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autorisert regnskapsførerselskap

Vi hjelper deg med alt
innenfor regnskap, lønn,
rådgivning, skattemelding
og årsregnskap
Vi bruker primært
Visma Business,
E-accounting og Tripletex

tlf. 669 669 50
postboks 151,
1451 nesoddtangen
besøksadresse:
tangen nærsenter
www.presis-ars.no

Nesodden rammeverksted

Høy kvalitet - konkurransedyktige priser - T:940 50 001
Øvre Movei 54 - neegalleri.net - helleiken@gmail.com

Åpningstid: 9-19 (10-17), men ring gjerne for avtale

og
nettgalleri

Sommerbutikken.noSommerbutikken.no
SE VÅRE GODE TILBUD NÅ!

• REDSKAPSBODER

• GARASJETELT

• LEKEHUS

• TRENINGSUTSTYR

Tlf. 66 91 73 20 • post@sommerbutikken.no

5795,–4950,–

Redskapsbod Saga 
- kapanje

BenchK
112 ribbevegg

37450,–29950,–

ADVOKAT SVEIN THALBERG
MEDLEM AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING

Tangen senter, Vestveien 51. 2.etg. Telefon 906 71 125

 
Kurs i klassisk yoga
www.yoganesodden.no

F L A S K E B E K K
7-23 også på

lørdager !LYNGÅSVEIEN 24 - ved Samfunnshuset 
TLF. 411 58 774  

Hyggelig selskap I God mat 
Lunsj I Middag I Ute og inne

www.akriss.no
tannhelse@akriss.no

• Rotfyllingsspesialist
• Spes. i periodonti
• Oralkirurg AKRISS

 tannhelseogså kvelds- og
lørdags-
timer  Kapellveien 2, 1452, Nesoddtangen

2 .etg. i Coop Extra-bygget ved Skoklefallkrysset

Telefon
93 27 71 65Tlf. 4000 1222 • www.spiskammerset.no

Gode matopplevelser!

Vi hjelper deg til alle anledninger. Følg oss på 
facebook og instagram for gode tilbud og inspirasjon

TOTALENTREPRISE INNEN
NYBYGG - TILBYGG - REHABILITERING - BADEROM

Sagstuen Auto A/S
•	 EU-Kontroll	inntil	7500	kg•	 Ta	service	hos	oss
•	 Reparerer	alle	bilmerker•	 Dekk/Felg	service

Tlf: 64 98 98 10
post@sagstuenauto.no
www.sagstuenauto.no

Alt i rørleggerarbeid

Mob. 90 72 10 27   runlaur@online.no
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Etabl. 1950

Fagerstrand Parkett 
& Gulvsliping

Sliping og behandling av alle 
typer gulv.  Gratis prisoverslag.

per-chrl@online.no 
Tlf. 66 91 03 53 / 90 15 11 01

Bestillingsfrist nr. 2, uke 5 
 er torsdag 27.01. kl. 12.00Gammel gubbe fra Nesodden født i 193? ønsker å få en dame-

hjertevenn på pluss/minus 70 år som også bor på Nesodden. 
”Gubben” er 178 cm høy, har god økonomi, god helse med unntak av 
vonde bein. Røyker ikke og har full kontroll på vinforbruket. 
Jeg er ikke personlig kristen, men har kristne grunnverdier. 
Politisk sett er jeg en ”bastard”, da jeg kan stemme på både Høyre, AP, 
Senterpartiet og SV i enkeltsaker.
    Jeg ønsker å få kontakt med en snill dame, som er empatisk, har godt 
humør og varierte interesser. Har du et godt og varmt smil ville det være 
fantastisk. Har du også en snill og rolig hund er det også veldig bra.
    Det er mye hyggelig man kan gjøre sammen, for eks. bilturer i vårt 
vakre land,  gå på teater, konserter, kino, og se fine filmer på TV, spise på 
hyggelige restauranter, lage og spise middag sammen, eller ha gode og 
nære samtaler i sofakroken. 
Når det gjelder musikkinteresse blir det en god match dersom du liker 
både fin klassisk musikk og populære  låter fra f.eks.1950/1960-tallet.         
Røyker du og har heller ikke planer om å slutte blir det ingen match 
med meg. 

Vennligst send med et bilde dersom du skriver til meg. 
Alle får svar, og alt som skrives blir bare mellom deg og meg!

Sendes til NFOR, Høgtunveien 14, 1458 Fjellstrand. Bill. merk. ”Hjertevenn”

Tidligere Crawfurd og Grønvold AS

• NYBYGG

• TILBYGG

• PÅBYGG

• REHABILITERING

• TAKARBEIDER

• VINDUER

• DØRER

• VÅTROM

Ta kontakt for gratis befaring og tilbud (komplett med alle fag)

Tlf: 98 20 20 00 • E-post: post@mesterbedriften.no
www.mesterbedriften.no • www.facebook.com/mesterbedriften

Nye

Elektropartner AS

Brønn- og
energiboring

utføres.
Vannmengdegaranti

Anleggsdrift
Brønn og Energiboring AS

Tlf. 901 57 977



                                                                                   

NESODDEN U3A – UNIVERSITETET FOR DEN TREDJE 
ALDER 

Program for våren 2022 

Torsdag 20. januar: «Hvaleventyret – hvordan vi nesten utryddet det største 
dyret som har levd» 

    Sosiolog Andreas Tjernshaugen   

Torsdag 3. februar:  «Framtidas universitet – hva sier framtidsforskningen?» 
    Framtidsforsker Erik F. Øverland  

Torsdag 17. februar: «Budbringeren fra Helvete – tjue år med vitnesbyrd fra 
Middelhavet» 
Journalist og forlegger Kristina Quintano  

Torsdag 3. mars: «Israel og Palestina – er det noe håp?» 
 Leder i Palestinakomitéen Line Khateeb 

Torsdag 17. mars:  «Politiavhør og falske tilståelser» 
Politioverbetjent dr. philos Asbjørn Rachlew 
Årsmøte 

Torsdag 31. mars:  «Energinasjonen Norge i en transformasjonens tid»  
   Siviløkonom Harald Norvik 

Torsdag 21. april:  «Sang som våpen»  
    Musikkarkeolog dr. art. Gjermund Kolltveit 

Torsdag 5. mai: «Nordens Arena di Verona – historien om 
OscarsborgOperaen» 
Operasjef Anne Felberg 

Kjære lesere 
og annonsører

Det er ikke lett å få inn nok annonser til at vi klarer utgivelse 
så ofte som vi ønsker – spesielt ikke i denne krisetiden.
Vi setter derfor utrolig stor pris på hvert eneste bidrag som 
kan hjelpe oss til å komme gjennom dette!
Du som ønsker å beholde og støtte Foreningsnytt
kan nå gi en gave ved å benytte enten Vipps eller vanlig
givergiro: 05304268389

Vipps 
136376

Velg BETAL 
(ikke VIPPS EN VENN) 

Alle beløp mottas med stor
takk og husk at overskuddet 

kommer folket tilgode!

KIRKENE

DEN NORSKE 
KIRKE

Søndag 16. januar
Gjøfjell kirke kl. 11.00 

Gudstjeneste,
 konfirmasjonspresentasjon

Skoklefall kirke kl. 11.00 
Gudstjeneste for Små og store, 

konfirmasjonspresentasjon

Søndag 23. januar
Nesodden kirke kl. 11.00 

Gudstjeneste, 
konfirmasjonspresentasjon
Skoklefall kirke kl. 11.00 

Gudstjeneste

Onsdag 26. januar
Skoklefall kirke kl. 19.30 

Vesper

Søndag 30. januar
Gjøfjell kirke kl. 11.00 

Gudstjeneste

www.nesodden.kirken.no

Ekelund Seniorsenter
De fleste aktivitetene på huset er innstilt 
inntil videre etter anbefalinger. 
Ta kontakt med oss for ytligere informasjon!
 
Mandager: Trim v/rehabteamet kl. 11.15 etterfulgt av lunsj.
                   Utlånssentral fra kl. 17-19
  Sangkurs kl.13.00
Tirsdager:  Lunsj fra kl. 11.15
Onsdager: Chi-gong kl. 11.15
                   Gubbekjelleren
                   Seniortreff m/trim, Bingo og lunsj(Ulik uke) på 
   Breidablikk fra kl. 10.30
                   Utlånssentral fra kl. 17-19
Torsdager: Bridge kl. 10.30
Fredager:  Mediyoga kl. 12.00

Håndarbeidstreff v/Husflidslaget 1ste og 3dje tirsdag i måneden 
fra kl. 11-14 m/servering.

Kontakt oss på: Tlf: 94797583
anette.yvonne.scott@nesodden.kommune.no

AKTIVITETER

Vi tar på oss store og små 
oppdrag. Send en mail til 
Nesodden Hus og Hage as på 
post@nesoddenhusoghage.no. 
Vakttlf, Samir: 95124815.
___________________________

Two honest girls with good 
references will be happy to 
help you clean the house and 
the garden. Call us and tell 
what you need. 925 67 843
___________________________

Erfaren flislegger, maler,
murpusser,
bosatt på Nesoddtangen.
Ta kontakt: ardiani@libero.it
Tel: 948 06 187
___________________________

Sløve kniver?
Knivmaker sliper kniver, økser, 
sakser, gressklipperblader etc. 
Raskt og rimelig. 
Ring 40 21 96 08 eller kom 
innom Bleksliveien 194.

Ønsker å kjøpe lite hus/
hytte/tomt, evt. langtidsleie.
Mor og barn (snart 1 år) 
ønsker å kjøpe lite hus eller 
hytte, evt. tomt, i landlige 
omgivelser på Nesodden. 
Alternativt lignende for 
langtidsleie. 
Sara/ 93497990 
___________________________

Malearbeid utføres
Vi tilbyr alle typer maleoppdrag 
– utvendig og innvendig. Alle 
overflater fra grunnarbeidet til 
toppstrøket. Vår 5. sesong på 
Nesodden, prøv oss denne 
sommeren!
Vi er ressurssterke og leverer. 
Vi har også gode referanser.
Vi snakker engelsk. 
Ring Hubert 477 38 530

SMÅANNONSER

29. JANUAR – 13. FEBRUAR
Utstillingen er åpen lørdager og søndager 12.00 – 16.00

Ta buss til Tangenåsen og følg merket vei derfra
Se mer info om Galleri Vanntårnet på Facebook

Nesodden Kunstforening
GALLERI VANNTÅRNET

T I L S T A N D E R

Nystrøm & Jacobsen



Feriemuligheter hele 
året på www

ARBEID UTFØRES

VIKEN REHABILITERING AS
hjelper deg med rehabilitering,

total renovering eller mindre oppdrag 
innendørs og utvendig. 

Vi utfører også alle typer tilbygg, ombygging 
og påbygging, fra garasjer til verandaer 

og vinterhager.
Vi kan også utføre oppdraget som total-

entreprenør, for rehabilitering av hele fasaden.

Tel: 48402774
post@vikenrehabilitering.no

www.vikenrehabilitering.no

 

NY GRUNDIG 40’’ LED FRA KR. 4998,-   

Marikloppa 20, 1458 Fjellstrand
SVERRES TV-SERVICE OG SALG, Oslo og Akershus

www.sverrestv.no • Marikloppa 20, 1458 Fjellstrand •  Tlf. 924 00 306

• Reparasjon av alle merker • Gratis låneapparat • Meget kort reparasjonstid
              • Pensjonistrabatt • Salg av billig brukt • Vi henter og bringer
SALG AV NYE: TV/Plasma/LCD/Video/DVD • Parabol/Antenner/Bakkenett
                                           • Digitale antenner/tunere

www.sverrestv.no • Nyborgbakken 15, 1458 Fjellstrand. • Tlf. 924 00 306

Nyborgbakken 15, 1458 Fjellstrand

SMART BYGG 
S E R V I C E S

we're good with wood!

463 79 397 

TERRASSEBYGGING

NYBYGG

REHABILITERING

GIPSPLATER

OPPUSSING INNVENDING

VINDUER OG DØRER

smartbygg.eu | SmartBuildingPL@gmail.com

 Din lokale rørlegger
med døgnvakt!

Tlf. 40 17 13 19

post@optimalror.com

post@glansbilde.no  Tlf: 98810606

Vi tar imot oppdrag på e-post 
og telefon.
● Print/kopiering i farger og s/h 
● Fotoprint opp til A2-størrelse.
● Skanning og redigering av bilder
● Skanning av dias

We are a young team of specialists 
with over 10 years experience. 

Many satisfied customers and tons 
of recommendations.

Need something done? 
We fix it!

● CARPENTING
● PAINTING
● INTERIOR FINISHING

Tlf: 46 56 92 66

KVIKK FIX BYGG

TOTALRENOVERING AV BAD
10 ÅRS GARANTI FOR TETT BAD
Vi utfører også alt innen vedlikehold
av boligen din.  

a40846087
BALNEA AS

På Nesodden
DYRLEGEN
På Nesodden
 

Kapellveien 84, Flaskebekksenteret
Telefon 401 09 700
     Nesoddendyrlege

Need 
some
fixing?

M  B Y G G  M A C I E J E W S K I

M B Y G G N O @ G M A I L . C O M

9 0 7 2 7 8 2 5

   FREMAD JANITSJAR
   Kontakt: 
   Odd Harald Aaberg 91 56 53 18  
   eller Laila Risting 90 63 68 11
   Voksenkorps. Øvelse man. kl. 19.00 - 22.00          
   på Breidablikk Grendehus på Fagerstrand.

Tilknyttet Musikkens  
studieforbund

Vi i Høyre vil høre DIN 
mening om hvordan 
Nesodden skal være.

Kontakt oss på telefon: 46633587 eller 
epost: nesodden@hoyreforening.no.

FREDSBEVEGELSEN
           på Nesodden
           Gudveig Havstad 
                gud-hav@online.no     
   Tlf: 452 31 603 

HELVIK VEL
Kontakt Mads Block Hellum 

Mob: 95 99 12 01
mbhellum@gmail.com

HELLVIKTANGENS 
VENNER

www.hellviktangen.com

www.rodekors.no/nesodden
www.facebook.com/nesoddenrk
leder@nesoddenrodekors.no
Kontakt Berit, 90669344

Røde Kors

Fjellstrand & 
Myklerud skolekorps 
Gi barnet ditt en hobby som varer!
Ta kontakt for informasjon; 
fmskolemusikk@gmail.com

LAG/
FORENINGER/

PARTIER

Din lokale hjelper as
Tlf 93861151 arnelendl@gmail.com 

● 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

HELSE OG 
VELVÆRE

Gi kroppen din omsorg
i det nye året!

 • Frigjøring av muskel-
  spenninger i bl.a. nakke,
  skuldre og hofter.
 • Mer flyt og liv i kroppen.
 • En glad kropp, og dermed
  mer overskudd og
  avslapping i hverdagen.

Bindevevsmassasje,
Zen, Coaching,
Fotsoneterapi,

Øreakupunktur,
Refleksiologi,

Japansk massasje,
Reiki mm.

Ring meg for en prat, sammen 
finner vi ut hva du behøver!

Massasje
Lengter du etter

velvære i hverdagen?

Jeg heter Randi Sundstøl og
holder til på Svestad.
Tlf. 97 03 88 50

Malerfirma

SAMCOM AS
Inn- og utvendig malerarbeid

Vi gjør din bolig vakker!

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

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

BUNAD
Søm • Reparasjon • Omsøm

Tlf. 93 06 39 32



Brann  110
Politi  112

Ambulanse  113

 Legevakt      116117
(nasjonalt legevaktnummer)
Giftinformasjon 22 59 13 00
Kommuneoverlegen 66 96 43 00

 Viltpåkjørsel 02800
 

Krise- og incestsenteret i Follo 
64 97 23 00

Alarmtelefonen for barn og 
unge 116 111

Barnevernvakten
917 19 615

Rødekors – barn og unge
800 33 321

Overgrepsmottak 23 48 70 90
eller 22 03 22 93

(Oslo Legevakt- seksuelt 
overgrep eller voldtekt)

Kirkens SOS 22 40 00 40
Mental Helse 116 123

Tannlegevakten 22 67 30 00 
(Schweigaardsgate 6, Oslo)

Alternativ til Vold Follo
453 95 343

Veterinærvakt Follo
24-timers vakttelefon

64 94 00 40

Hjertestartere:
Alværn ungdomsskole

Bakkeløkka flerbrukshall
Energihuset, Rema 1000

Berger Idrettspark
Bergerhallen

Bjørnemyr flerbrukshall
FIF-huset Fagerstrand

Myklerud skole, Nesoddhallen 
Nesodden judoklubb

Tangen senter (2 stk)
Tangenten (2 stk)

Nesoddtunet sykehjem
Steilene

Fjellstrand grendehus
Nesoddtangen gård

Samfunnshuset
Ekelund seniorsenter

KIWI Flaskebekk
Vardenbakken 97

Nyborgjordet Fjellstrand
Fagerstrand båtforening

Orange Studio, Fagerstrand
Sandvang, Svestadtoppen

Vardenbakken 103

Follo Taxi 064 85

 Nesodden kommune
66 96 43 00
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2022 – Frivillighetens år!
Først og fremst – et godt nytt år til dere alle!

At 2022 er utpekt til å være Frivillighetens År, synes vi både er hyggelig og meningsfullt.
Som samlingspunkt for mange av Nesoddens frivillige lag og organisasjoner, heier vi selvsagt på 
beslutningen om å markere viktigheten av det enorme frivillige arbeidet som årlig nedlegges i landet vårt. 
Også på Nesodden!
Norge ligger på verdenstoppen hva angår frivillighet, noe som har sin historiske bakgrunn i at begrepet 
DUGNAD faktisk har norrøn opprinnelse. I dugnadsbegrepet ligger meningen 
”god gjerning”. Kanskje var det karrige levekår her oppe i nord som gjorde det nødvendig for våre forfedre å 
hjelpe hveranddre under barske, klimatiske forhold.
På Nesodden har vi et betydelig mangfold av lag og foreninger. Fra de som engasjerer noen titalls medlemmer, 
til Nesodden Idrettsforening som opererer med flere tusen medlemmer. 
Det er plass til alle!

Ikke mindre enn ca 60 av Nesoddens lag og foreninger er medlemmer her i Nesodden 
Folkeopplysningsråd/Foreningsnytt. Vår ambisjon er at enda flere frivillige virksomheter skal 
bli våre medlemmer.
For den årlige medlemskontingenten på kr. 500,– tilbbyr vi følgende:

• Regelmessige kontaktinfooppføringer i Foreningsnytt  

• 20% rabatt på øvrige annonser  

• Egenpresentasjon i Fokus-spalten etter nærmere avtale  

Spørsmål om medlemskap sendes til: redaktor@foreningsnytt.no

Tor fagerland
Redaktør

Allerede i denne utgaven starter vi presentasjonen av våre medlemmer.
Først ute er Nesodden Husflidslag.

Nesodden Husflidslag har som mål å øke interessen for husflid og skaperglede gjennom 
opplæring og rekruttering innen utøvelse av husflids- og håndverksfag. Vi er en 40 år gammel organisasjon 
med rundt 100 medlemmer, tilknyttet Norsk Husflidslag (www.husflid.no). 
Vi arrangerer kurs, læringsverksteder og temamøter om et bredt spekter av tradisjonsrike 
husflids- og håndverksaktiviteter – og alle aktiviterer er åpne for alle. 
 
I dag er de fleste av våre medlemmer voksne kvinner. Skal kunnskapen overleve til kommende 
generasjoner, jobber vi nå for å utvide nedslagsfeltet vårt ved å rekruttere nye medlemmer blant barn og unge. 
Ikke minst ser vi gjerne at også gutter finner veien, og gjerne også innbyggere med forskjellig 
kulturell bakgrunn.
Nytt av året er at vi i tillegg til lokalene i 2.etg. på Sandvang, har fått tilgang til lokaler på 
Ekelund (på Berger) – som vi nå pusser opp. Kommunen vil omgjøre dette huset til et 
aktivitetshus – noe vi er en del av, og vi vil der starte aktivitetstilbud for barn og unge etter 
skoletid. Vi har allerede startet håndarbeidskafe på Ekelund, hver 1. og 3. tirsdag i måneden, 
kl 11 – 14, hvor alle er velkomne – og er godt i gang med samarbeid med «Gubbene i kjellern» som driver 
snekkerverksted i garasjen til Ekelund. Der vil det bli kurs innen trearbeid.
Sommeren 2021 arrangerte vi for første gang sommerskole for barn, på To gård. Dette ble en kreativ uke, 
hvor både gutter og jenter deltok, og speidere fra Fagerstrand var gode hjelpere. 
Bildet er fra sommerskolen. 
Den 29. januar har vi planer om å arrangere vår 5. strikkefestival på Tangenten, i samarbeid med 
biblioteket, kafeen og Nesodden kommune. Ungdomsskolens lokaler skal også tas i bruk med foredrag, 
workshops, demonstrasjoner og utstillinger. 

OBS! Vi har lenge gledet oss til å arrangere vår 5. strikkefestival den 29. januar i år på Tangenten.
Nå har dessverre smittevernreglene satt en stopper for dette arrangementet, men vi vil vurdere å 
arrangere festivalen til høsten i stedet.

Vi legger ut alle våre arrangementer på vår facebookside, følg oss gjerne der! Hvis du lurer på noe eller vil bli 
medlem, send e-post til nesodden.husflidslag@gmail.com.

Kreative barn på sommerskolen på To Gård i fjor.




















































































































































































































































































