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KIROPRAKTOR
  Reidunn Selsjord MNKF
     Tlf 66 96 18 28 / 

        41 40 97 05

Alt i rørleggerarbeid

Mob. 90 72 10 27   runlaur@online.no

 NESODDEN 
 MENIGHETSHUS 

Ideelt lokale til mange anledninger
For bestilling: 92 05 10 89

e-post: anne.marit.tronvik@online.no 

www.akriss.no

• Rotfyllingsspesialist
• Allmenntannleger
• Oralkirurg AKRISS

 tannhelse
også kvelds- og
lørdags-
timer  Kapellveien 2, 1452, Nesoddtangen

2 .etg. i Coop Extra-bygget ved Skoklefallkrysset

Telefon
93 27 71 65

Sommerbutikken.noSommerbutikken.no
ALT DU TRENGER TIL:
• Uteplassen
• Lekeplassen
• Idrettsplassen
• Badeplassen

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

Hagemøbelsett
GRABEIN LUX

5695,–
4995,–

REISEPLANER?
Behov for vaksiner?

Bjørnemyr Legekontor 
 Tlf.: 66 91 27 94 / 66 91 27 98  

BUNAD
Søm • Reparasjon • Omsøm

Tlf. 93 06 39 32

        Fokus nr. 7                side 4
  Ung
bekymring

Brønn- og
energiboring

utføres.
Vannmengdegaranti

Anleggsdrift
Brønn og Energiboring AS

Tlf. 901 57 977
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• Jubileum • Konfirmasjon • Bryllup 
• Firmafest  • Lunsj / Møtemat • Event 

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

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

Adeline Brenden-Veisal
telefon 469 47 369

Varden - Engergihuset • advokat@adelinebveisal.no
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

ADVOKAT SVEIN THALBERG
MEDLEM AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING

Flaskebekk senter, Kapellveien 84. Telefon 906 71 125

Nye

Elektropartner AS

7-gangers yogakurs april–juni
GRATIS PRØVETIMER

Lørdagsyoga 18. april
www.yoganesodden.no

    NB: Viktig Korona-informasjon
    fra Nesodden kommune, side 2-3

• Snekring
• Muring 
• Oppussing innvending
   og utvendig
• Totaltrenovering av bad 
• Vaktmestertjenester 
• Hageservice
• Trefelling

Vi tar store og små oppgaver innen :

Tlf: 41699561 - E-post: byggoghageservice@epost.no
www.facebook.com/grabo bygg og hageservice 

GRATIS BEFARING!

Din lokale
hjelper as
Tlf 93861151  
arnelendl@gmail.com

VAKTMESTERTJENESTER

OPPUSSING INNENDØRS:
• snekring 
• muring
• maling og flislegging



   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

SOSIALISTISK
 VENSTREPARTI
Vil du bli medlem? 

Ønsker du informasjon?
Kontakt: Arne Maus, 

 tlf. 66 91 25 49

nesoddenkunstforening@
gmail.com

nesoddenkunstforening@gmail.com
www.nesoddenkunstforening.no

www.mknesodden.no

Lions Club Nesodden
Ekelund

Hjemmeside: 
www.lions.no/Nesodden
Kontakt: nesodden@lions.no

www.rodekors.no/nesodden
www.facebook.com/nesoddenrk
leder@nesoddenrodekors.no
Vakttelefon: 908 73 073

Røde Kors

FORENINGER KIRKENE

DEN NORSKE 
KIRKE

Konserter er avlyst og det blir 
ingen gudstjenester i 
Nesoddens kirker. 

Dette gjelder i første omgang 
frem til 26. mars, og er bestemt 

fra kirken sentralt.

www.nesodden.kirken.no

Utleie av menighetshusene:
Gjøfjell (Killingmo, 93032370)
Nesodden (Tronvik, 92051089)
Skoklefall (Wehmer, 91734369)

 

SMÅANNONSER

KIWANIS-LÅVEN
er stengt i mars grunnet 
Korona-virus.
Tlf. 975 71 238
___________________________

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 Kasper 465 69 266
___________________________

Snekker/Tømrer med 30 års 
erfaring ledig for oppdrag.
Tlf. 45 85 21 97
___________________________

Trenger du hjelp i huset?
Vaskehjelp og flyttevask
Gode referanser 
Mobil: 96670619
___________________________

Mattehjelp 1.-10. trinn,
1S, 1P og 2P. Erfaren
mattelærer. Tel: 91997730
___________________________

Vi tar på oss store og små 
oppdrag. Send en mail til 
Nesodden Hus og Hage as på 
post@nesoddenhusoghage.no. 
Vakttlf. 1: (Samir) 95124815.
Vakttelefon 2: 94837884. 
___________________________

Visittkort, innbydelser,
takkekort etc. får dere hos
Original as på Fjellstrand.
Tlf. 66 91 44 08
___________________________

STILLAS TIL LEIE fra kr 142,-.
Alle størrelser. Ring for tilbud,
eller finn oss på Facebook.
NESODDEN STILLAS,
tlf 95 22 22 63 
___________________________

Snekker og murservice 
Kontakt Kristofer,
Tlf. 96 88 26 94
___________________________

Anneks/lite gårdshus
m/strøm
søkes for kreativt arbeid. 
siri.kverndokk@gmail.com.
___________________________

H v a  s k j e r  p å  N e s o d d e n ?

Skjer’a?
Ingenting ...
... håper vi

Hold dere hjemme
og ta vare

på hverandre!

                      Nesodden folkeopplysningsråd
                      NFOR
                       avholder årsmøte i Nesoddparken
                       Tirsdag 21. april   kl. 18.30

Ordfører Truls Wickholms oppfordring til oss alle:

-Ta vare på 
       hverandre!

– Kjære alle innbyggere! 

Vi er nå inne i en utfordrende tid
som krever noe ekstra av hver enkelt 
av oss, og spesielt av de ansatte i 
helsevesenet. 

De kommende ukene vil bli tøffe,
med stengte skoler, barnehager, SFO
og fritidsaktiviteter samt strenge 

begrensninger på aktiviteter innen kultur, servering
og velvære. Dette er kraftfulle grep for å redusere
smittetrykket og ta hensyn til utsatte grupper. 

Samtidig må vi opprettholde tjenester som er viktige for liv, 
helse og den kritiske infrastrukturen i samfunnet vårt. 
Det er viktig at alle følger det faglige opplegget som vil
komme fra skole og barnehage, ellers er det lett å falle
etter i opplæringen.

I Nesodden kommune har kriseledelsen fortløpende 
kontakt, og møter alle hverdager samt søndag. Det er høyt 
prioritert å formidle korrekt informasjon om situasjonen 
til Nesoddens innbyggere, og gi tydelige råd. Disse rådene 
oppfordrer vi dere innstendig om å følge. 

Vår viktigste informasjonskanal er nettsidene våre 
www.nesodden.kommune.no. 
Her vil du alltid finne oppdatert informasjon. 

Det er godt å se at det er mange frivillige som 
kontakter kommunen og tilbyr sin hjelp. Vi som er friske 
kan tilby hjelp til naboer, familie og venner som vi vet at 
er i karantene eller av andre grunner har behov for hjelp 
og støtte.

Nå er tiden inne for at vi mer enn noen gang tar ansvar 
sammen. Det er viktig at vi ikke bryr oss om mindre 
uoverensstemmelser og detaljer, men jobber sammen 
om de viktigste tingene for å komme oss gjennom denne 
krisen. Nå fremover er solidaritet, samhold og dugnad 
nøkkelord. 

Ta vare på hverandre!



Foto: Kristian Kvaksrud
Kriseledelsen i Nesodden kommune. 
Kommuneoverlegen, kommunens kommunikasjonssjef og
kommunalsjef for kultur, næring og idrett var ikke tilstede da bildet 
ble tatt.

Symptomer på korona

Symptomene ligner de man ser ved 
forkjølelse og influensa.

• Feber, sår hals og hoste.

• Noen utvikler lungebetennelse med 
 pustevansker.

Hva gjør jeg hvis jeg tror jeg er 
smittet av koronaviruset?
• Hold deg hjemme og følg karantenereglene  
 slik at du ikke smitter andre.

• Ring fastlegen, men bare hvis du har behov   
 for legehjelp.

• Følg de strenge reise- og karantene-
 bestemmelsene (disse har blitt endret flere  
 ganger de siste dagene, hold deg oppdatert  
 på kommunens nettsider).

Her finner du oppdatert 
informasjon
• Nesodden kommunes nettsider: 
 www.nesodden.kommune.no

• Folkehelseinstituttets nettsider: www.fhi.no

• Norsk helsenetts nettsider:
  www.helsenorge.no

Viktige råd fra 
helsemyndighetene
• Hold deg orientert om de strenge reise- og   
 karantenebestemmelsene og følg disse.

• Eldre, beboere på sykehjem og spesielt   
 utsatte grupper må skjermes. Telefon-
 kontakt er et godt alternativ til å møtes.

• Vask hendene ofte.

• Rengjør flater man ofte berører, som 
 dørhåndtak, lysbrytere og vannkraner.

• Hold avstand til andre mennesker.

• Unngå ansamlinger av mennesker.

• Unngå fester og andre sosiale 
 sammenkomster.

• Barn bør ikke leke med andre barn enn   
 de som bor i samme bolig.

Viktige telefonnumre
• Legevakt: 116 117.

• Øyeblikkelig hjelp: 113.

• Trenger du noen å snakke med? 
 Ring kommunens hjelpetelefon: 400 21 926.  
 Betjenes av helsepersonell kl. 8-20 på 
 hverdager og 12-18 i helgen.

• Spørsmål knyttet til barnehage- og 
 skoledrift: 940 14 401 eller 477 98 614. 
 Betjent kl. 8-15.30 på hverdager.

• Helsedirektoratets informasjonstelefon:   
 815 55 015.

Vil du melde deg som frivillig? 
Send en e-post til:
post@nesodden.frivilligsentral.no

Nesodden
kommune



Brann 110  •  Politi 112  •  Ambulanse 113  •  Legevakt  116 117

Malerfirma

SAMCOM AS

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

• Inn- og utvendig malerarbeider
• Utvendig vask av hus

ARBEID UTFØRES

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

 Din lokale rørlegger
med døgnvakt!

Tlf. 40 17 13 19

post@optimalror.com

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

a40846087
BALNEA AS

Nesodden Frivilligsentral 
tlf: 48 45 48 48
post@nesodden.frivilligsentral.no 
www.nesodden.frivilligsentral.no

Følg oss på Facebook!

Nesodden Frivilligsentral har lagt ned alle aktiviteter inntil 
videre i forbindelse med Korona-situasjonen.
 

Vi vet ikke hvor hardt dette viruset vil ramme oss, men
Frivilligsentralen og kommunen ønsker å opprette et register 
over frivillige som vil bidra på ulikt vis fremover.

Det kan bli behov for frivillig innsats i forbindelse med:

- Innkjøp og distribusjon av mat og annet
- Transport av varer, tjenester, søppel mm.
- Sosial kontakt (telefonkontakt mv.)
- Teknisk kompetanse/tjenester knyttet til kommunikasjon
  og sosiale medier

Vi oppfordrer deg derfor om å sende en mail til
post@nesodden.frivilligsentral.no
med følgende info om deg selv:

Navn – Mobilnummer – E-post – Adresse
Om du har førerkort og disponerer bil
Kompetanse (hva slags type oppdrag kan du tenke
deg å bidra med?)

Hold avstand, ta en telefon! 
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Redaktøren i sin
fi nerbarnevogn

fotografert
på Grünerløkka

fredsdagen
8. mai 1945.

8 måneder gammel 
og blottet for

framtidsangst.

Den vonde reprisen
Som far og bestefar er det naturlig at tankene både
beveger seg bakover og framover i tid. 
Bakover for å minnes, framover for å drømme og håpe. 
Hvordan vil barnebarna mine leve når de er på min alder 
mot slutten av dette århundret? 
Hvilke gleder og sorger vil ha satt de dypeste spor
i deres liv underveis?

Som født i 1944, i verdenskrigens nest siste år, kan jeg 
neppe påstå å ha blitt direkte påvirket av den ondskapen. 
Angstfull påvirkning skulle først komme et par tiår senere,
i begynnelsen av 60-årene gjennom frykten for klodens 
totale utslettelse gjennom en verdensomspennende
atomkrig mellom USA og Sovjet.
På russekortet mitt i 1963 hadde jeg følgende
eplekjekke tekst:
Bedre å være aktiv i dag enn radioaktiv i morgen.

Den ungdommelige optimismen kjempet egentlig en livredd 
kamp mot angsten for å gå til grunne.
Vi var jo klar over skjebnene til både Hiroshima og
Nagasaki – bare 18 år tilbake i tid.  
Vi hadde sett grusomme bilder i avisene
Garantien for å få oppleve voksne liv var temmelig
frynsete. – Ja, vi var redde.

I dag har en annen verdensomspennende frykt erstat-
tet atomfrykten – angsten for klodens framtid gjennom 
menneskeskapte, globale belastninger. Også denne gang 
er det de unge som frykter for sin framtid; som ser at 
blant annet uvettig ressursbruk fra
tidligere generasjoner truer deres framtid.

Angst for framtiden er ingen god følgesvenn.
Aller minst når man er ung.

Tor Fagerland
Redaktør

Denne Fokus-artikkelen ble skrevet før
Korona-pandemien slo til for alvor og sluttet seg til 

skremmende opplevelser som setter dype
spor, ikke minst i følsomme barnesinn.


