vi tar ansvar
• Serviceorientert
• Førerkort klasse D
• Yrkessjåførkompetanse (YSK)
• Kjøreseddel
• Gyldig sjåførkort
• Du må beherske norsk skriftlig og muntlig
• Fleksibel når det gjelder arbeidstid,
du må kunne jobbe turnus
• Erfaring som bussjåfør eller andre større kjøretøy
• Det er et pluss om du har fagbrev

• En trygg jobb med ordnede arbeidsforhold
etter tariff
• Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
• Bedriftshelsetjeneste
• Grundig opplæring med lønn
• Et hyggelig og motiverende arbeidsmiljø
Det kan være krevende å kjøre buss på
Nesodden og vi ser derfor etter dyktige
sjåfører som har erfaring fra større
kjøretøy. Det er smale og svingete veier
på Nesodden, i kombinasjon med periodevis glatte veier. Derfor setter vi
kompetanse og tidligere erfaringer høyt
i vurderingen av aktuelle kandidater.

Utvalg gjøres fortløpende. Vi kan dessverre ikke gi tilbakemelding på gjennomførte tester dersom du
ikke blir innkalt på intervju.
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fra mine politiske verv i Nesodden kommune
frem til 1. september 2022.
Tangenten Eiendom AS skal forvalte eiendommer som ikke er såkalte «formålsbygg” (barnehager, skoler, omsorgsboliger
og sykehjem) etter samme mønster som
Askerhalvøya Eiendom AS.
(Eies av Asker kommune).

Målet er å legge vekt på et særlig samfunnsmessig ansvar ved å forvalte og utvikle eiendom i et langsiktig perspektiv. En oppgave er
å bli en pådriver, et lokomotiv for utvikling av
kommunens næringseiendommer på Munkerud (samlet 230 mål), Jar og ved Varden
innfartsparkering.
I tillegg til vår tids store utfordring; boliger
til folk flest.

Klasseskille
– Det er et paradoks at den gang lutfattige
Nesodden kommune i 195o årene kjøpte
området fra Granholt til Flaskebekk hvor
Nesodden boligbyggelag bygget boliger for
folk flest, mens det i dag er nesten umulig
for unge mennesker å etablere seg uten stor
hjelp av foreldre.
Kommunen hadde verken nok penger eller
mulighet til å låne i bank, men kjøpte området på avbetaling av brødrene Jacobsen på
Nesoddtangen gård, hvor kommunen betalte
renter og avdrag til deres slektninger frem
til 1969.
Innskuddet for de første leilighetene som ble
bygd av Nesodden Boligbyggelag, var fem
tusen kroner.
Da Faret ble bygd var innskuddet 68 tusen og
i Blåbærstien var innskuddet 110 tusen.
I dag omsettes de samme leilighetene for
mange millioner!

Signalene Erik Adland sender ut er krystallklare: Nesodden er et fyrtårn innen rehabilitering!
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– «Arbeid for alle» er et godt slagord, men
«Bolig for alle» er minst like grunnleggende.
Det må vi som samfunn ta ansvar for, og gjøre
noe med, sier den tidligere politiske ringreven. «Eie til leie» er et glimrende konsept,
sier han. En leilighet til seks millioner kjøpes
for fire og leies for to millioner.

gnalen.jpg
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OBOS og andre arbeider med å utvikle ulike oppskrifter
som vi nå må vi følge opp; enten i egen regi med Tangenten Eiendom eller gjennom samarbeid med andre.

Allsidig bakgrunn
Erik har skutt med kanon i Kystartilleriet, solgt skrapelodd som skaffet egenkapital til CatoSenteret, i tillegg
til å ha deltatt i planleggingen av, og vært administrerende direktør på senteret. Bekledd alle tenkelige (og
utenkelige) politiske verv i Nesodden kommune og sitter i dag som styreleder for Oslo By Steinerskole.
Bare for å nevne noe.
Bygningsingeniøren har dessuten peiling på plan og
bygg, og mener at Nesodden kommune skal være et
fyrtårn innen rehabilitering.

Sunnaas og Sofienlundsenteret
– Sunnaas har fått økonomisk byggetillatelse for tredje
byggetrinn av Helse Sør-Øst.
I tillegg planlegges «Oslo Rehabilitation Cluster» og
Campus Sunnaas i samarbeid med OsloMet.
I Vardenområdet kan vi - som et eksempel - tilrettelegge for en studentby, og samtidig tilrettelegge for
en ny adkomst til den gamle militærleiren og marka.
Innfartsparkeringen er på plass, og er et godt utgangspunkt for en næringsklynge rettet mot Sunnaas.
Sofienlundsenteret er i ferd med å bli realisert, og Nesodden
kommune vil derved befeste sin posisjon som et «fyrtårn»
innen rehabilitering, både nasjonalt og internasjonalt.
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FISKARS GRYTESETT PARTY
3 DELER

GREENPAN STEKEPANNESETT
BARCELONA 20+28CM

599,–
1499,–
• Særdeles enkle å rengjøre
• Spesielt velegnet til melkeholdig mat
• Til alle koketopper, inkludert induksjon

•
•
•
•
•

-50%

God Jul og Godt nytt år!

433,-
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-50%

Miljøvennlig
Kan brukes i stekeovn
Best i test - Politiken 2019 (Danmark)
Enkel å rengjøre - tåler oppvaskmaskin
Keramisk non-stick belegg forsterket med diamantkrystaller

Bryggene på Nesodden
«Broene i Madison County» har fått sin film,
og norske fjelltopper har blitt besteget i årevis. Nå har bryggene på Nesodden fått sin
bok, det var på høy tid!
Rainer Jucker har fotografert og beskrevet
bryggene, og fått historisk assistanse av
Stein Turtumøygard.
Boken vil helt sikkert ligge under mange
juletrær på Nesodden i år.

Pensjonist
– Nå som du har blitt pensjonist kan du vel endelig realisere
din drøm? sa Henriette til sin mann. Rainer har i årevis sett
for seg en bok om bryggene på Nesodden. Nå er boken en
realitet.
«Bryggene på Nesodden» omhandler 23 brygger langs
vår kyst, brygger som i hovedsak ble bygget på slutten av
1800-tallet, og hadde sin storhetstid når dampskipene trafikkerte bryggene. Bryggene er en viktig del av vår kystkulturhistorie, og et turmål for alle. Mange norske kommuner
har «toppturer» som turmål for sine innbyggere. Nesodden
må ha bryggene som turmål. Kyststien gjør det mulig å nå
alle, det er bare å begynne og gå.
Bruk boken som guide, du finner den hos Norli i Tangen Senter.

«Par i brygger» Stein Turtumøygard og Rainer Jucker.
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California
Dreamin’
SmaksSIGNALENS

O P P L E V E L S E R

Californian Wines med Liora Levi på Flasken

Årets julegave?

Vinsmaking og litt musikk på Flasken
onsdag 12. januar 2022 – kl. 18.00.
California øker stadig i popularitet i Norge
og polhyllene bugner av pinot noir fra regionen.

Booking/Bestilling: ticketco.no

Gjengen på Flasken
24

Pris: 495,–

Et nytt mord ... eller?

- bokanmeldelse ved Harald Lorentzen
Stein Turtumøygard har igjen latt oss få bli
kjent med Nesodd-historien gjennom et nytt
spennende mysterium.
Dette er den fjerde boken hans hvor han lar
hovedpersonen Carl Bach nøste opp mystiske ledetråder.
De tre foregående bøkene hadde en historie som utspilte seg på 1920-, 1930- og
1940-tallet.
Nå er vi kommet inn i de ekspansive 1950
-årene, det er blitt fred i Norge og Nesodden
var i stor utvikling, særlig i området nord på
halvøya.
Carl Bach har, som alle andre, blitt eldre,
han har giftet seg med sin Kit og de har fått
datteren Mille. Hun er blitt en ung pike som
ikke går av veien for å hjelpe sine foreldre,
rekrutteringen er sikret.
Vi blir også i denne boken kjent med de
andre hjelperne fra tidligere mysterier, som
kameraten Jan-Willy og kokka, samt Kåre
og Mina – for ikke å forglemme den nå litt
aldrende «onkel Albert».

Forfatteren i omgivelsene hvor mye av handlingen i boken foregår, Tangenåsen og
Vanntårnet.
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Historien snor seg framover, mens forfatteren bringer leserne fra sted til sted, og via

VIKEN REHABILITERING AS hjelper

deg med rehabilitering, totalrenovering – eller
mindre oppdrag innendørs og utvendig.
Vi utfører også alle typer tilbygg, ombygging og
påbygging, fra garasjer til verandaer og vinterhager – samt bygging av svømmebassenganlegg.
Vi kan blant annet bistå med:
• Befaring og rådgivning
• Endring av planløsning
• Bytte av dører
• Nytt kjøkken/bad
• Listing
• Nye trapper
• Utskiftning av takstein
og lekter
• Omtekking/etterisolering
av tak
• Etterisolering av yttervegger
• Utskiftning av ytterkledning
• Utskifting av vinduer
• Drenering, utbedring og
etterisolering av grunnmur

Vi påtar oss hele oppdraget
som totalentreprenør – og
rehabilitering av hele fasader.
Dette kan bl.a inkludere:

• Stillaser
• Etterforankring av tegl
• Balkonger
• Malingsfjerning
• Murerarbeid
• Flislegging
• Malerarbeid
• Betongrehabilitering
• Gipsmakerarbeid
• Takarbeid
• Snekkerarbeid
• Blikkenslagerarbeid

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
Tel 48402774 • post@vikenrehabilitering.no
www.vikenrehabilitering.no
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små historiske glimt i Nesoddens historie,
kommer man nærmere løsningen. Det er
nettopp dette som gjør historien så spennende og morsom.
Mange kan dikte krimhistorier, men få er så
bevandret i lokalhistorien som Turtumøygard, og kan plassere personene på steder
som eksisterer og som har hatt stor betydning for Nesoddens utvikling.

spennende historie med undertoner fra den
kalde krigen.
Etter at man har lest boken så er det spesielt artig å oppsøke stedene og plassene
som Carl Bach og hans venner finner fram

ELSKET I OVER 25 ÅR

Tangenåsen ble bygget opp som Nesoddens
største tettsted på 1950-tallet og her boltrer
forfatteren seg med sine personer.
Boken er ikke bloddryppende krim, men en

UTGIVELSESPLAN
2022:
Vårnummer 1. april
Sommernummer 17. juni
Høstnummer 9. september

www.signalen-da.no

Vinternummer 2. desember
Det tas forbehold om
endringer uten forutgående
varsel

Forfatteren foran Vanntårnet.
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til, eller til steder de blir sendt til av «onkel
Albert».
Årets julegave for dem som er glad i en god
historie og med historiske steder i bagasjen.
Boken kan trygt anbefales.

Fellesverket

Fredag 14 .januar 2022 åpner Fellesverket
dørene for Nesoddens ungdommer med en
skikkelig festkveld!
Fellesverket er Røde Kors sin nasjonale satsing på ungdomsarenaer, og består per i dag
av 20 ungdomshus i byer med gratis aktivitetstilbud.
Nesodden er det første tettstedet i landet
som får et Fellesverk. Det blir åpent for ungdom mellom 13-19 år med aktiviteter som;
sosial møteplass hvor man kan komme og
chille, spille Playstation, game og spise mat.
Leksehjelp med tilbud til både ungdomsskole
og videregående elever, arbeidstrening og
gatemegling. I tillegg vil ungdommene selv
kunne få være med å bestemme hvilke aktiviteter huset skal fylles med.
Senterleder Elisabeth forteller at siden hun
startet i jobben 1.august, har det gått slag i
slag.
– Det hele hadde ikke vært mulig uten et superteam av frivillige som har stilt opp med
over 200 arbeidstimer. I tillegg har det vært
utrolig god støtte fra det lokale næringslivet

Aurora Lund og Elisabeth Larsen med noen av innkjøpene til åpningen.
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på Nesodden, samt lokalforeningen Nesodden Røde Kors.
Hun forteller videre at huset har blitt ryddet,
skrubbet og malt. Nye møbler og alt utstyr
bestilt opp, huset har fått nye lys og fylles
nå med matvarer og siste innkjøp for å ha alt
klart til åpningen.
Parallelt med fiksingen av huset på Sletta
har det blitt jobbet med rekruttering og kursing av frivillige.
– Det er viktig for oss i Røde Kors å sikre at
det er trygge voksenpersoner tilstede på
Fellesverket, og at de er rustet til å ta i mot
ungdommene på en god måte. Vi har også
fått på plass to fantastiske miljøarbeidere;
Karoline og Aurora som gleder seg stort til å
ta imot ungdommene på Fellesverket. De vil
jobbe sammen med de frivillige på åpnings
dagene som fra oppstart blir mandager og
onsdager fra 15-20 og fredager fra 15-22.
– Nå begynner det viktigste; arbeidet med
ungdommene, det er der hjertet ligger, og
jeg kan nesten ikke vente til vi åpner dørene
sier Elisabeth.
Vi trenger fortsatt flere frivillige, så hvis du
vil være med å gjøre en forskjell for ungdommene på Nesodden, meld deg som frivillig på: www.mittrodekors.no.

Karoline Heia Magdal, Aurora Lund, Elisabeth Larsen gleder
seg til å åpne dørene til det nye ungdomstilbudet på Nesodden.
29
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I løpet av høsten gleder vi oss til å
åpne den nye senterdelen og flere butikker!
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SØNDAGSSØNDAGSÅPENT
ÅPENT

Utvidede
åpningstider
3 TIMER
fra
13.-23.12
GRATIS
PARKERING
HVERDAGER
til kl. 21.00

5., 12. og 19.
8.,desember
15. og 22.
desember
kl. 14-18
kl. 14–18

3 TIMER
GRATIS
PARKERING
PåPå
Tangen
Senter
enkel og
ogkoselig
koselighandel
handelfør
førjul.
jul.
Tangen
Sentergjør
gjørvivialt
altfor
foratatdu
duskal
skal få
få en
en enkel
Varierte
ansatte med
med gode
godetips
tips
Varierteog
oginspirerende
inspirerende butikker,
butikker, hyggelige ansatte
til
gaver
og
julemat,
og
ikke
minst;
skikkelig
god
julestemning.
til gaver og julemat, og ikke minst; skikkelig god julestemning.
Det er
er vårt
behagelig
start på
på julen.
Det
vårt bidrag
bidragtil
tilat
atdu
duskal
skalfåfåenen
behalig start
julen

i P-garasjen

Ord. åpningtider:

På Tangen Senter finner du også
helseforetak, lege, tannlege, NAV
og andre servicetjenester.

10-20 (9–18)
Meny: 8-21 (19)
.

Se www.tangensenter.no
10-20
for avvikende åpningstider i julen.

(9-18) •www.tangensenter.no
Meny: 8-21 (19)
w w w. t a n g e n s e n t e r. n o
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Søndagsbaderne
– Ukas høydepunkt, men vi bader aldri alene!
– Det er små marginer, sier sjefsbaderen Lillian Festvåg, som har badet i Bunnefjorden i over 20 år.
– Før badet jeg på Hellviktangen, men adkomsten til Oksval badestrand er bedre og forholdene er meget
bra.
– Sannsynligvis de beste badeforholdene i hele Oslofjorden, kommer det fra Jørgen Lorentzen idet han
gjør seg klar til ukas høydepunkt.

Bading er sundt, året rundt!
32

Hele året

Julaften

– Vi bader hele året, forteller Lillian.
– Selv stupte jeg i vannet en påske for tjue år siden, nå nøyer jeg meg
med å vasse uti.
Hver søndag samles vi på Oksval badestrand, bader og nyter en rykende varm kopp kaffe, sammen med tørrfisk – som i likhet med oss
tørkes på land. I så henseende føler vi oss nærmest i slekt med tørrfisken, sier Jørgen og blir nesten salig i blikket.

– Salige blir vi også på julaften, forteller Jørgen. Klokken 11 hver
24. desember arrangerer Oksval Vel «BAD, BADSTU & BÅL (BBB).
I anledning dagen nytes det også «en liten én» før julen bades inn.
Vanntemperaturen ligger vanligvis på omtrent fire grader, men det
hender at vi må skyve litt på isen, forteller hardhausene.
– Ingen av oss har hatt influensa, forkjølelse eller korona, sier søndagsbaderne som sverger til bading året rundt.

Foran fra venstre Tonje Krogstad, Henny Enger, Marianne Aars.
Jørgen Lorentzen, Gunnar Johnsen, Haakon Walnum, Åsfrid Hegdal,
Birgitta Halbakken og Lillian Festvåg.

Julen bades inn på Oksval.
Hunden Castro synes det beste med badingen er tørrfisken.
33
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I sin fars fotspor
Han bestemte seg for å bli hurtigbåtkaptein i 3-4 årsalderen og
som niåring var han «fadder» da
Baronen ble døpt.
Det var ordføreren i Asker, Lene
Conradi som knuste champagneflaska, men det var Niklas
Nybak som bar blomstene.
Niklas har vært med sin far, kaptein Arild Nybak på jobb siden
han lærte å sette sjøbein, og på
skolen tegnet han bare hurtigbåter.
Baronen er «hans» båt og Niklas
er på god vei til å oppnå sitt mål.

Lettmatros og student
I sommer har jeg jobbet som lettmatros på
Baronen, forteller Niklas, som går andre
året på Nautikk- (skipsfører) studiet i Horten.
Målet er klokkeklart, tjueenåringen vil føre
sin egen skute, som hurtigbåtkaptein i norsk
innenriksfart. Gjerne en nesoddbåt i hjemlige

Selv om det er rederiet som eier Baronen, er den Niklas sin båt!
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farvann. Niklas er født og oppvokst på Nesodden og pendler mellom Universitetet i Sørøst
Norge i Horten og hjembygda. Han holder stø

kurs for å seile i sin fars kjølvann, om bord i
båter – og i et farvann – han kjenner bedre
enn de fleste.

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:

Borettidesign.no

Hverdager 05.00-20.00
Lørdag 08.00-20.00 • Søndag 10.00-20.00

Velkommen til en hyggelig
handel hos Tangen Trelast!
Åpent mandag til fredag kl.07-18 (lør 09-15)
Røerveien 66, 1459 Nesodden / tlf. 66 91 09 09
www.tangentrelast.no / post@tangentrelast.no

Lettmatros Niklas Nybak har blikket fast festet mot sertifikatet som skipsfører
36

Et tilbakeblikk på «Den Store Skipsdåpen»
Da Norled overtok Nesoddensambandet i 2009 ble
det satt Norgesrekord i
skipsdåp. Fem splitter nye
båter ble døpt; tre ferger
og to hurtigbåter – Kongen, Dronningen, Prinsen,
Baronen og Baronessen.
«Fadder» og blomstergutt
for Baronen var Niklas
Nybak, hurtigbåten hvor
hans far Arild Nybak var
og fortsatt er kaptein.
Det var en opplevelse for
livet for alle som var der
og fikk oppleve begivenheten.
Det var som å være på et filmsett i Hollywood hvor Arild og Gada Nybak var to av stjernene.
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Ikke rart at Niklas Nybak
følger i sin fars fotspor.

Sommerbutikken.no
ALT DU TRENGER TIL:

Strøsandkasse/
Strøkasse
350 Liter

• Uteplassen
• Lekeplassen
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Niklas Nybak sammen med daværende
eier av Norled, Juhong Jin Hermansen.

Niklas Nybak sammen med Baronens gudmor, Lene Conradi og
sin far Arild Nybak.

En stolt blomstergutt på den
røde løperen.

«Corncrake»

Fem båter, fem gudmødre og fem blomsterbarn. Tidenes skipsdåp i Oslo!
39

Årets bokfest
I samarbeid med Nesodden bibliotek, arrangerte
Nesodden biblioteks venner nylig en stor dag for
litteraturen.
En sprudlende Liv Jessen introduserte forfatterne,
og det ble en festdag for litteraturen.
Det ble en bokfest av de sjeldne, en stafett hvor forfatterne fikk lese fra sine bøker i ti minutter. Selv

om bokfesten gikk av stabelen i nydelig høst- og
turvær, var biblioteket fylt til siste sitteplass, og
publikum var i fyr og flamme.
Det spirer og gror i vårt hjemlige forfattermiljø, og
det kommer til å ligge mange bøker skrevet av nesoddenforfattere, under årets juletrær.

Biblioteket var like fullt som en nesoddbåt i rushtiden!
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Liv Jessen ledet bokfesten.

Mariangela de Fiore.

Ann-Turi Ford.

Marte Magnusdatter Solem.

Eva Stensrud.

Et utvalg av Nesoddens forfattere.
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Foto: Sebastian Bjerkvik

Disse vanlige og selvfølgelige øyeblikkene. Vi gleder
oss over å kunne ta storbyen mer og mer tilbake, og
til den dagen alle kan reise som normalt igjen.
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Troll skal temmes – nesoddbåten Prinsen i fokus
Det har skjedd en katastrofe, man tror det er et jordskjelv, men nei; det er Dovregubben som har våknet til
live!
Dypt inne i Dovrefjell våkner noe gigantisk – 55 meter
høyt – etter tusen år i fangenskap. Skapningen nærmer
seg raskt Oslo og ødelegger alt på sin vei. Men hvordan
stopper du noe du trodde bare eksisterte i norske folkeeventyr?
Befolkningen i Oslo blir evakuert med hjelp av nesoddbåtene, og Prinsen spiller en av hovedrollene. Kaptein
Hans Ødegård og Norled har stilt båten og brygga til
disposisjon, og «evakueringen» av Oslo foregikk en fredag kveld i oktober.
Nå håper kaptein
Hans på et gjennombrudd i Hollywood,
og gleder seg til å se
filmen «Troll» i
september 2022.

Kaptein Hans Ødegård gleder
seg til å se Prinsen i en av
hovedrollene i filmen «Troll”

Bilde: Francisco Munoz
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INE MARIE WILMANN HAR
HOVEDROLLEN I TROLL –
DEN NORSKE SPILLEFILMEN
REGISSERT AV ROAR UTHAUG
2. september, 2021 – Dypt inne i Dovrefjell
våkner noe gigantisk etter tusen år i fangenskap. Skapningen nærmer seg raskt
Oslo og ødelegger alt på sin vei. Men hvor-

dan stopper du noe du trodde bare eksisterte i norske folkeeventyr?
Produksjonen av den norske action- og
eventyrfilmen Troll har startet i Lom i
Norge. Filmen blir regissert av den internasjonalt anerkjente Roar Uthaug og produsert av Espen Horn og Kristian Strand
Sinkerud i Motion Blur.
Nå kunngjør Netflix den stjernespekkede

Fra innspillingen av filmen Troll. Osloborgerne rømmer ned til nesoddbåten Prinsen
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rollebesetningen.
Ine Marie Wilmann, en av Norges mest
kjente skuespillere vil spille hovedrollen
som «Nora».
Kim Falck spiller «Andreas», rådgiveren
til statsministeren.
Mads Sjøgård Pettersen spiller «Kristoffer», en kaptein i den norske hæren.
Gard Eidsvold skal spille Noras far «Tobias», en tidligere professor i folkloreforskning.

Gulldrypp – honning fra Nesodden
I Roma, på Julius Cæsars tid, var
honning en verdifull vare og et akseptabelt alternativ til penger og
gull, blant annet for å betale skatt.

– Kanskje også billetter til gladi- Gulldrypp
atorkamper i Coloseum, foreslår Sammen med birøktermannen Ahmed Hayo
og barna, driver Elise Randa honningfirmaet
Julius Bjørnebo, som jobber i Tic- Gulldrypp. Familien har flyttet fra Fjellstrand
ketmaster.
til Bomannsvik, men biene har sin arbeids-

plass over hele Nesodden. I år er hun spesielt
fornøyd med honningen fra Digerud;
– Den er kjempegod, reklamerer honningdamen.

Manukahonning

– Vi er en skikkelig honningfamilie, sier Julius. I tillegg til Gulldrypp kjøper vi Manukahonning fra New Zealand. Den skiller seg
ut med sine helt spesielle egenskaper, og
lages av nektar fra Manukabusken som bare
vokser på New Zealand.
Honning er sundt året rundt, sier honningfamilien fra Oksval.

Mille og Ebba
har fått med
seg et glass
med nesoddenhonning i
sykkelvogna.

Elise Randa ekspederer Julius Bjørnebo, Iselin Gulli,
barna Filippa (9), Ebba (3) og hunden Mille (11).
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INSTALLASJONER
UTFØRES AV:

Scanning av dias/lysbilder
SCANNING AV DIAS MED OG UTEN RAMME
Startpris kr. 100,– uansett antall
PRIS PR. STK

kr. 15,–
kr. 10,–
kr. 8,–
kr. 7,–

1 til 12 stk
13 til 120 stk
121 til 500 stk
500 eller fler

Glenneveien 222,
1455 Nordre Frogn

Levering på minnebrikke 100,– Egen 50,–
Retusjering kr. 850,–/time, minstepris 200,–

Olav Leden Nytrøens eksamenskonsert
Vi har kompetanse og

redskap til vanskelige
og trange områder

– Jeg gikk – Etter eksamen hadde jeg chartret
Huldra og hadde eksamensfest for de medvirkende, samt en del familie og venner om bord
der, det ble en veldig artig kveld.

45 år i bygg og anlegg

Bildene er tatt av Johannes Laukeland Fester
Sunde.

Leveringstid 2-5 arbeidsdager,
Express innen 24 timer, mand-fredag,dobbel stk-pris.
Alle priser er inkludert mva.

Telefon 40 00 23 05

post@glansbilde.no
telefon 98 81 06 06
MINIGALLERI OG RAMMEVERKSTED

Nesodden rammeverksted
og nettgalleri

Alt i grave- og transportarbeid - også
om vinteren! Reparasjon og oppsetting
av natursteinsmurer.

Bilder av Elin T. Eriksen og mange andre
kunstnere kan du kjøpe via vårt nettgalleri.
Du kan også kjøpe gavekort.
www.nesoddenrammeverksted.no
Øvre Movei 54, 1450 Nesoddtangen
Tel: 940 50001 - helleiken@gmail.com
ÅPENT 9-19, LØRDAG 10-17
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Lillerudveien 35 - 1454 Fagerstrand
Tlf 66 91 91 08 - Mobil Erik 97 65 96 96
erik@samuel-miniprosjekt.no
www.samuel-miniprosjekt.no

Gyldig fra 16.08.21
Mandag - fredag

Mandag - fredag

Gyldig fra 1. juni 2021
Mandag - fredag

Elise Randa og honningfirmaet Gulldrypp holder hus på Bomannsvik.
Biene holder hus over hele Nesodden.

Mandag - fredag

s = Kun til Vollen og Slemmestad x = Innstilles i romjula
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Båtruter 2021

Rutetider og gyldighetsdatoer er hentet fra Ruters hjemmeside pr. 23. november 2021.

Gyldig fra 16.08.21

Lørdag

Søndag

Mandag - fredag

Lørdag
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Søndag

Når sjekket
dere synet
sist?

Bestill time i dag

Tlf. 66 91 26 85 • nesodden@interoptik.no
Interoptik
har Norges
mest fornøyde
optikerkunder

Interoptik Optiker Ottestad, Torggt.
32, Hamar, tlf 62 53 82 20
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Interoptik best av fire optikerkjeder i Norsk Kundebarometer 2021. Et forskningsprosjekt ved Handelshøyskolen BI. www.kundebarometer.com

Vi har tilpassede
synsundersøkelser
for store og små
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LØSN. 3-21: Etter en fantastisk sommer her sørpå og mye norgesferie, håper vi alle våre lesere er klare for litt kjøligere luft og nydelige høstfarger
Vinneren av kryssord i forrige nummer er

Marit Halle
fra 1453 Bjørnemyr
Hun får et gavekort på 500 kr hos

Nesodden Vertshus
Vi gratulerer!
Vinneren av dette kryssordet får et
gavekort til en verdi av

500,– kroner
som kan brukes hos vår annonsør

Jernia
Send oss løsningssetningen markert i lysegrått, samt navn, adresse og telefonnummer med vanlig post til:
Signalen DA - c/o Tufte, Øvre Utsiktsvei 43A - 1450 Nesoddtangen – eller pr e-post til: Ordlek@Signalen-da.no - Svarfristen er 23. mars 2022.

SETNINGEN ER: ......................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

Navn/Adresse/Postnummer/Sted:.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
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Takk for i år!
– Nå blir det stusselig og tomt
på brygga her i Son, sier Tone
Brevik.
Hun har møtt opp - som hun gjør
hver gang rute B21 anløper Son i
sommerhalvåret.
Søndag 9. oktober, samme dag
som Amerika feirer «Leiv Eiricsson Day», var siste anløp i 2021.
– En verdig avslutning, synes
Tone.
– Oslofolk har fått øynene opp
for Son og har ankommet, som
seg hør og bør, med båt.
Slik vikingene ankom Amerika.
Heldigvis er det bare et halvt år
til dere kommer igjen»

Lettmatros Niklas Nybak tar farvel med Tone Brevik for i år.
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Drømmer du om en
tur til syden igjen,
nå eller til neste år?
Gjør den enda tryggere ved å
leie en av våre to private leiligheter som er garantert rene og
koronafrie, rett ved stranda i
nydelige Torremolinos, kun 10
minutters taxi fra flyplassen i
Málaga, på Costa del Sol.
Dere kan gjerne få hjelp av oss
til å bestille flyreisen!
Sjekk vår lille og store leilighet på
www.costaferie.no (til Finn.no)
Kontakt oss via e-post til
else-britt@costaferie.no
eller ring oss på
tlf. 92 21 00 65
for mer informasjon.

Takk for i år!
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DYRLEGEN

Velkommen til våre
dyrebutikker på
Tangen og Fagerstrand

På Nesodden

TANGEN

Kapellveien 84, Flaskebekksenteret
Telefon 401 09 700
Nesoddendyrlege

DYREBUTIKK

Din lokale hjelper AS

Gratis hjemkjøring
på hele Nesodden!

• Snekring ute og inne
• Mur, puss og flislegging,
steinlegging og skifer
• Eget blikkenslagerverksted,
tak og beslag
• Maling av dyktige malere
ute og inne.
• Trefelling og beskjæring, egen forsikring - IF

FAGERSTRAND

VAKTMESTERTJENESTER

DYREBUTIKK
ÅPNINGSTIDER
Tangen: Man-fre 10-20 • Lør: 9 -18
Fagerstrand: Man-fred 11-19, tors 11-20 lørd 10-17

Tlf 938 61 151 • arnelendl@gmail.com
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«Baronen» tok Baronen
Gaute Mehl vokste opp ved siden av
Baroniet i Rosendal.
Han hadde sin skolevei gjennom Baroniets hage, og fysioterapeuten synes derfor det bare var rett og rimelig at han
skulle ta Baronen fra Drøbak til Son.
Han hadde fått opplyst at det går buss
fra Døbak til Son, men det gjør det ikke.
Det går båt – rute B21 – Aker brygge til
Son, i sommerhalvåret.
Gaute rakk den nest siste avgangen,
søndag 9. oktober!

Besøke datteren

Gaute Mehl er ikke en ekte baron, men vokste opp ved siden av et baroni.
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– Jeg skal besøke min datter og hennes samboer, fortalte Gaute.
– De er bosatt i Son og jeg la turen om Drøbak, men jeg ante ikke at det gikk båt. Tanken
var å se over til Oscarsborg hvor min svigerfar heiste flagget den 8. mai 1945 og ta buss
til Son. Baronen klappet til kai mens jeg sto
på brygga i Drøbak, og på skiltet sto det Aker
brygge – Son.
– Gjett om jeg ble overrasket og glad, sier
«Baronen» fra Baroniet i Rosendal.

Malerfirma

SAMCOM AS
Inn- og utvendig malerarbeid

Vi gjør din bolig vakker!

Tlf. 99 37 39 99
Tlf. 99 37 39
99
www.samcom.no
– post@samcom.no

www.samcom.no – post@samcom.no

• 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
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Baroniet Rosendal
– slottet fra 1665
I 1658 sto det bryllup mellom Noregs rikaste arving og ein stolt dansk
adelsmann. Karen Mowat og Ludvig
Rosenkrantz fekk garden Hatteberg i
Kvinnherad i bryllupsgåve, og her bygde
dei seg sitt vesle slott som dei kalla Rosendal. Slottet sto ferdig i 1665. Kong
Christian V av Danmark-Norge opphøga
godset til Lensbaroni i 1678. Frå 1745
var Baroniet Rosendal eigd av slekta Rosenkrone, som i 1927 gav godset i gåve
til Universitetet i Oslo. Den Weis Rosenkroneske Stiftelse DWRS, tilknytta Universitetet i Oslo, har i dag eigaransvar
for slottet, park, hage, husmannsplassen
Treo, Fruehuset og Avlsgården med det
omkringliggjande kulturlandskapet.

«Corncrake»

På brygga i Son sto datteren Frida og ventet.
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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

AVFALLSCONTAINER
• Utleie av 5-35m3 containere
• Salg av 1000 l ”storsekk”
ved små avfallsmengder

Vi leverer i hele Follo!
KONTAKT OSS

Tlf 66 91 71 12 • post@nesoddenren.no
www.nesoddenren.no
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Gode
matopplevelser
på Nesodden
i 20 år!
Tlf. 4000 1222
www.spiskammerset.no

• Rotfyllingsspesialist
• Allmenntannleger
• Oral kirurgi
også kvelds- og
lørdagstimer

Telefon
93 27 71 65

AKRISS

tannhelse

www.akriss.no • tannhelse@akriss.no
Kapellveien 2, 1452 Nesoddtangen ved Skoklefallkrysset

Team Kirsti & Thomas

Tlf. 66 91 22 60

• Trafikalt grunnkurs
• Bil-førerkort –
automat og gir
• MC-førerkort
• Moped-førerkort

URPREMIERE 28. JANUAR 2022,HOVEDSCENEN

URPREMIERE 19. FEBRUAR 2022, TRIKKESTALLEN

© BOK-MAKAREN AB

BYENS SPOR
AV LARS SAABYE CHRISTENSEN

AV GUNILLA BERGSTRÖM

DRAMATISERT AV TORIL SOLVANG

OVERSATT OG DRAMATISERT AV MARIANNE SÆVIG

REGI PETTER NÆSS

PASSER FOR BARN FRA 3 ÅR
DAG - OG KVELDSFORESTILLINGER
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