Foreningsnytt
Utgitt av Nesodden Folkeopplysningsråd. Nr. 13 - 5. april 2017 - 67. årgang

nesodden@privatmegleren.no

KIROPRAKTOR
Reidunn Selsjord MNKF

BUNAD

Alexander Engelhardt MNKF

Søm • Reparasjon • Omsøm

Tlf 66 96 18 28 / 41 40 97 05
Tlf 478 65 760

tlf. 63 00 10 70

Tlf. 93 06 39 32

REISEPLANER?

Behov for vaksiner?
Bjørnemyr Legekontor
Tlf.: 66 91 27 94 / 66 91 27 98
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• QIGONG • TAI CHI• MEDITASJON
• Boder • hagemøbler • lekeplassutstyr
Besøk oss i vår

BUTIKK PÅ FAGERSTRAND

Nye kurs - se Yoganesodden.no

v976 24 368

(bak Spar)

tlf: 66 91 73 20, epost: post@sommerbutikken.no

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

Tlf. 901 57 977

Foreningsnytt
VI TAKKER!

Nesodden Folkeopplysningsråd/
Foreningsnytt takker KIWI på Flaskebekk
ved butikksjef Martin Kristiansen
for generøs sponsing av boller, brus
og kaffe i forbindelse med avviklingen av
spørrekonkurransen 4+1 PÅ!
Konkurransen ble avholdt i
Samfunnshuset 23/3 og arrangeres
årlig for alle 5.klassingene på Nesodden.
I år var det Bjørnemyr som vant!

6-, 7- og 8-gangers kurs etter påske

www.yoganesodden.no
Nesodden Kunstforening

MEDLEMSUTSTILLING 2017

Klassisk yoga • Lett og myk yoga • Morgenyoga
Pilates
• Qigong • Tai Chi
Nesodden
Kunstforening
Et forum for mangfold

MEDLEMSUTSTILLING
2017
Lørdag
22. aprilKunstforening
til søndag 7. maj
Nesodden
Nesodden
Et forum Kunstforening
for mangfold

MEDLEMSUTSTILLING
2017
Lørdag 22. april til søndag 7. maj 2017
MEDLEMSUTSTILLING
Et forum for mangfold
Et forum
for
mangfold
Lørdag
22. april
til søndag
7. maj

Totalleverandør av selskaper
– vi lager alt av mat
Tlf. 4000 1222 • www.spiskammerset.no

Tannlege Balwinder Kaur
Tangen terrasse 59, 1450 Nesoddtangen

Tlf.: 66 91 12 48

Solid vinterrabatt!

TREFELLING

Nye

Elektropartner AS

Lørdag 22. april til søndag 7. maj

3 Utfordrende trær
3 Enklere trær
3 Forsikringsgodkjent
3 Bortkjøring
3 Solid vinterrabatt!
Nesodden
Eiendomsservice.no

Guro
Guro Synstvedt
Synstvedt

Tlf. 46 97 00 05
Søndre Grøstad Gård

Tom
Tom Ståle
Ståle Engebretsen
Engebretsen

Guro Synstvedt

Tom Ståle Engebretsen

Guro Synstvedt

Trenger du hjelp med

Tom Ståle Engebretsen

Guro Synstvedt

Åpner lørdag 22. april kl.12.00
i Galleri
Åpner
lørdagVanntårnet
22. april kl.12.00
Åpner lørdag 22. april kl.12.00
Åpningstale ved
kultursjef
Ellen
Knutsen
og musikkinnslag av Ford Folk
i iGalleri
Vanntårnet
Galleri Vanntårnet
Åpnervedlørdag
22. april
kl.12.00
Åpningstale
kultursjef Ellen Knutsen
og musikkinnslag
av Ford Folk
i Galleri Vanntårnet

Lørdag 22. april 12.00-16.00
Søndag 23. april 12.00-16.00

Lørdag 29. april 12.00-16.00
Søndag 30. april 12.00-16.00

Søndag 30. april 12.00-16.00

Søndag 7. mai 12.00-16.00

Båt fra ved
Akerkultursjef
brygge 32 Ellen
minutter
over hver
ta buss til Tangenåsen
Åpningstale
Knutsen
og time,
musikkinnslag
av Ford Folk

Båt fra og
Aker
brygge
32 minutter
overLiten,
hver time,
ta buss
til Tangenåsen
følg
merket
vei derfra.
hyggelig
vaffelkafé.
og følg merket vei derfra. Liten, hyggelig vaffelkafé.
Lørdag 22. april 12.00-16.00
Lørdag 29. april 12.00-16.00
Lørdag 6. mai 12.00-16.00
Kunstforening
Søndag 23. april 12.00-16.00
Søndag
30.
april
12.00-16.00
Søndag 7. maiNesodden
12.00-16.00
Vi
finnes
også
på
Facebook
og
Instagram
www.nesoddenkunstforening.no
G A L L E R I VA NN TÅRNE T

Båt fra Aker brygge 32 minutter over hver time, ta buss til Tangenåsen
Nesodden
Kunstforening
Kunstforening
og følg merket
vei derfra.
hyggelig
vaffelkafé. Nesodden
Vi finnes
også påLiten,
Facebook
og Instagram
G A L L E R I VA NN TÅRNE T

www.nesoddenkunstforening.no
www.nesoddenkunstforening.no

www.nesoddenkunstforening.no

• Forsikret
• Sertifisert
• Bortkjøring
Telefon: 95 45 49 47

• Kvistkverning
• Gratis befaring
• Trepleiere
post@langrindeiendom.no

Lørdag 6. mai 12.00-16.00
Søndag 7. mai 12.00-16.00

Søndag
30. april
12.00-16.00
Søndag 7.
12.00-16.00
Åpningstale ved kultursjef
Ellen
Knutsen
og musikkinnslag
avmai
Ford
Folk
Båt 12.00-16.00
fra Aker brygge Lørdag
32 minutter
over
hver time, ta buss
til Tangenåsen
Lørdag 22. april
29. april
12.00-16.00
Lørdag
6. mai 12.00-16.00
Lørdag
april
12.00-16.00
Lørdag
april
6. mai
Søndag
23. 22.
april
12.00-16.00
Søndag
30.
april12.00-16.00
12.00-16.00
Søndag
7.12.00-16.00
mai 12.00-16.00
og følg merket
vei 29.
derfra.
Liten,
hyggeligLørdag
vaffelkafé.
Søndag 23. april 12.00-16.00

Alt i rørleggerarbeid

TREFELLING?

Tom Ståle Engebretsen

Vi finnes også på Facebook og Instagram

Vi finnes også på Facebook og Instagram

ADVOKAT SVEIN THALBERG
MEDLEM AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING

Flaskebekk senter, Kapellveien 84. Telefon 906 71 125

GALLERI VA NN TÅRNET

Nesodden Kunstforening
G A L L E R I VA NN TÅRNE T

ANNE NESHEIM
TANGEN ADELINE BRENDEN-VEISAL
95 75 93 80
SENTRUM
46 94 73 69
Følg oss på FB: www facebook.com/advokatprat

Mob. 90 72 10 27 runlaur@online.no

UTLEIE
PÅ NESODDEN
3
3
3
3
3

Minigravere
Lifter
Stillas
Flishoggere (130 mm)
Minilager 16 og 323

døgnåpent og
lett tilgjengelig

Nesodden rammeverksted

ANLEGGSTJENESTER

- Innramming av grafikk, foto, malerier
- Høy kvalitet i materialer og utføresle
- Konkurransedyktige priser
- Store og små oppdrag er velkomne

3 Anleggsgartner
3Nesodden
Graving
3Eiendomsservice.no
Transport av

Øvre Movei 54
1450 Nesoddtangen
Tel: 940 50001, helleiken@gmail.com
www.nesoddenrammeverksted.no
Åpent 9-19, lørdag 10-17

Tlf.masser
66 91 41 95
Søndre Grøstad Gård

Nesodden
Eiendomsservice.no
Tlf. 66 91 41 95
Søndre Grøstad Gård

KIRKENE
DEN
NORSKE
KIRKE
Søndag 9. april - Palmesøndag
Skoklefall kirke kl 11.
Felles gudstjeneste for små og store
Helge Nylenna og Berit Billingsø
Utdeling av 6 årsbok
Ofring til Gå ut senteret.
Nattverd og Kirkekaffe
Torsdag 13. april - Skjærtorsdag
Gjøfjell kirke kl 18.30
Felleskirkelig gudstjeneste
med nattverd.
Anne Marit Tronvik og
Ingeborg Christophersen.
Laila Hasle Risting spiller trompet
Ofring til felleskirkelig arbeid
Samtale og Kirkesuppe i
menighetshuset
Fredag 14. april – Langfredag
Nesodden kirke kl 15.00
Gudstjeneste med musikk
Svein Hunnestad
En skuespiller leser lidelseshistorien.
Joon-Ho Shim, cello
Ingeborg Christophersen, blokkfløyte
og orgel. Satser fra Bachs
cellosuiter og Vivaldis cellokonserter,
samt Lamento for langfredag av
Egil Hovland.
Kollekt ved utgangen til
Kantorissimo konsertserien

Lørdag 15. april - Påskenatt
Nesodden kirke kl 23.30
Påskenattsgudstjeneste.
Synnøve Sakura Heggem, Ingeborg
Christophersen, Halvor Håkanes,
Anne Lande

LAG/FORENINGER/PARTIER

www.kiwanisnesodden.no
Lennart Carlsson tlf 66 91 85 42
Låvetelefon 97 57 12 38

Søndag 9. april. Kl. 11.00
Gudstjeneste. Palmesøndag.
Taler: Christopher Mentzoni.
Søndagsskole under talen.
Kafe etter samlingen.
Torsdag 13. april Kl. 19.00
Skjærtorsdag. Gudstjeneste i
Gjøfjell kirke. Taler: Anne Marit T.

Skoklefall kirke kl 11.
Høytidsgudstjeneste med nattverd
Svein Hunnestad og Berit Billingsø
Ofring til menighetens arbeid
Kirkekaffe

Fredag 14. april. Kl. 11.00
Langfredag. Gudstjeneste
i Misjonskirken.
Taler: Svein Jacobsen.

Mandag 17. april – 2. påskedag
Vesper i Skoklefall kirke kl 18.00
Ordinasjon av vikarprest Kristin
Bugge Andersen
Biskop Atle Sommerfelt,
post Hege Fagermoen,
sokneprest Svein Hunnestad
Band ved Trygve Beddari
Ofring til Vesper
Kirkekaffe

MØTER
AKTIVITETER
Ekelund Seniorsenter

Søndag 16. april. Kl. 11.00
1.påskedag. Gudstjeneste
i Pinsekirken. Taler: Anne
Margrethe Mandt-Anfindsen.

Se her alle!
VÅRE AKTIVITETER:

På huset:
Male og tegnegruppe
Trimgrupper
Chi-gong
Gubbekjelleren
Lunsjservering
Quiz
Bridge
Boccia
Konserter/foredrag mm.
På Tangenten:
Medisinsk yoga
Bingo
På Fif-huset v/Myklerudbanen:
Trimgrupper
Bingo
Lunsj
Foredrag/konserter
Velkommen!
Hilda Magnussensvei 1

Aktivitetstilbud alle hverdager
Kontakt: Anette Yvonne Scott
på tlf. 66 91 42 80
anette.yvonne.scott@nesodden.kommune.no

Forskning viser:
Frivillighet har ikke bare en positiv
effekt på samfunnet – mennesker
som arbeider frivillig er lykkeligere
enn andre. Sosiale relasjoner er
viktige for lykke.
Våre leksehjelpere sier dette om å
være leksehjelper:
•
•
•
•
•
•
•

De møter takknemlige elever
De lærer mye selv i rollen
som veileder
De får god samvittighet,
føles godt å hjelpe
De gjenoppfrisker gammel
kunnskap
De erverver ny faglig
kunnskap
Det er sosialt
De blir kjent med nye
mennesker, både blant elever
og andre leksehjelpere
Har du lyst å jobbe som frivillig
eller delta i en frivillig aktivitet?
Ta kontakt med
Nesodden Frivilligsentral
Vi hjelper deg gjerne :)

nesoddenarbeiderparti@gmail.
com

Tirsdag 18. april
Kl.17.00. Cafe Creare.
Meny: Chilli con carne, salat, brød
Kl.18.00-18.50 øv. Happy Kidz.
Kl.19.00-19.30 øv. Happy Tweens
Onsdag. 19.april. Kl.18.00.
Rådyrpatruljen RR
.
Torsdag 20. april. Kl. 11.30
Formiddagstreff. Bay Berntsen,
Kari Valde og Trevor Ford deltar
med musikk. Utlodning og mat.
Torsdag 20. april. Kl. 19.00
Bibel og Bønn.

KATOLSK MESSE I
SKOKLEFALL KIRKE
HVER 1. OG 3. SØNDAG
I MÅNEDEN KL. 13.30
ALLE VELKOMMEN!

Tlf. 66 91 48 50,
66 96 03 08, 66 91 14 37

NESODDEN
ARBEIDERPARTI
Kontakt
nesoddenarbeiderparti@gmail.com
Jan Balstad, mobil 91 37 06 18
Følg oss på nesodden.arbeiderparti.no

NESODDEN
BRIDGEKLUBB
Finn Leiang
tlf. 970 95 077
www.nesoddenbk.com

LOPPEMARKED

Nesodden Nei til EU
Kontaktperson Arne Eriksen
Telefon 47 34 73 04
E-post: Thodok@gmail.com

Nesodden Ballettskole

Vi tilbyr Jota
flere stilarter innen
Finn

dans. Årlige
elevforestillinger.
FAGLIG
/ POLITISK
RÅDGIVER
Kontakt Mona Svenneby
Tlf. 91 14 78 26
Youngstorget 2A, 5.etg.
nesoddenballettskole.com
Postboks 8743 Youngstorget
0028 OSLO

NESODDEN

Direkte: 00 00 00 00
ELDRERÅD
Mobil:
00 00 00 00
KONTAKTPERSONER
lederTelefon:
Nils Otto Nielsen
26 57
00 0066009100
Telefaks:
00 00970
009100
nestl.
Marie Wærriø
834
E-post:
URL:

Kontaktperson:
Finn Leiang,
tlf. 970 95 077
Støtt oss via Grasrotandelen!

Nesodden FrP
Ønsker du nærmere info eller
medlemskap, kontakt medlemsansvarlig
Sigve Kristian Tingvik
Tlf: 90142859, tingvik@yahoo.com

finn.jota@dna.no
www.dna.no –
Frivillighet
møte mellom
mennesker!

post@nesodden.frivilligsentral.no
Telefon: 48 45 48 48

NESODDEN
GAMMALDANSFORENING
Kontaktperson:
Per Johansen
Telefon: 900 95 074

Ny annonsefrist: Onsdag kl. 12.00
NESODDEN

HAGELAG

nesodden.hagelag@gmail.com
www.nesodden-hagelag.com

NESODDEN
HISTORIELAG
Åste Eggen,
epost:
aste.eggen@gmail.com
Mob. 418 58 346

nesodden
jazzklubb

Nesodden
Håndballklubb
Merete Bjelland
Tlf. 930 34 529
e-post merete@nesoddenhk.no
www.nesoddenhk.no
NESODDEN
JUDOKLUBB
trener i Munkestien
Dojo Skoklefald
Kontaktperson:
Wibecke Jøsang, tlf 918 02 993

www.nesoddenjazzklubb.no

NESODDEN
KAJAKKLUBB
arrangerer kurs og turer.
Har du lyst til å padle se
www.nesoddenkajakklubb.no

Følg oss på Facebook!

Nesoddens flotteste

Aina
Tlf. 90 87 85 27
nesodden.natteravn@
hotmail.no

www.misjonskirken-nesodden.no

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

MENTAL HELSE
NESODDEN.
Kontaktperson:
Per Hermann Krøger
mob. 970 46 052
e-post: p-kroege@online.no

Kontakt Øyvind Solum
nesodden@mdg
Tel. 90 99 55 95
www.mdg.no

HAR DU LYST TIL Å BLI
NATTEVANDRER?

Pinsekirken Nesodden
Fjellvn 31, 1458 Fjellstrand
mail: post@pinsekirken.as

Møteplassen for pensjonister og
trygdede i alderen 55+

LIONS CLUB NESODDEN
Einar Endresen, tlf. 922 10 158

Bli med i Nesodden MDG!

Søndag 16. april – 1. påskedag
Nesodden kirke kl 11.
Høytidsgudstjeneste med nattverd
Synnøve Sakura Heggem,
Ingeborg Christophersen
Laila Hasle Risting spiller trompet
Ofring til menighetens arbeid

Nesoddtunet kl 14
Høytidsgudstjeneste
Synnøve Sakura Heggem og
Trygve Knudsen

Ønsker du å støtte
vårt humanitære arbeide
i lokalsamfunnet?

KIWANIS CLUB
NESODDEN

Nesodden Pensjonistforening

Nesodden

EKELUND
leder: Rigmor Vines
Mobil 940 37 462
E-post: rigmorvines@outlook.com

Ekelund
nesodden@rotary.no

nesodden.husflidslag@gmail.com
Postadresse: Nesodden Husflidslag,
Pb 76, 1451 Nesoddtangen.

NESODDEN JEGER OG
FISKERFORENING
Willy Johannessen
Tlf. 901 86 009
willyjohannessen@Hotmail.com

NesoddenKunstforening

Galleri Vanntårnet

Kont: Trine
Malin Redvall
- Mauritz,
tlf. 936 58 114
post@nesoddenkunstforening.no
www.gallerivanntarnet.no
www.nesoddenkunstforening.no

Røde Kors

www.rodekors.no/nesodden
Hjelpekorpset tlf. 908 73 073
Bli medlem!
Besøksvenn/omsorg tlf 909 63 376
Bli besøksvenn.

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

SE

Levering av lopper i skolegården:
lør 1/4 kl.10 -14, søn 2/4 kl.10 -14, fre 21/4 kl. 18 - 21
Arr. Nordre Nesodden Skolekorps

RØDT
Kontakt:
Eivind Reiersen,
tlf. 66 91 10 31/
mob. 915 35 080
www.nesodden.roedt.no

N

Har du lopper?

N

Nesoddtangen skole 22/4 kl.10 -16 og 23/4 kl. 10 -12.30

OREN

MØTER
AKTIVITETER

ARBEID
UTFØRES

LOPPEMARKED

Fagerstrand
arrangerer loppeFagerstrand Speidergruppe
Speidergruppe arrangerer
marked
på Myklerud
skole skole
24. og20.
25.
og
ogmai
21. mai
loppe-marked
på Myklerud
VI
OSSLOPPER
LOPPER
FRA
DEG.
ogØNSKER
VI TAR IMOT
FRA
DEG!
17. mars
til 19. maispeidergruppe
kan lopper leveres
mandag
og onsdag
fra
Fagerstrand
tarhver
i mot
dine lopper
hver
kl 18.00–19.30
parkeringsplassen
ved Myklerud
mandag ogpå
onsdag,
kl. 18.00-19.30,
fra og skole.
med 17.april
Vi holder stengt i påskeuken
16 og
21/4).
til og med(14,
10.mai
(ikke
1.mai).
Vi ønsker
klær,
møbler,
ting & tang
(ikke vis
hvitevarer,
PC utstyr)
Du finner
oss
ved Myklerud
skole,
a vis Gjøfjell
kirke.
Følg
ogdu
kontakt
pådu
Facebook,
Har
storeoss
ting
selv ikke kan levere? Kontakt oss på
e-post
fagerstrandlopper@hotmail.no
473
69 662 mandag og onsdag mellom 17.30 og 20.00,
eller ring vår loppetelefon:
920 vi
82tid
652for
(hverdager
så avtaler
henting.kl. 17-20).

Ut i skogen med TUR-NIF-SEN!

• NYBYGG
• TILBYGG
• PÅBYGG
• TAKSTMANN
• REHABILITERING
• TAKARBEIDER
Ta kontakt for gratis befaring og tilbud (komplett med alle fag)
Tlf: 98 20 20 00 • Epost: post@mesterbedriften.no
www.mesterbedriften.no • www.facebook.com/mesterbedriften

• VINDUER
• DØRER
• VÅTROM

ÅPNER 8. APRIL

Fagerstrand Parkett
& Gulvsliping

• Turorientering passer de fleste
• Bli kjent og opplev marka
• Kart som viser det meste (m=1/10.000)
• 70 poster utplassert i Nesoddmarka fra 8. april til 16. oktober
• Postene kan tas når det passer

I salg hos: Energihuset Sport, Kiwi Kirkekrysset, Statoil Flaskebekk.
Pris kr. 200,– pr. konvolutt inkluderer bl.a. to orienteringskart.
Hilsen O-gruppa i NIF

SMÅANNONSER
Ledig lagerplass! Privat og bedrift.
Korttids- og langtidslagring.
Dag Wetlesen, Gjøfjeld gård
Tlf 95 72 07 59 / 90 14 42 08.
______________________________
VED. Tørr ved til salgs.
Alle slag i storsekk, bjørk også i
60 l småsekk. Tilkjøring/henting.
Gjøfjeld gård, tlf 957 20 759
_____________________________

KIWANIS-LÅVEN ved Hagelundvn.
holder åpent for salg og
levering tirsdager kl. 10-12.
Tarimot alt SALGBART unntatt
hvitevarer, datautstyr og klær.
Tlf. 975 71 238.
_____________________________

_______________________________

Hagearbeide utføres
Gode referanser!
Tlf. 96-81-08-58

Trenger du hjelp i huset?
VASKEHJELP OG FLYTTEVASK
gode referanser . M 96670619

Hver mandag kl.12:00
i Tangenten.
Siste mandag i
måneden også
med quiz .
Nesodden Eldreråd

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

FINSTAD BYGG- OG VEDLIKEHOLD

Fine Føtter
fotterapi

• Tilbygg • Påbygg • Rehabilitering • Takarbeid
• Terrasser • Dører • Vinduer

Aut. fotterap. Randi Løes Skogstad
m/fordypning i diabetesfoten.

Lyngåsveien 22 F, inng. Konglevn.

Ring 98 00 86 39 for timeavtale
www.finefotter.no

Tlf. 92 88 98 04

TOTALRENOVERING AV BAD
10 års garanti på nytt bad
Generelt vedlikehold av boligen din!

Nytt baderom??
Frank Nilsen Mur & Flis
utfører
store og små oppdrag.

Timebestilling: 90 10 79 62
TANGEN SENTER 2. etg.
www.soulbeautyclinic.no

Har samarbeid med alle
håndverkere du vil trenge.
Kontakt oss på mobil:

911 59 160

BIOPAT
SONETERAPEUT
URTETERAPEUT
MASSASJETERAPEUT

e-mail: frank@franknilsen.no

Neste utgave av
F-Nytt kommer
i uke 17 - 26. april.
Vi tar altså 2 ukers
ferie og ønsker alle
våre annonsører
og lesere en
riktig god påske!

JORUN KARLSEN MNNH

www.nesoddhelse.no.
Tlf. 97 67 66 91
for timeavtale.

_____________________________
Happy Redesign
Omtrekking av møbler, Putesøm,
Skifte av glidelås/enkle reparasjoner
av klær, Salg av vintage møbler.
T95231118 - pia.mittet@gmail.com

•
•

HELSE
VELVÆRE

Trefelling. Gratis befaring.
Utstyr til klatring. Bortkjøring.
Langrind Eiendomsservice
Tlf: 95 45 49 47 - Forsikret.
_____________________________

Vlad flytting & renhold
gratis befaring!
tel. 99868291 - Vlad
Erfaren flislegger, maler,
___________________________ murpusser, bosatt på
Nesoddtangen.
Rengjøring. Privat og bedrift.
Ta kontakt: ardiani@libero.it
Gratis befaring. Tel: 48189255
Tel: 948 06 187
______________________________
Snekker & Murservice. Ekspert
på mur- og betongarbeid. Gode
priser og mange fine referanser.
Mobil: 96 88 26 94, Kristoffer.
Ta kontakt for en uforpliktende
befaring og pristilbud.
______________________________

Sliping og behandling av alle
typer gulv. Gratis prisoverslag.
per-chrl@online.no
Tlf. 66 91 03 53 / 90 15 11 01

Sagstuen Auto A/S

(Bachelor i akupunktur ved Norges helsehøyskole CK)

• Akupunktur
• Kopping
• Massasje

MEDLEM I AKUPUNKTURFORENINGEN

Info og timebestilling:

Trenger du noen
å snakke med?
PSYKOTERAPEUT NFP

Charlotte Stangnes
www.cs-psykoterapi.no
mob. 908 94 842
cstangnes@gmail.com

Kulturnytt

Nesodden kommune ønsker å takke alle lag og
foreninger for all frivillig innsats, som er svært viktig,
og betyr mye for et godt lokalsamfunn på Nesodden.
Den skaper positive møteplasser og opprettholder det
sosiale nettverket, som gir tilhørighet til kommunen.
Gjennom satsningen på Frivilligstrategi 2015-2019
ønsker Nesodden kommune å ta initiativ,
og legge til rette for økt livskvalitet og et mer levende
lokalsamfunn. Du finner Frivilligstrategien på
www.nesodden.kommune.no under
«Kommunens planer» og «Gjeldende planer».
Du kan også hente en papirutgave av
Frivilligstrategien i infosenteret i Tangenten.
Martin Lundquist, fagsjef kultur - idrett - næring
E-post: martin.lundquist@nesodden.kommune.no
Sammen skaper vi det gode livet

utgiver

ÅRSMØTE
Nesodden
Nesodden Folkeopplysningsråd (NFOR) avholder årsmøte i
Nesoddparken torsdag 20. april kl.19.00.
Folkeopplysnings
råd
Møteagenda vil bli lagt inn på vår nettside www.foreningsnytt.no
Etablert
1950
Regnskap og
styreberetning vil bli distribuert under møtet.
Utgiver av Foreningsnytt
Styret

4+1 PÅ!
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Hva i all verden er nå det?
Mange av de voksne vil nok bare riste på hodene, i motsetning til de aller fleste grunnskoleelevene på Nesodden i løpet av de siste 24 årene. 4+1 PÅ er nemlig en årlig
spørrekonkurranse som omfatter alle 5.klassingene i kommunen.
Neste år har konkurransen 25-års jubileum - en konkurranse som helt fra starten i 1993
har vært organisert og finansiert av Nesodden Folkeopplysningsråd / Foreningsnytt.
Et historisk tilbakeblikk forteller at starten på konkurransen var inspirert av NRK/
TV-konkurransen 5 PÅ. I begynnelsen omfattet den lokale varianten 4. klassetrinn, og
fikk navnet 4 PÅ.
Etter skolereformen, da det ble endring i klassetrinnene, ble tittelen endret til 4+1 PÅ,
fordi 4. klassetrinn var blitt til 5. trinn.
I dag er det 6 grunnskoler på Nesodden, hvorav alle deltar i konkurransen - først med
innledende runder på de respektive skolene, som i sin tur sender de 3 beste lagene til
finalen som foregår i Samfunnshuset.
I år var det Bjørnemyr som vant en knepen seier over Jaer og Nesoddtangen, til ellevill
jubel fra mange og svært lydsterke supportere i salen.
Noe av det mest interessante ved 4+1 PÅ er at spørsmålene i vesentlig grad omhandler
lokale forhold. De er i stor grad bygget på lokalhistorie forfattet av Nils Tvedt og Stein
Turtumøygard gjennom bøkene ”Boka om Nesodden” og ”Kyststien på Nesodden”.
Spørsmålene blir revidert og aktualisert årlig av Folkeopplysningsrådet og andre
ressurspersoner; ofte lærere ved de involverte skolene.
Det er utrolig morsomt å se med hvilken glødende entusiasme skoleelevene engasjerer
seg i denne konkurransen! Lydnivået er nærmest øredøvende, godt hjulpet av den
mangeårige og minst like entusiastiske programlederen Anne Marit Tronvik.
Når det har vært mulig har det vært en tradisjon at ordføreren har delt
ut premiene.
Førstepremien er på kr.4000,– Andrepremien kr.3000,– Tredjepremien kr.2000,–.
De øvrige 3 deltagende skolene mottar hver kr. 1000,–
I tillegg vanker det både vandrepokal og ”odel og eie-pokal” til vinneren.
Folkeopplysningsrådets primus motor i prosjektet har i en årrekke vært
styremedlem Ingebjørg Modahl. Stor takk til henne!
Nesodden Folkeopplysningsråd som har eksistert siden 1950 eier og driver lokalavisen
Foreningsnytt. Det er annonseinntekter fra denne avisen som
finansierer konkurransepremiene på totalt kr. 12000,I år var det generøs sponsing fra KIWI på Flaskebekk som sørget for at de
fremmøtte fikk boller, brus og kaffe. Takkeannonse annet sted i Foreningsnytt.
Det er hyggelig og meningsfullt å kunne bidra til gjennomføring av lokale
prosjekter fylt av glede og entusiastisk oppslutning.
Ikke minst når det gjelder barn og unge!

TF

av

foreningsnytt

Nesodden
Folkeopply

Etablert 1950
Utgiver av Forenin

NESODDEN
folkeopplysningsråd
etablert 1950

Annonsefrist:
Onsdag kl. 12.00
én uke før utgivelse
Foreningsnytt informerer meddeler og annonserer til alle husstander på Nesodden.
PRISER (EKS.MVA):
Pris per spalte-mm i høyde
(sort+farger)
Forside, kr. 12,–
innsider, kr. 9,–
bakside kr. 11,–
Gang antall spalter med
høyden for å finne totalprisen
på annonsen.
Småannonser:
Kun tekst i sort, én spalte:
1–3 linjer kr. 60,+ kr. 20,- pr ekstra linje.
Send ønsket tekst med
navn, adresse og
telefonnummer til:
post@foreningsnytt.no
Faktura sendes kun per
e-post til avsender.
Spaltebredder:
1 = 43 mm,
2 = 89 mm,
3 = 135 mm
4 = 181 mm,
5 = 227 mm
Rabatter for bestilling av
flere innrykk i samme år,
men som ikke behøver å
komme etter hverandre.
Gjelder alle typer annonser.
10-19 innrykk = 10%
20 eller fler = 20%.
Mange innrykk av
småannonser gir ikke
rabatt på de andre
annonsene, kun de små.
Redaktør: Tor Fagerland
redaktor@foreningsnytt.no
Annonser og fakturaer:
post@foreningsnytt.no
tlf 22 83 02 02
66 91 44 08
92 21 00 65

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

Distribusjon:
sturla.siger@ifollo.no
Grafisk utforming:
Original as
tlf. 22 83 02 02
Trykk: RK Grafisk as
På nett og Facebook:

www.foreningsnytt.no
www.facebook.com
/Foreningsnytt
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www.fellesveletsavis.no

Fellesvelets avis
70 år!
STYRET I
NESODDEN
VELFORBUND
2016-2017:
LEDER:
Trond Erik Bergersen
Tlf.: 90737950
t-erik-b@online.no
Hellvik Vel
NESTLEDER:
Knut Næsje
knnaesje@online.no
Tlf. 90153369
Ursvik Vel
STYREMEDLEMMER:
Vigdis Bryn
vigdis.bryn@su.hio.no
tlf. 93487753
Solbakken Vel
Søgnhild Øsvold
sognhild@gmail.com
tlf. 92292266
Sjøstrand Vel
Terje Larsen
terlar@live.no
tlf. 92630095
Hellvikskog vel
Harald Opsand
hopsand@online.no
tlf. 98679818
Blylaget vel
Torunn Stangeland
ts007@online.no
Tlf: 92200231
Bomansvik Vel
SEKRETÆR:
Grethe Marie Belboe
kontakt@nesoddenvelforbund.no

www.nesoddenvelforbund.no

Mange velforeninger på Nesodden er gamle...
Noen også over 100 år. Det viser tydelig at det skjedde en viktig
utvikling på Nesodden før krigen. Nesodden Velforbund synes det er
verd å markere dette. På våre hjemmesider finnes en liste over våre
medlemmer. Der ligger stiftelsesdato for velforeningene også.
De velene som er over 100 år er:
Flaskebæks Vel – 1894
Oksval Vel – 1904
Helvik Vel – 1912
Bomansvik Vel – 1914
Blylaget Vel – 1916

Vi gratulerer Sjøstrand vel
med 100-års jubileumet!

Noen vel har jubileum i år. Vi synes dette
er fint å markere. Her er årets jubilanter,
kanskje noen vil delta på feiringene?
100 år:
Sjøstrand Vel – 16. august
Vi kommer til å skrive mer om 100-års
jubilanten i senere nummer.
70 år:
Nordstrand Vel – 5 juli
Spro Vel – 17 august
Øvre Torvvik Vel – 21 november
Jubilerende medlemmer som ikke er
velforening:
Skogen Vest Huseierforening ble 30 år
1. januar.

Badehus-rekka sett fra Sjøstrand brygge.
Foto: Oslofjorden.com

OBS

HUSK

MVA-kompensasjon! - Her er det penger å hente!
Ikke glem at velforeningen din kan få tilbake noe av momsen som dere betalte i 2016.
Gå inn på våre websider og få nærmere informasjon om dette.
Frist for innsending av søknad til VFO: så snart som mulig og innen 17.mai
Årsmøte i NVF:
Blir i år avholdt på Samfunnshuset, Kongleveien 24, onsdag den 3. mai d.å. kl. 18.15-20.15.
Innkalling til årsmøtet blir sendt ut på e-mail til alle medlemmene våre, men sett av datoen nå.

UTGIVER: Nesodden Velforbund, Postboks 119, 1457 FAGERSTRAND,

kontakt@nesoddenvelforbund.no,

www.nesoddenvelforbund.no

ISI-banen
Tekst og foto: Trond Schliemann, ISI-styret og ISI Riders

- Nesodden Velforbund
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Inni skogen, litt bortgjemt i enden av
Åsaveien, på grensen mellom Hellvikskog
og Ursvik Vel - der ligger ISI-banen. Ikke
noe man snubler over hvis man ikke er på
vei dit, og i løpet av de siste to årene er det
stadig flere som har funnet veien til ISIbanen.
Her skapes en møteplass for mennesker
i alle aldre og med mange ulike motiver. Du kan grille og brenne bål, spille
petanque eller frisbee-golf, eller nyte
en kald drikke i sola på en av benkene,
mens barna leker på lekeplassen. Har
du med sykkel kan du jo teste pumptrackbanen. Og det finnes selvfølgelig
en god gammeldags grusbane – selve
ISI-banen - å spille fotball på. Du møter
høyst sannsynlig en gjeng, eller flere,
frisbeegolf-spillere på vei på «runden»
gjennom Nesodden DiscGolfPark.
ISI (Interesseselskapet Skoklefald
Idrettsplass) ble startet på 1930-tallet
av Hellvikskog vel. På 50-tallet ble
ISI organisert som et andelslag bestående av 4 vel-foreninger - Hellvik,
Hellvikskog, Oksval og Ursvik - og 4
idrettslag fra de samme velene. ISI eier
et område på totalt 12,5 mål, kjøpt for
en billig penge av datidens grunneiere.
Formålet med laget var drift og vedlikehold av eiendommen for idretts-

og lekeformål,
avvikling av fellesarrangementer og øvrige tiltak til almen
nytte – en formålsparagraf som gjelder
den dag i dag.
De fleste som bodde på Nesodden på
50-60-tallet har et forhold til ISIbanen. Det var en møteplass for fritid
og lek, og for de store anledninger dansetreff, revy-opptredener og konserter… For ikke å snakke om ISI-lekene – den årlige kappestriden mellom de
ulike velene. Store fotballkamper har
utspilt seg her. Det sies at på kampene
mellom Hellvik og Torvvik på 60-tallet
var det flere landslagsspillere på banen
(riktignok sommergjester fra Oslo), og
det var alvor og prestisje i dette.
Sjekk denne youtube videoen:
https://www.youtube.com/watch?v=
rami0i5aes4 (helt på slutten fra 12:00)
for et lite inntrykk av ISI-banens høytid.
Etter hvert som riksveiene ble asfaltert

og NIF kom til, ble ISI-banen mindre
brukt som samlingssted og idrettsplass,
og gradvis grodde området igjen. Den
utrettelige banemester Per Egil Garder
har i alle år holdt naturen i sjakk på
selve banen, og ISI-lekene har vært avviklet som et årlig lavterskel-tilbud for
de minste barna.
I 2010 tok noen ildsjeler tak i forfallet. ISI-hytta fikk nødvendig stell og
et strøk maling, nytt styre ble etablert,
vedtektene ble revidert, og ISI våknet
til liv igjen.
Høsten 2013 søkte vi Gjensidigestiftelsen om penger for å bygge Aktivitetspark for barn og unge på Nesodden, og fikk ja! Prosjektgruppen ISI Riders ble etablert – en gjeng godt voksne
karer med hjerte og sjel for ISI-banen,
og fantasi og pågangsmot nok til å omsette 53.000 kroner i en aktivitetspark.
Det ble gjort en fantastisk innsats med
å rydde og tynne ut skogen rundt

20 juni 2015 var det åpning av «nye ISI-banen» og ISI-lekene fikk et nytt løft. Over 500 store og små var til stede, Gjensidige-stiftelsen overrakte gavesjekk, og ordføreren stod for den offisielle åpningen. Festen varte ut i de små timer...
Artiklene i Fellesvelets Avis finner du også i nettutgaven vår: www. fellesveletsavis.no

Siden da har området vært flittig brukt.
Det arrangeres barnebursdager og utedager på skoler og i barnehager, det
grilles, spilles, lekes og hygges, og på
en godværsdag i juni teller vi tresifret
antall frisbeegolfspillere på vei rundt
banen.
2016 ble et «hvileår» for ISI Riders,
men i 2017 har vi igjen fått tildelt penger – denne gangen over 500.000 kroner til å bygge sanitæranlegg og scene.
Og ISI-hytta skal ferdig-stilles og
gjøres tilgjengelig for utleie. Det er riktignok noen byråkratiske og budsjettmessige hindre på veien, men målet er
klart. Vi håper i løpet av 2017 å ferdigstille fase 3 av vår visjon om å gjenreise ISI-banen som en viktig og trivelig møteplass for alle i nærområdet.
ISI Riders og alle prosjektene våre er
basert på dugnadsinnsats. Følg med på
facebook: ISI-banen Nesodden for å se
hva vi holder på med. Alle med sans
for det vi gjør er velkommen til å bidra,
og vi kommer til å legge ut planer for
dugnader utover våren.
Har du gode ideer og/eller et hjerte for
nærmiljøet, og tid til overs, er det bare
å ta kontakt.

Referat fra møte
med ledere for velene på Nesodden.
Nesodden Velforbund ønsket nærmere kontakt med velene. Derfor vil vi arrangere møter gjennom året mellom velforbundets styre og lederne i velene.
Første møte var 19. oktober 2016. 7. mars ble et nytt møte avholdt.
Tema for møtet var informasjon fra velenes fellesorganisasjon, Veilys i
private veier og utfordringer med kommunikasjon med kommunen.
Ordfører Nina Sandberg deltok også på møtet.
Eivind Bødtker fra Velenes Fellesorganisasjon ga en kort presentasjon av
noen av fordelene ved å være medlem
av Vellenes Fellesorganisasjon.
www.velnet.no:
Dette er nettsiden til VFO. Her finnes
nyttige linker og en rekke artikler. Bl.a.
om arrangementer, forskning, hjelp i
”hverdagen”, høringer, juridisk, mvakompensasjon, myndigheter, og andre
ting.
Forsikringer:
VFO har en forsikringsavtale i Gjensidige. For mer informasjon om dette, gå
inn på VFO sine nettsider.
Styreweb:
Styreweb som kan være et nyttig verktøy for et velstyre. Enkelt medlemsregister, dokumentarkiv, regnskap og
hjemmeside.
MVA-kompensasjon:
MVA-kompensasjon er etablert for å
styrke frivillig arbeid. Den gjelder for
den frivillige delen av velets arbeid,
med mange naturlige avgrensinger mot
eiendomsdrift.
VFO har innledet en dialog med
Lotteritilsynet om å inkludere frivillig
arbeid for veilag.
Andre saker som ble tatt opp:
Veilys i private veier:
Veilysene på Nesodden ble satt opp,
eiet og vedlikeholdt av Nesodden everk gjennom mange år. I 2000 ble
e-verket solgt, og kommunen overtok
eiendomsretten til veilysanlegget i sin
helhet.
For å spare penger ble veilys vedtatt
overført til veilagene gjennom hovedplan vei. Det har kommet pålegg fra
staten at alt veilys skal måles. Strømforbruket er ikke målt i dag. Det skal

også skiftes til led-belysning for å
spare strøm. Dette er kostbart å
installere.
Alt veilys er nødvendig, Det går på
trygghet til borgere, trafikksikkerhet,
miljø, historisk perspektiv, osv.
Det finnes også en del lys som ikke er
knyttet til veier, hva med dem? Det kan
være stier, brygger, plasser, osv. Dette
er ofte i fellesskapets interesse. Fellesskapets interesse er jo kommunen.
Vi mener derfor at veilys må fortsatt
være et kommunalt ansvar. Vi mener at
hovedplan vei bør tilpasses slik at veilys fortsatt skal vedlikeholdes av
kommunen.
Ansvar for felles infrastruktur blir mer
og mer krevende. Risiko og helsemiljø-sikkerhet er et tema som blir
viktigere og viktigere. Veilys blir som
mye annet mer og mer avansert med
påfølgende ansvar til leg-folk, dvs. beboere som er valgt inn i et styre, ofte
mer eller mindre mot sin vilje.
Ordfører er åpen for å se på ordningen
med veilys en gang til. Velforbundet vil
jobbe for at veilys blir en kommunal
oppgave; dette er en viktig oppgave for
fellesskapet. Ordfører og velforbundet
referatt fortsetter på neste side

Vår moderne trådløse verden...?
Det er ikke lett å vite hvem som eier
hva på slike stolper... ;)

Har du noe å bidra med til Fellesvelets Avis, så send e-mail til kontakt@nesoddenvelforbund.no

- Nesodden Velforbund

banen, lyktestolpen som falt i en storm
i 2012 ble reist opp igjen, fotballmål og
fotballbane ble rustet opp, og vi bygde
grillplass, petanque-bane og en 4-hulls
frisbeegolf-bane rundt «parken».
Inspirert av suksessen søkte vi nye
penger samme høst og fikk kr 231.350
til å bygge Nesodden Frisbeegolf og
Sykkelcross i 2015. I løpet av noen
hektiske vårmåneder ble det bygget en
pumptrack sykkelbane på området,
lekeplass og parkbenker, og de fire
frisbeegolf-kurvene ble innlemmet
som en del av Nesodden DiscGolfPark
– en 12 hulls frisbeegolf-bane i skogsterrenget mellom Skoklefaldsletta og
ISI-banen.
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referat fra ledermøtet fortsetter her.
ble enige om å møtes på ledernivå for
å få fastsatt eller endret en del prinsipielle saker angående veilys.

- Nesodden Velforbund

Utfordringer med
kommunikasjon med kommunen:
Flere vel uttrykker utfordringer med
kommunikasjon med kommunen. Vi
mener kommunen bør kunne vise litt
konduite, de har et stort apparat som
kjenner lover og regler. Velene er frivillige som bruker sunn fornuft ofte
uten formell kompetanse. Ordfører lover å ta dette opp for å få en løsning.
Et råd fra ordfører angående kontakt
med kommune-administrasjonen er å
bruke velforbundet og samle erfaringer
fra velene for å synliggjøre problemene.
Ordfører er godt kjent med at kommunen har utfordringer med dette. Det vil
bli tatt opp i forbindelse med ansettelse
av ny rådmann, gjennom rådmannens
instruks. Rådmannen skal anerkjenne

4

Ordfører fortalte kort om noen av de
store tingene som skjer i kommunen:
Kommunesammenslåing: 62. største
kommunen i Norge. Vi ønsker å stå alene. Har bedt stortinget om å respektere
dette vedtaket.
Foreløpig virker det som de gjør det.
Svekket inntekstgrunnlag: Utgiftene
økes pga. at demografien endres; flere
eldre medfører høyere kostnader. Før
eiendomsskatt evt. innføres er det satt
ned et utvalg som utreder nærmere
hvordan pengene brukes i kommunen.
Noen områder bruker mye penger.
Utfordringer for årets budsjett: Rådmannens forslag var 17 mill. i kutt.
Deretter ble det ytterligere 17 mill.
mindre fra staten. Nytt inntektssystem
slår uheldig ut for Nesodden.
Regnskapet for året gikk allikevel i

balanse pga. høyere skatteinntekter enn
beregnet.Det er ikke kuttet i tilskudd til
Velforbundet.
Konklusjon: kommunen drives anstendig og bra.
Kommunale tjenester: Kommunen har
klatrer fra 200 plass til det øverste sjiktet på gjennomsnittlig tjenester i henhold til kommune-barometeret.
Kommune-organisasjonen er stor. Ikke
lett å styre. Vi må opptre enhetlig, og
vise hva som er dårlig.
Halvtimesruter på båten fra 2. april i år.
Fylkesvei 156 i Frog MÅ utbedres. Uenighet om hvordan Nesodden og Frogn
best bør gå fram for ikke å bli skviset av
Oslopakke 3.
Fylkeskommunen ønsker at 80% av
vekst skal være på nordre del av
Nesodden.
Nesodden er gode på frivillighet!

Et mer utfyllende referat kan leses ved å gå inn på velforbundets nettsider eller facebookside.

Veilag som medlemmer av Nesodden Velforbund.

Nesodden Velforbud representerer velene på Nesodden. En velforening er en måte å
organisere nabolaget slik at felles oppgaver kan bli løst på en god måte. Det er mye man
kunne ønske seg lokalt som kommunen ikke har ansvar for. Eller har økonomi til for den
saks skyld. Hvis du reiser litt rundt på Nesodden så vil du finne brygger med bryggehus, lekeplasser, badestrender, små båthavner, benker og kanskje en grønn plen. Mye av
dette er det velforeningene som har ansvar for.
Før i tiden dreide mye av velenes arbeid
seg om de lokale veiene. I det senere
har dette endret seg en del. Velveiene,
dvs. de private veiene er regulert av veiloven med pliktig medlemskap i et
veilag for de som er brukere av veien.
Mange av velveiene på Nesodden er
gjennomfartsveier som det blir krevet
skal være åpen for alminnelig ferdsel.
Da er det jo mange fler enn beboerne
som er brukere.
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viktigheten av kommunikasjon mellom
beboere/frivillige og kommunen.

Brøytesaken og saken med ansvar for
veilys er saker som Velforbundet har
jobbet med en god stund. Dette etter
ønske fra kommunen, da Velforbundet
er de som har best kontakt med de
lokale miljøene på Nesodden.
Velforbundets medlemmer er velene på

Nesodden. Dvs. at vi formelt ikke har
noe mandat for dette fra veienes eiere,
som er veilagene.
Nesodden Velforbund ønsker også et
mandat fra veilagene!
Foruten dette formelle ansvaret og innflytelse medfører et medlemskap i
Nesodden Velforbund at men kan
benytte seg av de goder som dette gir:
• Velforbudet får et sterkere mandat
ovenfor kommunen.
• Veilagene kan benytte seg av de
godene som gis fra Vellenes Fellesorganisasjon (VFO).
• Disse godene er delvis referert i
referat fra møte med velene i denne
velavisen. Viktige punkter er forsikringer og juridisk bistand.

Det er en endring i dagens samfunn hvor
ansvar blir mer og mer krevende. Risiko
og helse-miljø-sikkerhet er et tema som
blir viktigere og viktigere. Vedlikehold,
dugnader, brøyting og veilys blir mer
og mer krevende med påfølgende ansvar til leg-folk. Forsikringsordninger
og juridisk bistand er forhold som veilagene bør vurdere nøye.
Et medlemskap i Nesodden Velforbund
har selvfølgelig en kostnad, men en et
uhell/ulykke medfølger fort et stort
økonomisk ansvar, og kan være kan
være krevende å håndtere. et nasvar
som kan være greit å dele med flere.
Veilagene oppfordres derfor til å
melde seg inn i Nesodden Velfobund!

Har du noe å bidra med til Fellesvelets Avis, så send e-mail til kontakt@nesoddenvelforbund.no

