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MAI I GALLERI VANNTÅRNET:
Utstillingen er åpne lørdager, søndager og alle
hellige og inneklemte dager fra kl. 12.00 – 16.00.

F ORENINGSNYT

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

Sommerbutikken.no
ALT DU TRENGER
TIL:

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

Reidunn Selsjord MNKF
Tlf 66 96 18 28 /
41 40 97 05

På side 4

8450,–

6995,–

• Uteplassen
BIOLAN
• Lekeplassen
Kompostbinge
Hurtigkomposter
• Idrettsplassen
220eco – Lysgrå
• Badeplassen
Varmkompost
Tlf. 66 91 73 20 • post@sommerbutikken.no

Årets mest mangfoldige utstilling:
Hele 70 nesoddkunstnere stiller ut maleri, foto,
skulptur, installasjon, keramikk, smykker og tekstil.
Ta med familien opp til Galleriet.
Oppgaver til barn – og vaffelservering
ute hvis været tillater det.
Mer info på Galleri Vanntårnets
Facebook-side.

Nye

Elektropartner AS

Adeline Brenden-Veisal
Håkonskastet 5, 1453 Bjørnemyr
adeline@advokatbrenden.no
tlf 469 47 369 - www.advokatbrenden.no

også kvelds- og
lørdagstimer
Kapellveien 2, 1452, Nesoddtangen

2 .etg. i Coop Extra-bygget ved Skoklefallkrysset

Telefon
93 27 71 65

AKRISS

autorisert regnskapsførerselskap

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

ADVOKAT

• Rotfyllingsspesialist
• Spes. i periodonti
• Oralkirurg

presis
ars as

p.

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

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

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

tannhelse

www.akriss.no

tannhelse@akriss.no

Arne@Trefelling1.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

Din lokale Elektroinstallatør

TLF: 96 01 70 20
ADVOKAT SVEIN THALBERG
MEDLEM AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING

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

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 totalentreprenør, for rehabilitering av hele fasaden.

Tel: 48402774

post@vikenrehabilitering.no
www.vikenrehabilitering.no

Stubbefresing
Kvistkutting
Trefelling

Forsikring
Bortkjøring
Gratis befaring

Tlf 48886680 Arne Bentsen
Følg oss på Facebook
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Ute av øye - ute av sinn?
Ordtaket i tittelen finnes på mange språk over hele kloden og viser en global menneskelig tilbøyelighet til å fortrenge ubehagelige
inntrykk. Til tider gjør vi som strutsen – gjemmer hodet i sanden for å unngå sannheten. Ofte er det enklere å kvitte seg med fysiske
gjenstander enn mentale utfordringer. Som for eksempel ved å kvitte seg med et defekt bilbatteri ved å hive det på sjøen.
Enkelt, gratis og borte for godt.
For vårt landbaserte blikk – ja, men absolutt ikke for dem som tar dykkerkurs og ifører seg nødvendig utstyr for å kunne oppleve
bugnende tareskog og yrende fiskestimer.
Nesodden har en lang kystlinje uten at mengden av tareskoger og fiskestimer er påfallende.
Vi skal vel ikke gå så langt som å påstå at fisk og tare er erstattet av livløst mudder, dekorert med utrangerte bilbatterier, fiskeredskaper,
kjøleskap, komfyrer og masse annet som ikke har noe i tare- og fiskeriket å gjøre.
Havet har i generasjon etter generasjon vært det landbaserte livets naturlige søppelplass. Helt til erkjennelsen nå er kommet om at vi
er i ferd med å drepe det havet vi alle er så avhengige av.
I tillegg til de fysiske gjenstandene som pryder bunnen, finnes også enorme mengder av usynlige og helseskadelige kjemikalier fra
industrien og millioner av tonn med mikroplast. Kanskje tenkte du ikke over at den plastflaska du kastet på sjøen etterhvert blir brutt
ned til ørsmå biter som havner i fiskemagene, og etterhvert også i våre egne?

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

Midt mellom Fjellstrand og Fagerstrand, nærmere bestemt på Svestad, ligger bedriften ProDykk Oslo, som utdanner dykkere og holder
oppsyn med hva som er i ferd med å skje i havet utenfor
vår egen stuedør!
Et slags havpoliti som etterhvert har skaffet seg uvurderlige
kunnskaper om helsetilstanden til vår egen kystlinje.
Kunnskapen er ikke av den trivelige sorten.
Foreningsnytt skal i tiden fremover få anledning til å foreta
flere dypdykk sammen med ProDykks daglige leder
Gøril Thomassen.
Hun innrømmer gjerne at det er forskjell på både bølgene
og vannkvaliteteten til Oslofjorden og Finnsnes, der hun
vokste opp som et slags fiskebarn mellom fjæresteinene.
Fint at hun vil holde oss orientert om vår usynlige og
skjulte miljøbombe.
Vi gleder og gruer oss.
Tor Fagerland
Redaktør

25 kilo stangfiskeutstyr plukket opp utenfor lokale Svestad brygge i løpet av
et par uker! Dødsfeller både for fisk, skalldyr og dykkende fugler.
Tenk dere da hvilket omfang vi snakker om nasjonalt og internasjonalt!

SMÅANNONSER
,
Møbeldoktor n – gir nytt liv
til ting du setter pris på.
Omtrekking av stoler og sofaer.
Interiørsøm: Sofaputer/sete-

Snekker med 30 års erfaring
innen: takarbeid, vindu/dør,
fasadearbeid, tilbygg,
terrasse. Tlf. 45852197
___________________________

puter/pynteputer/løse trekk.
Trenger du hjelp i huset?
Vaskehjelp og flyttevask
møbler. Tlf. 95 23 11 18
Gode referanser
pia.mittet@gmail.com
Mobil: 96670619
___________________________ ___________________________
Enkle trereparasjoner på

HUNDEPASS- OG PENSJON
Time, dag, døgn, weekend og
uke(r). Lave priser!
Dyktig hundepasser/pelsstell.
Kontakt: John Estdahl
Tlf: +47 913 912 60
Håkonskastet 7A
1453 Bjørnemyr
___________________________

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

Trefelling/hageog vaktmestertjester.
Beskjæring av frukttrær/hekk.
Malearbeid utføres
30 års erfaring/kvistkutter.
Vi tilbyr alle typer maleoppdrag Gravstedsbeplanting.
Trelast 2x4 og 4x4 + div. bord Samler og historiker ønsker å – utvendig og innvendig. Alle
Gratis befaring
kjøpe gammelt militært utstyr.
selges halv pris.
overflater fra grunnarbeidet til Svein Erik/9598 4030.
Betaler godt. Alt av interesse.
toppstrøket. Vår 5. sesong på ___________________________
Velux takvindu 55 x 80 cm
Tlf. 997 11 805
Nesodden, prøv oss denne
Ett fastvindu 120 x 110 cm
___________________________
sommeren!
UTVENDIG RENGJØRING
Ett fastvindu 120 x 160 cm
Vi er ressurssterke og leverer. www.fasadevasken.no
Vaskehjelp ønsker jeg meg,
To vinduer til å åpne 150 x 119
Kvalitet - Fornøydgaranti
tre timer eller mer pr. måned. Vi har også gode referanser.
Ny komfyrhette med vifte
Vi snakker engelsk.
Be om pristilbud på:
Tlf. 95837638
Tlf. 91 10 26 03
Ring Kasper 465 69 266
Sentralt på Tangen.
Post@fasadevasken.no

KIWANIS GJENBRUK
Drøbakvn 18, Fagerstrand
Tirsdager 11-14
Onsdager 17-20
Torsdager 15-18
Første lørdag hver mnd 11-14
kiwanis.gjenbruk@gmail.com
___________________________
STILLAS TIL LEIE fra kr 168,–
Alle størrelser. Ring for tilbud,
eller besøk nesoddenstillas.no.
NESODDEN STILLAS,
tlf: 95 22 22 63
___________________________
Erfaren flislegger, maler,
murpusser,
bosatt på Nesoddtangen.
Ta kontakt: ardiani@libero.it
Tel: 948 06 187

ARBEID UTFØRES

Alt i rørleggerarbeid
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

Din lokale
hjelper as

Mob. 90 72 10 27 runlaur@online.no

Eraker Interiør

Marie Anne Eraker n Mob 40 41 19 21
erakerinterior@gmail.com n www.erakerinterior.no

Sett bort hele jobben til oss; totalrenovering, snekring, finsnekring, malerarbeid, flislegging, rørlegger, elektriker,
gulvsliping, bad, kjøkken, smarte romløsninger mm - vi får
jobben smidig gjennomført. Vi tilbyr fast pris på arbeidet.
• NYBYGG
• TILBYGG

Sagstuen Auto A/S
•
•

• PÅBYGG

Ta service hos oss •
Dekk/Felg service •

EU-Kontroll inntil 7500 kg
Reparerer alle bilmerker

• REHABILITERING
• TAKARBEIDER
Tidligere Crawfurd og Grønvold AS

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

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

Tlf 93861151

arnelendl@gmail.com
VAKTMESTERTJENESTER
OPPUSSING INNENDØRS:
• 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 fosrikring - IF

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

Tlf. 901 57 977

Feriemuligheter hele
året på www

Baderom
Membran

Rehabilitering
Vinduer og dører

950 78 087
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,-

SMART BYGG
SERVICES

we're good with wood!

463 79 397

smartbygg.eu | SmartBuildingPL@gmail.com

TERRASSEBYGGING
NYBYGG
VINDUER OG DØRER

TØMRERMESTER
ALEKSANDER OPDAL AS
UTFØRER ALT INNEN TØMRERARBEIDER
Nybygg • Tilbygg • Rehabilitering • Takarbeid
Våtrom • Dører • Vinduer - post@opdal.info

Tlf. 98 11 99 77

Når kvalitet gjelder!

REHABILITERING
OPPUSSING INNVENDING
GIPSPLATER

Din lokale rørlegger
akt!
med døgnv

LAG/FORENINGER/PARTIER
Kontakt:
Efthimios Karantonis
Tlf: 458 82 276
Epost: efthimioskarantonis@gmail.com
www.nesodden.roedt.no
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Se våre nettsider:
nesodden-seilforening.no
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NESODDEN
SANGKOR
øver hver onsdag kl 19.00
på Tangenten.
Mer info på
www.nesodden.sangkor.no

Ekelund
nesodden@rotary.no

N

nesoddenkunstforening@gmail.com
www.nesoddenkunstforening.no

OREN

Tlf. 40 17 13 19
post@optimalror.com

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

VI PRESISERER!
Nesodden Folkeopplysningsråd/Foreningsnytt er en livssynsnøytral og partipolitisk
uavhengig organisasjon. At vi av og til distribueres sammen med andre trykte publikasjoner,
herunder også tidvis politiske, skyldes utelukkende praktiske/økonomiske forhold.
Redaktøren

Neste utgivelse av Foreningsnytt er litt uklart pga pinsen. Vennligst ta kontakt med oss for annonsebestilling.

Delta i velet ditt!
Hurra sammen igjen!
Vi begynner vel alle snart å bli lei av ordet dugnad i disse tider, for hvem har ikke fått det innprentet i forbindelse med koronaviruset.
Det er nesten blitt slik at ordet dugnad har fått ny betydning, som at vi skal holde oss mest for oss selv og unngå å treffe andre mennesker.
Det er jo helt utrolig, egentlig. Dette er jo helt motsatt av hva ordet dugnad er i den rette betydning. I Wikipedia, som er et dugnads-prosjekt
i seg selv, står det: «Dugnad er et felles utført og ulønnet og frivillig arbeid av betydning for fellesskapet eller en enkeltperson».
Ja ikke sant, det er noe vi utfører i et fellesskap dvs i et møte med hverandre for vi kan ha en samtale gående, diskutere hva som skal
gjøres og hvordan, høre om hvordan vi har det, se at noe skapes i samarbeid i en felles arena, inne eller ute, sammen, hvor vi kan smile
og le til hverandre.
Dugnad bidrar ikke bare til å bevare fellesområder og våre omgivelser men forsterker også følelsen av tilhørighet og fellesskap. Hold
Norge Rent som arrangerer strandryddedagen to ganger i året har utsatt vårens aksjon og planlegger å fortsette til høsten. Dette hindrer
likevel ikke Vel og lokale lag til å holde dugnader slik at strender, veier og fellesområder holdes ved like.
Det er som før også viktig å ha en plan for håndtering av avfallet som samles inn under dugnaden.Og husk at under gjeldende koronatiltak
så skal ryddeaksjoner med over 5 personer ha en ansvarlig
arrangør med oversikt over alle som er til stede inkludert
navn og kontaktinformasjon. Arrangøren må også ta ansvar
for at smittevernreglene følges. Husk også at kontaktinformasjonen til deltakerne skal slettes etter 10 dager.
Velforbundet vil oppfordre alle til å engasjere seg i sitt vel,
finne en organisasjon eller lag med behov for en dugnad. Så
vi i fellesskap kan komme sammen for å se hverandre live og
ikke bare på en skjerm via nettmøter. La oss komme oss ut
av vinter- og korona mørket og holde fast ved en tradisjon vi
skal være stolte av!
Magnus Lorvik og Per Hopsø

NESODDENVELFORBUND.NO

AKTIVITETER
Nesodden
Folkeopplysningsråd
Etablert 1950
Utgiver av Foreningsnytt

ÅRSMØTE

Nesodden Folkeopplysningsråd (NFOR)
avholder årsmøte i Nesoddparken
tirsdag 15. juni 2021 - kl 19.00

Ekelund Seniorsenter
Alle aktiviteter i regi av
Ekelund Seniorsenter
er innstilt inntil videre,
med hensyn til smittevern
og risikogrupper etter
myndighetenes anbefalinger.
Ta gjerne kontakt med oss på telefon eller mail
om det er noe du lurer på!
Kontakt oss på: Tlf: 94797583
anette.yvonne.scott@nesodden.kommune.no

KIRKENE
DEN NORSKE
KIRKE

MOTTATT MED OVASJONER:

BOKEN MED LOKALT OG
GLOBALT INNHOLD!

Torsdag 13. mai
Nesodden kirke kl. 11:00
Kristi himmelfartsgudstjeneste
ved Svein Hunnestad og
Ingeborg Christophersen

Forfatter Kristin M. Hauge
har skrevet portrettbok om
Sunnaas-legen Johan K. Stanghelle.
Tilgjengelig i bokhandel og på nett.

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

Vi er litt COVID-19-stengt, men ikke helt:
BÅLPRAT: Er du mann? Liker du å være ute? Bli med da vel!
Hver torsdag møtes menn for en liten tur og prat rundt et bål.
TIRSDAGSTURENE: Mer aktive enn noen gang, møt opp og bli
kjent med Nesodden på langs og tvers.
RINGEVENN OG TURVENN: Vi tror flere er mer alene nå enn
før. Vi har turvenner og ringevenner som sitter klar.
DIGITALE TREFF PÅ ZOOM: For frivillige på mandager,
Mindfulness på onsdag og Seniornett på torsdager
I tillegg er disse aktivitetene operative; hjelpetjenesten,
engelskgruppa (går tur), fotsoneterapi, leksehjelp og jushjelp.
Og- vi forbereder oss på gjenåpning.
Ta kontakt. Flere frivillige er alltid velkommen!

Søndag 16. mai
Nesodden kirke kl. 11:00
Gudstjeneste ved
Svein Hunnestad og
Ingeborg Christophersen
Skoklefall kirke kl. 11:00
Gudstjeneste ved
Eva Kirkemo og
Torbjørn Eftestøl
Søndag 23. mai
Nesodden kirke kl. 11:00
Gudstjeneste ved
Kristin Bugge Heilo og
Natasja Rybak
Sjekk våre hjemmesider for
mer informasjon:
www.nesodden.kirken.no

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

