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BUNAD
Hyggelig selskap I God mat
Lunsj I Middag I Ute og inne
LYNGÅSVEIEN 24 - ved Samfunnshuset
TLF. 411 58 774

Tlf. 93 06 39 32

www.yoganesodden.no

SE VÅRE GODE TILBUD NÅ!
GRATIS LEVERING PÅ HELE NESODDEN
REDSKAPSBODER
GARASJETELT
LEKEHUS
TRENINGSUTSTYR

0

oreningsny

For mer informasjon ta kontakt på tlf. 957 42 111 eller fra kontaktsiden
www.wenchethoresen.no

Nesodden rammeverksted
og
nettgalleri
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

Sofia

Lekestativ – høy kvalitet!

Sagstuen Auto A/S
•
•

Hagesett ”Larkollen”
i teak
7990,–

4990,–
9 995,–
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ÅRSMØTE

F ORENINGSNYT

Sommerbutikken.no

Ta service hos oss •
Dekk/Felg service •

EU-Kontroll inntil 7500 kg
Reparerer alle bilmerker

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

KOMMER TORSDAG 31. MARS!

til Flaskebekk v/Nesodden dyreklinikk kl. 12.00–13.00
13000,–

11950,–

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

Torsk i skiver
Seifilét
Kveiteskiver
Laksefilét

155,–
110,–
189,–
189,–

6,8 kg torskefilét
pr. kartong kr.

PRIS
PR.
KILO

Lettsaltet torskefilét
Røkt torskefilét
Torskefilét u/skinn
Blandaball/Kristiansundball

1350,–

5 kg torskeloins
pr. kartong kr.

OLE LØVOLD AS
Mer enn 40 år med fisk og fiskemat
LANGØYNESET - 6530 AVERØY

TOTALENTREPRISE INNEN
NYBYGG - TILBYGG - REHABILITERING - BADEROM

Nesodden
Folkeopplysningsråd/
Foreningsnytt
avholder årsmøte i
Nesoddparken
TIRSDAG 3. MAI
KL. 18.30

Velkommen!
Nytt baderom??

MAT
FRA HAVET!
F IS KE B IL M E D F L O T T E F IS KE PR O DU KT E R

Hasle Kajakk
Excursion 500/520cm

7 995,–

Fokus nr. 6

Nesodden
Folkeopply
sningsråd
Etablert 195

18. og 19. juni

Søm • Reparasjon • Omsøm

Kurs i klassisk yoga

•
•
•
•

KURS I REIKI PÅ NESODDEN

165,–
165,–
180,–
165,–

Frank Nilsen Mur & Flis
utfører
store og små oppdrag.
Har samarbeid med alle
håndverkere du vil trenge.
Kontakt oss på mobil:

911 59 160

e-mail: frank@franknilsen.no

1190,–

Vi har også fiskekaker,
fiskeball, reker,
seifilet og mye annet ...

TANNLEGE
SPESIALIST OG ALLMENNTANNLEGER
LA OSS HJELPE DEG

F L A S K EoBg sEå Kp åK
7 - 2 3 lørdager !
🙏🙏

presis
ars as

p.

autorisert regnskapsførerselskap

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

Trude Højfeldt

Opplevelsesorientert psykoterapeut

Terapeut for individuelle, par, familier og grupper
Tlf. 98 08 11 99

•

post@familieterapi-trudehojfeldt.no

www.familieterapi-trudehojfeldt.no

TLF. 932 77 165

ADVOKAT SVEIN THALBERG

WWW.AKRISS.NO
TILBYR BEHANDLING I BL.A.
IMPLANTATER, ROTFYLLINGER OG PEROIDONTITT

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

Utgivelse hver 14. dag, unntatt i ferieperioder. Annonsefrist annenhver torsdag kl. 15.

MEDLEM AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING

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

Vil du bli Ukrainavenn? Flyktningene fra Ukraina
kommer til Nesodden. Bli med å danne et godt lag som
kan ønske de varmt velkommen.

Aldri
å
for sent
lære!

U3A Foredrag torsdag 31. mars, Samfunnshuset
kl 13.00-14.00, åpner 12.30.
«Energinasjonen Norge i en transformasjonens
tid» av siv.øk Harald Norvik
u3anesodden.no

Hjelpetjenesten:
Trenger du hjelp til å handle? Følge til lege? Vil du ha en
turvenn? Småjobb i hjemmet? Lett hagearbeid? Ta
kontakt med oss. For deg som har anledning til å vippse
en slant for hjelpen, gjør gjerne det.
Tlf: 48 45 48 48

Vi trenger også flere frivillige post@nesodden.frivilligsentral.no
til alle disse oppdragene
www.nesodden.frivilligsentral.no
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Se våre nettsider:
nesodden-seilforening.no
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Kontakt:
Efthimios Karantonis
Tlf: 458 82 276
Epost: efthimioskarantonis@gmail.com
www.nesodden.roedt.no
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AKTIVITETER

Frivilligsentralen er stedet for deg som
ønsker å gjøre livet litt lettere gjennom å
bidra som frivillig og/eller delta på våre
aktiviteter.
Se nettsiden vår for oversikt: nesodden.frivilligsentral.no

OREN

NESODDEN
SYKKELKLUBB
Leder:
6+(6'6FNNG
Thomas Henriksen
Tlf. 92 43 32 32
www.nesoddensykkel.no
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Nesodden
Sangkor
øver hver onsdag kl 18.30 - 21.00
på Tangenten.
Nye medlemmer ønskes velkommen!
Mer info på: www.nesodden.sangkor.no

SOSIALISTISK
VENSTREPARTI
Vil du bli medlem?
Ønsker du informasjon?
Kontakt: Arne Maus,
tlf. 66 91 25 49

For nærmere info se
www.nesoddentennis.no
eller send e-post til:
post@nesoddentennis.no

Ekelund Seniorsenter
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

KIRKENE
DEN NORSKE
KIRKE

Søndag 3. april
Nesodden kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Onsdag 6. april
Skoklefall kirke kl. 19.30
Stille Messe
Søndag 10. april
Skoklefall kirke kl. 11.00
Gudstjeneste for Små og store
Torsdag 14. april
Gjøfjell kirke kl. 19.30
Gudstjeneste Skjærtorsdag
Tirsdag 5. april kommer
bøssebærere på døren for
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

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

Nesodden Velforbund
E-mail: kontakt@nesoddenvelforbund.no
Webside: www.nesoddenvelforbund.no
Leder: Knut Ertresvaag
E-mail: leder@nesoddenvelforbund.no

www.nesodden.kirken.no
Nesoddtunets
Venner
Tlf: 900 35 699

post@nesoddtunetsvenner.no

Nesodden Velforbund søker ny leder
Hei!
Har du lyst til å være med å påvirke nærmiljøet på Nesodden med dine ønsker og meninger, og bli Nesodden Velforbunds nye leder?
Har du lyst til å drive partipolitisk uavhengig påvirkningsarbeid for lokalmiljøet?
Vår kjære leder Knut Ertresvaag takker for seg, etter 4 + 2 år med aktiv deltakelse i ekte dugnadsånd! Så nå trenger vi en ny leder, som har
pågangsmot og som ønsker å engasjere seg i Nesoddens ve og vel. Kanskje du synes det høres interessant ut å videreføre det gode arbeidet
som Knut og hans forgjengere har satt i gang, eller kanskje du har noen nye gode ideer og tenker at «dette ville jeg gjort annerledes» og
har lyst til å endre på noe?
Som leder i velforbundet får du anledning til å bli kjent med mange nye og flotte mennesker som brenner for sine nærmiljøer på Nesodden,
og som ønsker det beste for sine områder.
Du vil samarbeide med andre tillitsvalgte med samme interesse som deg selv. Du vil kunne dra nytte av forbundets kompetanse på en rekke
saksområder.
Du er engasjert, har lyst til å drive med frivillig arbeid i et styre som består av positive og flinke mennesker, og du må være medlem i et vel
som er medlem i Nesodden Velforbund.
Vi tenker også at disse egenskapene kan være nyttige å ha som leder i NVF:
• God kommunikasjonsevne
• Engasjement for nærmiljøet
• Evne til å delegere arbeidsoppgaver.
Vi hører gjerne fra deg innen 20. april.
Om ikke du er interessert så kanskje du kjenner noen som egner seg?
Verv gjerne den personen eller tips oss!
Det er også behov for ett nytt medlem til styret, og to medlemmer til neste års valgkomité!
Kontaktinfo til valgkomiteen:
Hanne Ree-Lindstad: hanne.ree-lindstad@fd.dep.no, tlf. 99 70 03 43
Yvonne Krøger: yv-k@online.no, tlf. 90 66 25 69

SMÅANNONSER

ARBEID UTFØRES

Din lokale rørlegger
akt!
med døgnv

SMART BYGG
SERVICES

TERRASSEBYGGING
NYBYGG
VINDUER OG DØRER

we're good with wood!

463 79 397

REHABILITERING
OPPUSSING INNVENDING

smartbygg.eu | SmartBuildingPL@gmail.com

Tlf. 40 17 13 19
post@optimalror.com

GIPSPLATER

Need some
fixing?

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

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

MB Y G G N O @ G MA IL . C O M

907 2782 5

MALER
SNEKKER
FLISLEGGER
REHABILITERING

Din lokale hjelper as

Tlf. 4000 1222 • www.spiskammerset.no
Gode matopplevelser!

TOTALRENOVERING AV BAD
10 ÅRS GARANTI FOR TETT BAD

Vi utfører også alt innen vedlikehold
av boligen din.

a40846087

SVERRES TV-SERVICE OG SALG, Oslo og Akershus

Nyborgbakken
15,1458
1458Fjellstrand
Fjellstrand
Marikloppa 20,
• 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
15,1458
1458Fjellstrand
Fjellstrand.•• Tlf.
Tlf. 924 00 306
www.sverrestv.no• •Nyborgbakken
Marikloppa 20,

NY GRUNDIG 40’’ LED FRA KR. 4998,-

BALNEA AS

• NYBYGG
• TILBYGG

K V I K K F I X B Y GG
We are a young team of specialists
with over 10 years experience. ● CARPENTING
Many satisfied customers and tons ● PAINTING
of recommendations.
● INTERIOR FINISHING
Need something done?
We fix it!
Tlf: 46 56 92 66

• PÅBYGG
• REHABILITERING
• TAKARBEIDER
Tidligere Crawfurd og Grønvold AS

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

• VINDUER
• DØRER
• VÅTROM

Elektropartner AS
hjelper deg med rehabilitering,
total renovering eller mindre oppdrag
innendørs og utvendig.

Tel: 48402774

post@vikenrehabilitering.no
www.vikenrehabilitering.no

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
___________________________
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
___________________________

M B YGG MAC I E JE W S KI

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

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

STILLAS TIL LEIE fra kr 168,-.
Alle størrelser. Ring for tilbud,
eller besøk nesoddenstillas.no.
NESODDEN STILLAS,
tlf: 95 22 22 63

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

Brønn- og
energiboring
utføres.
Vannmengdegaranti
Anleggsdrift
Brønn og Energiboring AS

Tlf. 901 57 977

Alt i rørleggerarbeid
Mob. 90 72 10 27 runlaur@online.no

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
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Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113

Det brede, frivillige samspillet
I Frivillighetsåret 2022, presenterer vi her i Fokus de omkring
70 frivillige lag og foreninger på Nesodden som er medlemmer her i
Nesodden Folkeopplysningsråd/Foreningsnytt.

Legevakt 116117
Nesodden
(nasjonalt legevaktnummer)
Folkeopplysningsråd
Giftinformasjon
22 59 13 00
Etablert
1950
Utgiver av
Foreningsnytt 66 96 43 00
Kommuneoverlegen

For informasjon om medlemskap kan man kontakte styreleder Tor Fagerland,
47915230 eller redaktor@foreningsnytt.no.
Noen vil kanskje finne det rart at et politisk parti kan være et frivillig lag, på linje med f.eks Nesodden Sangkor.
I denne sammenhengen skal man være klar over at alle politiske partier er tuftet på frivillige støttespillere i befolkningen;
velgere og ikke minst partilagsmedlemmer. Det er deres frivillige og ulønnede dugnadsarbeid som legger grunnlaget for de
”synlige” politikerne; de lønnede politikerne som bl.a sitter i kommunestyrer, på fylkesting eller i Stortinget. De politiske
partiene er altså avhengige av frivillig dugnadsinnsats for å kunne fungere. På denne bakgrunn presenterer vi
Nesodden Arbeiderparti, ledet av Jan Kristian Balstad.
Tor Fagerland
Redaktør

Nesodden Arbeiderparti har i dag 183 medlemmer og har som grunntanke at fellesskap og samarbeid er det vi kommer lengst med, og som
flest har glede og nytte av. Det er i kommunene velferdssamfunnet
produseres og er forankret. Vi ser det som vår oppgave å forsvare og
videreutvikle den velferden som er skapt gjennom brede fellesskapsløsninger og vil motarbeide konkurranseutsetting og privatiseringen av
omsorgen for unge og eldre.

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)

Vi kjemper for et aktivt og politisk miljø som ønsker å prege
utviklingen av bygda vår i samarbeid med andre progressive krefter i
befolkningen og frivilligheten.
At partipolitikken er en del av frivilligheten er det kanskje ikke alle som er seg bevisst. Partilag – eller grasrota – som de
gjerne kan kalles, er stort sett organisasjoner som drives som andre frivillige lag og foreninger.
På Nesodden har vi vårt eget lokale program, som i likhet med andre partiprogrammer vil bygdas beste, selv om det
naturlig nok vil være uenighet om hva som er bra!
Vi tilhører venstresiden i politikken og liker å kalle oss en folkebevegelse som lytter til folk når politikken skal formes.
Som en frivillig, politisk organisasjon ser vi det som naturlig å favne hele aldersspekteret i befolkningen, men vi
legger ikke skjul på at de unge har vår spesielle oppmerksomhet.
Alle som vil vite mer om Nesoddens eget arbeiderparti, er velkomne til å ringe 908 78 782 eller 917 51 378

NESODDEN SANGKOR
Et tilfeldig frø ble sådd ...
Starten for Nesodden Sangkor var mer eller mindre en tilfeldighet. Men frøet
som ble sådd i anledning åpningsfesten for Samfunnshuset på Tangen i 1964,
falt i god jord og har vist seg å være livskraftig.
Bygdas sangere ble anmodet om å møte opp på Samfunnshuset onsdag
19. august for å ta fatt på innøving av et program til den offisielle åpningen. Ca. 50 interesserte sangere møtte – noen var allerede
med i kor, andre ikke. De hadde fem uker på seg til innøving av Griegs «Landkjenning» – noe de fremførte med glans. Felleskoret
fortsatte å møtes med Eva Fremming Nyhus som dirigent, uten at det var formelt stiftet som kor, og de fortsatte samarbeidet med
Nesodden Amatørorkester. Det var på en øvelses- og kaffekveld 10. mars 1965 koret ble formelt stiftet og etter avstemning fikk
navnet Nesodden Sangkor.
I dag kan koret smykke seg med tittelen som halvøyas eldste og største kor, og teller for tiden rundt
30 medlemmer. Koret legger stor vekt på å engasjere dirigenter som holder et høyt musikalsk nivå.
Milicia Filipovic, utdannet musikkpedagog fra Serbia, har vært korets inspirerende dirigent siden 2018.

Tips kan du sende oss,
enten per mail eller post til:
redaktor@foreningsnytt.no eller
Tor Fagerland,
Svestadbakken 42,
1458 Fjellstrand

Koret har sunget mye forskjellig opp gjennom årene: De har vært innom alt fra viser, popmusikk og nasjonalromantikk via eksperimentell lydmosaikk, til store, klassiske verk med full orkesterbesetning. De har deltatt på korfestivaler både innenlands og utenlands. I vår tid
ligger hovedvekten på mer og mindre kjente melodier i jazz-inspirerte arrangementer.
Etter to år med pandemi og korøvelser i friluft og på zoom, er det en entusiastisk gjeng som nå øver til en svingende konsert i juni.
Koret kom seg ganske velberget gjennom pandemi-tida.
Nyrekruttering har det derimot blitt lite av de par siste årene, så nå trengs nye stemmer!

For mer informasjon sjekk ut korets hjemmeside www.nesodden.sangkor.no og
Facebook side @nesoddensangkor

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

NESODDEN ARBEIDERPARTI

Koret øver hver onsdag kl 18.30 i Elevkantinen på Tangenten, og de som måtte ha lyst til å
forsøke seg er hjertelig velkomne. Ta kontakt eller stikk innom en onsdag.

Viltpåkjørsel 02800

Pr-ansvarlig
Karoline Olsen
Nesodden Sangkor
karolegg@online.no

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
Nesodden kommune Senter syd
Follo Taxi 064 85
Nesodden kommune
66 96 43 00

