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Sommerbutikken.no
SE VÅRE GODE TILBUD NÅ!
Tilbudene gjelder til 15. juni

• REDSKAPSBODER
• GARASJETELT
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• TRENINGSUTSTYR
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Tlf. 66 91 73 20 • post@sommerbutikken.no
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Antrasitt eller erspresso
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Nesodden
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sningsråd
Etablert 195

Interoptik Nesodden

Interoptik Nesodden søker butikkmedarbeider/kundeveileder
på deltid. Full opplæring vil bli gitt, da det er mange utfordrende
og spennende oppgaver i en optikerbutikk. Du må kunne jobbe
noen kvelder, annenhver helg og i tillegg ved ferieavvikling i
løpet av året. Vi ser etter deg som er glad i mennesker i alle
aldre, har godt humør, er ryddig, interessert i mote og nysgjerrig
på ny kunnskap.
Velkommen å til å sende søknad til
boelpollestad@hotmail.com

Søm • Reparasjon • Omsøm

Tlf. 93 06 39 32

Alt i rørleggerarbeid

EU-Kontroll inntil 7500 kg
Reparerer alle bilmerker

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

BUNAD

Mob. 90 72 10 27 runlaur@online.no
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LYNGÅSVEIEN 24 - ved Samfunnshuset
TLF. 411 58 774

LYNGÅSVEIEN 24 - ved Samfunnshuset
TLF. 411 58 774

Kurs i klassisk yoga
www.yoganesodden.no

SPESIALIST OG ALLMENNTANNLEGER

MENIGHETSHUS

Ideelt lokale til mange anledninger
For bestilling: 92 05 10 89
e-post: anne.marit.tronvik@online.no

LA OSS HJELPE DEG
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autorisert regnskapsførerselskap

Trude Højfeldt

Opplevelsesorientert psykoterapeut

Terapeut for individuelle, par, familier og grupper

TLF. 932 77 165

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

ADVOKAT SVEIN THALBERG
MEDLEM AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING

Tangen senter, Vestveien 51. 2.etg. Telefon 906 71 125
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Tlf. 98 08 11 99

•

post@familieterapi-trudehojfeldt.no

www.familieterapi-trudehojfeldt.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

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
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AKTIVITETER
Medlemsundersøkelsen 2020

Vellene moderniserer Norge
– De tar også vare på viktige tradisjoner
Av Harald Koht
Siden 1990 har jeg deltatt i undersøkelser om lokalt velarbeid.
Den siste ble gjennomført på oppdrag av Vellenes Fellesorganisasjon i 2020. Resultatene ble nylig utgitt av OsloMet –
byuniversitetet i en rapport med tittelen «La hele folket
bestemme». Dataene fra undersøkelsen gir øyeblikksbilder av
hvordan vellene arbeider lokalt. Velposten presenterte allerede
noen av disse funnene i 2021.
Fordi medlemsundersøkelsene strekker seg over tretti år, er
det mulig å ta for seg utviklingstrekk over en lengre tidsperiode.
Sånn sett føyer denne artikkelen seg til Knut Groves nylige artikkel i tidsskriftet Heimen. Der tar han for seg vellenes historie
fra 1870-tallet til 1940. Hans hovedkonklusjon er at vellene i
dette tidsrommet var et verktøy for middelklassen i moderniseringen av byenes forsteder. Moderniseringen gav seg uttrykk i
utbyggingen av urbane villastrøk i nabokommunene. Men også
blant arbeidere og bygdefolk ble det dannet velforeninger før
1940.
Moderniseringen av forsteder og bygder fortsatte etter
2. verdenskrig. Velforeninger finnes ikke lenger bare
konsentrert om tidligere Akershus fylke, men fordeler seg over
hele Norge. Urbaniseringen har bidratt til å utjevne forskjellene
mellom bysamfunn, tettsteder og bygder. Folks behov og ønsker
varierer riktignok fra sted til sted og har dessuten endret seg
over tid. Velforeningene har derfor måttet fange opp denne
variasjonen. Det er hovedtemaet for denne artikkelen.
Endringer i foreningslivet
Oppslutningen om vellene har økt kraftig. I tiårsperioden fra
1997 til 2007 økte antallet registrerte vel fra 6275 til 7917,
en økning på 26 prosent. Dessverre har vi ikke nyere totaltall å
holde oss til, men antallet nye velforeninger vokser stadig.
I medlemsundersøkelsen var 25 prosent av vellene stiftet etter
2010. At mange vel avvikles eller har liten aktivitet, må en nok
òg regne med.
En tydelig trend blant norske velforeninger er økningen i
antall vel med pliktig medlemskap. Det vil si at alle boligeiere
i området forplikter seg til å være medlem. Det skjer gjerne
ved utbygging av nye boligfelter. I 1991-undersøkelsen utgjorde
denne typen vel bare 16 prosent. I 2020 hadde andelen med
pliktig medlemskap økt til 39 prosent. Andelen med frivillig
medlemskap har til gjengjeld sunket fra 77 til 61 prosent.
Dette kan jo ses på en uheldig trend vekk fra det demokratiske, frivillige aspektet ved velbevegelsen. Kan det også
bety at vellenes formål og oppgaver har endret seg? Nei, vel
med pliktig medlemskap påtar seg omtrent de samme oppgavene som de frivillige vellene.

Ekelund Seniorsenter

Mandag
11:15: Trim ved rehabteamet etterfulgt av lunsj
12:45: Allsang (for den som har lyst)
17:00 -19:00: BUA (utlån av sport- og fritidsutstyr)
Tirsdag
10:00-14:00: Tirsdagsklubben
For deg som har en kreftdiagnose og dine pårørende
Husflidslagets håndarbeidskaffe har ferie frem til september.
Onsdag
11:15: Qigong
Annen hver onsdag i partallsuker
11:00-14:00: Nesodden Pensjonistforening
Annen hver onsdag i oddetallsuker
11:00: Gubbene i kjeller´n
14:30-16:30: Husflidlagets “Etter skoletid”
For barn og unge 10-13 år
17:00-19:00: BUA (utlån av sport- og fritidsutstyr)
Torsdag
11:00-14:00: Vafler & kaffe med Kaja Kun 12. og 19. mai
10:30: Bridge (storsalen)
Fredag
12:30-13-30: Mediyoga 6. mai-10. jun

KIRKENE
DEN NORSKE
KIRKE
Søndag 15. mai
Nesodden kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved
Svein Hunnestad og
Ingeborg Christophersen
Tirsdag 17. mai
Nesodden kirke kl. 11.00
Gudstjeneste 17. mai ved
Eva Kirkemo og
Ingeborg Christophersen
Onsdag 18. mai
Skoklefall kirke kl. 19.30
Vesper ved Svein Hunnestad
og bandet
Søndag 22. mai
Gjøfjell kirke kl. 11.00
Gudstjeneste med babysangkonsert og utdeling 2-årsbok, ved
Eva Kirkemo og Natasja Rybak.
Skoklefall kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved Kristin Bugge
Heilo og Torbjørn Eftestøl.

Breidablikk (Fagerstrand)
Onsdag i oddetallsuker:
10:30: Seniortreff med trim, bingo og lunsj
Kontakt - mobil: 959 25 100
wenche-lill.lembourn@nesodden.kommune.no

www.nesodden.kirken.no

Oppgavene
Det lokale vellet tjener som tradisjonsbærer. Utenom koronaperioden 2020-21, har det skjedd
få endringer siden 1991. Jula, sankthans og 17. mai markeres fortsatt av svært mange. Barn
utgjør fortsatt den viktigste målgruppen. Ungdom, voksne og eldre kommer lenger ned på
prioriteringslisten.
Tar en for seg oversikten over de viktigste oppgavene, har også disse endret seg lite. Blant
varige driftsoppgaver står stell av leikeplasser og friområder fortsatt øverst. Tiltak som
ball-løkker for større barn og ungdom vektlegges mer, mens det tradisjonelle arbeidet med
gate- og veglys har fått mindre betydning.
Selv med dannelsen av mange nye vel, har andelen som drifter vel- eller grendehus holdt
seg forbausende stabilt. Omtrent 25 prosent av alle vel hadde tilgang til eget velhus i 2020.
Det vil si 2-3 prosentdeler flere enn i 1991.

Aktivt forhold til kommunen
Vellenes forhold til kommunen har to aspekter. Det ene går på å være talsperson for nærmiljøet
i viktige plansaker. Siden 1991 har det vært en klar økning i saksfelt som vellet uttaler seg om.
Nye områder omfatter samferdselsplaner, områdeplaner, byggesaker og tiltak mot støy.
Samtidig som tallet på saksfelt har økt, har deltakelsen på det enkelte området gått tilbake
siden begynnelsen av 2000-tallet. Undersøkelsen fra 2020 viser den klareste tilbakegangen,
noe som kan ha en sammenheng med problemene med å gjennomføre muntlige høringer under
Gjennomgripende samfunnsendringer påvirker ledelsen
pandemien.
av vellet. I perioden 1991 til 2007 økte kvinneandelen blant
På saksfelter som gjelder reguleringssaker, veger og trafikksikkerhet har likevel
styremedlemmene kraftig. I toppåret 2007 hadde 45 prosent av deltakelsen fra vellenes side holdt seg høyt i de fleste årene.
styrene et flertall av kvinner eller like mange kvinner som menn.
Det andre aspektet ved vellets forhold til kommunen gjelder gjennomføringen av
I 2020 har denne andelen falt radikalt til 32 prosent. Denne
praktiske samarbeidstiltak. I 1991 hadde 57 prosent et slikt samarbeid. I 2019 gjaldt det 40
utviklingen er det vanskelig å forklare; bare seinere undersøkel- prosent. Tiltakene sprer seg over et stort spekter, men i hele tidsrommet har støtte til å anlegge
ser vil vise om denne tilbakegangen kan snus igjen. Den norske og drifte leikeplasser stått øverst på lista. Samarbeid om fysiske tiltak har gjennomgående fått
befolkningen blir stadig eldre. For vellene betyr det at gjennom- mest oppmerksomhet. Samarbeid om «myke» tiltak som kulturtiltak, frivillighetssentraler og
snittsalderen på styremedlemmer har økt fra 43 år i 2007 til
natteravner har vært mindre omfattende.
49 år i 2020.
I hele tidsrommet har vellene vist stor tilpassingsevne i å påta seg nye oppgaver. Det kan
Påfallende er også endringene i vellenes økonomi.
likevel være arbeidsområder som nå bør få mer oppmerksomhet. Den forventede
Sammenliknet med prisutviklingen siden 1991 har medlemslevealderen blir stadig lengre, og befolkningen flytter mer på seg. Eldre og innflyttere kan bli
kontingenten økt kraftig. I foreninger med frivillig medlemskap
viktige målgrupper for vellene i årene foran oss.
lå den mest utbredte kontingentsatsen i 1991 på 50 kroner
året; i 2020 var den økt til 250 kroner. Det var betydelig mer
Harald Koht er tidligere professor i statsvitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Han var
enn den årlige prisstigningen på 2,1 prosent i perioden. I
leder i Norges Velforbund 1997-99 og i Vellenes Fellesorganisasjon 2010.
foreninger med pliktig medlemskap lå årsavgiften i utgangspunktet mye høyere, men har nå med 300 kroner nærmet seg
nivået i frivillige foreninger. Endringen kan knyttes til velstands- Kilder
utviklingen, men innebærer at vellene med tiden har gjort seg
uavhengige av utlodninger og andre typer pengeinnsamlinger.
Knut Grove: «Bedrestilte forstadsbuarar frå hovudstaden? Dei norske velforeningane 1872–1940.»
Tilretteleggingen av virksomheten i vellet har endret seg i
Heimen 58 (2/2021), s. 168 – 187. https://doi.org/10.18261/issn.1894-3195-2021-02-05
trettiårsintervallet. Styrene klarer seg med færre medlemmer
og har redusert antallet styremøter og medlemsmøter.
Harald Koht og Ingeborg Bastiansen: «Nært, men ikke problemfritt – samarbeid mellom vel og
kommune», Velposten 45 (1/2021), s. 8-9.
I perioden har også bruken av elektroniske medier økt kraftig.
Den siste medlemsundersøkelsen viser dessuten at mange vel ____: «Det gikk betre enn fryktet: Hvordan mestret vellene koronaen?» Velposten 45 (2/2021), s. 4-5.
delegerer viktige oppgaver til underutvalg som tar seg av driften
Harald Koht: «Vellene bidrar til sosialt fellesskap om sommeren», Velposten 45 (2/2021), s. 7.
av leikeplasser, velhus og veier. I tillegg tar gjerne en
____: La folket bestemme: Velforeningenes rolle og oppgaver i lokalsamfunnet.
festkomité seg av vellets sosiale aktiviteter. Det er fortsatt
OsloMet skriftserie 2022 nr. 2.
gjennom frivillig dugnadsinnsats og festlige markeringer at
https://skriftserien.oslomet.no/index.php/skriftserien/article/view/768
menige medlemmer engasjerer seg i vellets virksomhet.
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SMÅANNONSER
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
___________________________
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
___________________________
Erfaren flislegger, maler,
murpusser,
bosatt på Nesoddtangen.
Ta kontakt: ardiani@libero.it
Tel: 948 06 187
___________________________
STILLAS TIL LEIE fra kr 168,–.
Alle størrelser. Ring for tilbud,
eller besøk nesoddenstillas.no.
NESODDEN STILLAS,
tlf: 95 22 22 63
___________________________
Gamle militære ting fra krigen
ø. kjøpt. Betaler godt. Seriøs
samler. Tlf. 997 11 805

Nesoddtangen skole
17. mai 2022

17. mai på Nesoddtangen skole 2022
08.00 Flaggheising. Fremad Janitsjar spiller fanfare, flagget heises,
ordfører Cathrine Kjenner Forsland holder tale.
10.30 Kaffe og kakesalg starter.
10.30 Oppstilling av barnetoget ved Samfunnshuset.
11.00 Avgang barnetoget
Toget følger denne ruten: Samfunnshuset – Vestveien (nordover) –
Blomsterveien (østover) – Tangen Terrasse (vestover) – Vestveien (nordover) –
Enerveien (vestover) – Tangen Terrasse (østover) – Vestveien (sydover) – Samfunnshuset.

Bonger til mat og leker - Unngå kø, kjøp bonger på forhånd!
Det selges verdibonger for salg av mat og drikke både før og på
17. mai (Vipps). Matbonger koster 135 kroner, og har fem klipp.
Lekebonger koster 50 kroner, med fem klipp.
Bonger selges:
12. mai 16.00–20.00 Tangensenteret
14. mai 10.00–14.00 Utenfor Tangenten
14. mai 14.30–18.30 Kiwi
16. mai 16.00–18.00 Tangensenteret og Coop Extra
16. mai 18.00–20.00 Kiwi

Ca 12.00 Sceneprogram. Konferansier: Julius Bjørneboe
• 4. klasse underholder • Elevrådets tale • Mottaksklassen underholder
• 6. klasse underholder • Allsang «Ja, vi elsker».
Ca 13.30 Loddtrekning
Fra ca klokka 12: Leker på grusplassen, salg av pølser, is, brus, popcorn, kaffe og kaker.
Arrangementet avsluttes ca. klokka 14.30
Alle er hjertelig velkomne til 17. mai på Nesoddtangen skole!
FAU på 4. trinn v/17. mai-komiteen

Vi selger også bonger på skoleplassen på 17. mai.

Husk å synge og rope hurra i toget!

Jaer skole
17. mai 2022

17. mai Jaer skole
07.15 Korpset spiller på Solbergtoppen
08.00 Flaggheising på Blylaget velhus
09.30 Avmarsj fra Nesoddparken til Nesodden kirke
(se ny rute for 17. mai-toget!)
10.00 Avmarsj fra Nesodden kirke til Jaer skole
Familiefest på skolen med aktiviteter for små og
store, lynlotteri, brus, kaffe, kaker og mye annet godt
11.00 Appell ved rektor Trude Johannessen
Underholdning av elever ved Jaer skole
Tale for dagen ved elevrådsleder og nestleder
11.45 Konsert ved Jaer Skoles Musikkorps
12.00 Tale for dagen ved ordfører Cathrine Kjenner Forsland
13.30 Finale i hesteskokasting og tradisjonell tautrekking
mellom nord og sør
14.00 Vel hjem!
Rute: Oppstart i Løeshagaveien, ved Nesodden Næringspark - nordover til Torvet –
sørover på Røerveien – lite stopp ved Nesodden Kirke – sørover på Jaerveien
frem til Jaer skole.

FORENINGER
JAER UNGDOMSFORENING
EKLUND - Hasleveien 77
Stort festlokale til utleie
Mer infor på Facebook
For spørsmål og utleie: 911 35 998

Hjemmeside:
https://nesodden.kiwanis.no
E-post: nesodden@kiwanis.no

Lions Club Nesodden
Ekelund
Hjemmeside:
www.lions.no/Nesodden
Kontakt: nesodden@lions.no

Bli med i Nesodden MDG!
Kontakt Øyvind Solum
nesodden@mdg
Tel. 90 99 55 95
www.mdg.no

FN 0922 oe.indd 3

08.05.2022 22:26

Fjellstrand skole
17. mai 2022

17. mai-program Fjellstrand skole
10.00 Samling på Nyborgjordet:
Konferansierer Anders Røland Brasetvik og
Tonje Røland Brasetvik ønsker velkommen.
Tradisjonen tro bidrar Fjellstrand skole med underholdning.
Ord for dagen fra Fjellstrand skoles elevråd representert av
Amanda Høybråten Jacobsen og Antonia Nicola Stolz.
Og et musikalsk innslag av Oddrun Valestrand.
10.45 Toget starter fra Nyborgjordet og går inn i Skoleveien.
Deretter gjennom Fjellveien, Høgtunveien, Bleksliveien,
Hellaveien og inn i Skoleveien igjen.
Toget avsluttes på Nyborgjordet.
11.30 Familiefest med leker for barn og voksne.
14.00 Loddtrekning.
15.00 Film i gymsalen.

Velkommen!.

Hjertelig velkommen til nasjonaldagsfeiring på Berger skole.
Husk å ta med flagg og sangglede til 17. mai-toget!

PROGRAM FOR DAGEN
Velkommet til å feire

17. mai

PÅ BERGER SKOLE

08.00 Flaggheising på Berger skole
09.00 Oppmøte barnetog
09.30 17.mai-toget starter fra skoleplassen
Rute: Fjordvangveien - Ekelund - Hellvikveien - Bergtunveien
12.30 Loddtrekning med mange flotte premier
14.00 Leker/utsalg stenger
•
•

Hovedveien stenges på strekningen Berger skole - Fjordvangveien ca kl 09.25 til kl 10.00
Ta gjerne med noe å sitte på som stoler eller piknikpledd.

Vi tilbyr tannhelsetjenester til
hele familien.
Bestill din time i dag hos en av våre tannleger eller
reguleringstannleger. Ring oss på 64 80 88 08 eller send
mail til nesodden@colosseum.no

Flik til 17.mai 2022 oe.indd 1
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ARBEID UTFØRES

Din lokale rørlegger
akt! TOTALRENOVERING AV BAD
med døgnv
10 ÅRS GARANTI FOR TETT BAD

Vi utfører også alt innen vedlikehold
av boligen din.

a40846087

BALNEA AS

Tlf. 40 17 13 19
Nye

post@optimalror.com

Elektropartner AS

Need some
fixing?
M B Y GG MAC I E J E W S KI
MBYGGNO @G M A I L . C O M

90727825

MALER
SNEKKER
FLISLEGGER
REHABILITERING

• Jubileum • Konfirmasjon • Bryllup
• Firmafest • Lunsj / Møtemat • Event

KV I K K F I X BYGG
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

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

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

SCANNING AV STANDARD
DIAS OG NEGATIVER
Startpris kr. 100,–
uansett antall

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

SVERRES TV-SERVICE OG SALG, Oslo og Akershus

PRIS PR. STK

kr.
kr.
kr.
kr.

15,–
10,–
8,–
7,–

Levering på minnebrikke 100,–
Retusjering kr. 1000,–/time, minstepris 250,–

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,-

post@glansbilde.no – 98 81 06 06
• NYBYGG

Nesodden Frivilligsentral
tlf: 48 45 48 48
post@nesodden.frivilligsentral.no
www.nesodden.frivilligsentral.no
Oversikt over aktiviteter på
Onsdag
Nesodden Frivilligsentral:
• Sygruppe
Mandag
• Poesigruppa
• Drop-in veiledning
• Gitargruppe
• Sorgstøttegruppe
• Mindfullness
• Fransk samtalegruppe
• Filosofitreff
• Nesodden Internasjonale
Torsdag
• Kvinnegruppe (NIK)
• Engelsk samtalegruppe
Tirsdag
• Pippiverksted
• Turgruppene
• Honnørbridge
• Strikketreff
• Datakaffe med seniornett
• Fotsoneterapi
• Sangenten
• Norsk for nybegynnere
Fredag
• Spansk samtalegruppe
• Tysk samtalegruppe
I tillegg har vi Hjelpetjenesten • Fiin Fredag
med hagevenn, følgevenn, turvenn med mer.
Ta kontakt for mer info
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• TILBYGG
• 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

• VINDUER
• DØRER
• VÅTROM

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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Fokus nr. 9

Janitsjar og jazz!

Uke 19– 2022

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

Nesodde
Folkeopp

For informasjon om medlemskap kan man kontakte styreleder Tor Fagerland, 47915230 eller redaktor@foreningsnytt.no.
Vår tids musikkformidling tilfredsstiller manges behov på digitalt vis – lyd og skjerm. Dagens utøvere representerer musikkformidlere som
underholder sitt publikum i fysisk fellesskap – en felles opplevelse i samme rom. Mange er de Nesoddingene som opp gjennom årene har latt seg
begeistre av Jaer Skoles Musikkorps og Nesodden Jazzklubb.
Mens Jaer slår på stortromma 17. mai, trår Jazzklubben til med en stor festival i begynnelsen av juni.

Etablert 195
Utgiver av For

Følg med, folkens!
Tor Fagerland – Redaktør

JAER SKOLES MUSIKKORPS
Korps er en fantastisk institusjon hvor alle blir en enhet på tvers av
kjønn, alder og etnisitet. Det går i bølger med tanke på medlemstall,
men jeg er stolt av at vi har klart å holde liv i korpset. Per nå er vi
nede i en bølgedal når det gjelder antall, men med hjelp av fantastiske
foreldre er vi allikevel en flott gjeng som spiller og koser oss sammen.
I år skal vi endelig delta på en korpsfestival utenfor Norge.
Vi reiser i år til Danmark. Disse festivalene samler korps fra hele
Norge og flere andre land, og er en stor opplevelse.

Vi skulle så gjerne hatt en skikkelig sal å fremføre våre
konserter og forestillinger i, men slik det er her ute nå,
gjør vi så godt vi kan.
Medlemmene elsker dette. De veksler da mellom
teater, sang og spilling i samme forestilling.
Det skaper allsidighet og mot.
Trude Thorsdatter Evensen
Dirigent i Jaer skoles musikkorps
Du finner oss på facebook.

Vi er ikke et klassisk skolekorps. Vi spiller det vi synes er gøy, og gjør
mange morsomme prosjekter. Vi har fremført selvskrevne
revyer og show i tillegg til konserter. Vi har gjort fulle oppsettinger av
Hakkebakkeskogen, Kardemomme by og senest, Jonas i jungelen.
Da forvandlet vi gymsalen på Jaer til en jungel og hadde proff lyd og
lysproduksjon.

NESODDEN JAZZKLUBB

Vi påstår derfor trygt at vi er den største konsertarrangøren i
kommunen, men mer interessant er spennvidden i musikken:
Jazz favner svært vidt, og vi prøver å dekke mange sjangere.
Her på Nesodden har det etter hvert bosatt
seg svært mange profesjonelle jazzmusikere,
som ofte står på våre scener!

Jazzfestival i pinsa!

4-6 juni er det duket for en
storslagen jazzfestival på
Nesodden! Hele 13 band/events
fordelt over tre dager. Det mest vil
foregå på Nesoddtangen gård, men
med jammer på Flasken lørdag og
søndag kveld, samt avslutningskonsert i Skoklefallsalen.
2. pinsedag er viet barna, med både konserter og egen
deltakelse.

Velkommen til jazzfestival i
pinsa! Kanskje gjøre en utflukt
ut av besøket?
Og så ser vi deg gjerne til
høsten, innendørs.

Nesodden jazzfestival har siden oppstarten i 2010 arrangert
rundt 300 konserter, en tidligere festival på Nesoddtangen gård
og to nedskalerte pandemiversjoner på Hellviktangen. De seinere
åra har vi avholdt 12 konserter i halvåret. Åtte på Flasken, to i
Vanntårnet og to barnekonserter på Tangenten.

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
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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 SO:S 22 40 00 40

Fullt program på FB og billetter/
festivalpass på TicketCo.

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
Follo Taxi 064 85
Nesodden kommune
66 96 43 00

♥ Hjertestartere:

Alværn ungdomsskole
Bakkeløkka flerbrukshall
Bergerhallen
Berger Idrettspark
Bjørnemyr flerbrukshall
Energihuset, Rema 1000
Ekelund seniorsenter
Fagerstrand båtforening
FIF-huset Fagerstrand
Fjellstrand grendehus
Fjellstrand, Nyborgjordet
Fagerstrand, Orange Studio

KIWI Flaskebekk
Myklerud skole, Nesoddhallen
Nesodden kommune Senter syd
Nesoddtangen gård
Nesodden judoklubb
Nesoddtunet sykehjem
Sandvang, Svestadtoppen
Steilene
Tangen senter (2 stk)
Tangenten (2 stk)
Samfunnshuset
Vardenbakken 97
Vardenbakken 103
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