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“Vi trenger hverandre”
Hvert år markeres Verdensdagen for psykisk
helse over hele landet. Alle har en psykisk helse,
og i løpet av livet opplever de fleste av oss utfordringer
som sykdom, tap, stress eller annet som gjør
hverdagen krevende. Årets tema er “Vi trenger hverandre” og har fokus på det vi kan gjøre for å motvirke
ensomhet og utenforskap.

F ORENINGSNYT
I Nesodden kommune markeres Verdensdagen for
psykisk helse med Åpent Hus på Tangenten tirsdag
11. oktober kl. 16.30 - 19.00. Her kan du bli kjent med
mange av tilbudene på Nesodden, hvor du både kan
møte andre og gjøre noe godt for deg selv. Dette kan
være alt fra kulturelle, sosiale eller frivillige aktiviteter til
kurs og trening. Vi har også et “hjertevarme-bord», lett
bevertning og musikalsk innslag fra ”Pels og Poter”.
Åpent Hus arrangeres av Nesoddtangen gård,
Nesodden bibliotek og Nesodden frivilligsentral.

Siviløkonom Michael Tangløkken

41354024/92510415
perfekteffekt@gmail.com

remonter.no

Alt i rørleggerarbeid

Medlem av Norske Siviløkonomers Forening

Privatøkonomisk rådgivning • Telefon 977 07 996 • tanglokken.no

Trude Højfeldt

Opplevelsesorientert psykoterapeut

Mob. 90 72 10 27 runlaur@online.no

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

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

•

post@familieterapi-trudehojfeldt.no

www.familieterapi-trudehojfeldt.no

Logoped Bodil Vidnes-Kopperud
Medlem av Norsk Logopedlag

HELFO refusjonsavtale ved henvisning fra lege.
Språkvansker, stemme- og uttalevansker.
Mobil: 992 32 188
Adr.: Varden Spesialistsenter på Bjørnemyr

TOTALENTREPRISE INNEN
NYBYGG - TILBYGG - REHABILITERING - BADEROM

ADVOKAT SVEIN THALBERG
MEDLEM AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING

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

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

Tel: 48402774

post@vikenrehabilitering.no
www.vikenrehabilitering.no

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

AKTIVITETER

LAG/FORENINGER
/PARTIER
Fjellstrand &
Myklerud skolekorps
Gi barnet ditt en hobby som varer!
Ta kontakt for informasjon;
fmskolemusikk@gmail.com

FREDSBEVEGELSEN
på Nesodden
Gudveig Havstad
gud-hav@online.no
Tlf: 452 31 603
		FREMAD JANITSJAR
Kontakt:
Odd Harald Aaberg 91 56 53 18
Tilknyttet Musikkens
eller Laila Risting 90 63 68 11
studieforbund
Voksenkorps. Øvelse man. kl. 19.00 - 22.00
på Breidablikk Grendehus på Fagerstrand.

U3A
Aldri
å
for sent
lære!

Foredrag torsdag 6. oktober, Samfunnshuset
kl 13.00-14.00, åpner 12.30.
«Hva er kunst?»
Billedkunstner Lotte Konow Lund
u3anesodden.no

Åpent møte 12. oktober kl. 1800 i
Ungdomslokalet, Tangenten.
Aktuelt og utfordrende tema:
«Fremtidig boligstrategi for eldre og unge på Nesodden».
Innledninger ved stortingsrepr. Mudassar Kapur, boligpolitisk talsperson for Høyre, og ordfører Cahtrine Kjenner
Forsland. Innspill både fra eldresiden og ungdomssiden.
Dialog og debatt. Servering av kaffe og noe å bite i.
Nærmere opplysninger ved Harald Tronvik, tlf. 93086103.

www.hellviktangen.com

HELVIK VEL
Kontakt Mads Block Hellum
Mob: 95 99 12 01
mbhellum@gmail.com

DEN NORSKE
KIRKE

Søndag 2. oktober
Skoklefall kirke kl. 11
Gudstjeneste ved Eva Kirkemo og
Ingeborg Christophersen
Søndag 9. oktober
Gjøfjell kirke kl. 11
Gudstjeneste ved Kristin Bugge
Heilo og Torbjørn Eftestøl

Kjære
lesere og
www.nesodden.kirken.no
annonsører

Hvor er TORSKEN?
Av Hogne Neteland
Nesodden Velforbund

Kjære
lesere og
annonsører

Onsdag 12. oktober
Skoklefall kirke kl. 19:30
Stille Messe ved Eva Kirkemo,
Arne Bjerke og Anne Marit Tronvik
Torsdag 13. oktober
Nesodden kirke kl. 19:30
Vesper ved Svein Hunnestad
og bandet.
Vipps

136376

Velg BETAL
(ikke VIPPS EN VENN)
Alle beløp mottas
med stor takk og
husk at overskuddet
kommer folket tilgode!

Åpen kirke tirsdager
17-18 i Nesodden kirke,
fra 27.09 til og med 13.12

Du som ønsker å beholde
og støtte
Foreningsnytt kan
Vipps
nå gi en gave ved å
benytte enten VippsKjære
Velg BETAL
eller vanlig
givergiro:lesere og
(ikke05304268389
VIPPS EN VENN)
annonsører

136376

Alle hjertelig velkommen!

Arrangør Nesodden Senior Høyre og Unge Høyre på Nesodden.

HELLVIKTANGENS
VENNER

KIRKENE

Alle beløp mottas
med stor takk og
husk at overskuddet
kommer folket tilgode!

Vipps

136376
Velg BETAL
(ikke VIPPS EN VENN)
Alle beløp mottas
med stor takk og
husk at overskuddet
kommer folket tilgode!

Du som ønsker å beholde
og støtte Foreningsnytt kan
nå gi en gave ved å
benytte enten Vipps
eller vanlig givergiro:
05304268389

Du som ønsker å beholde
og støtte Foreningsnytt kan
nå gi en gave ved å
Det
bor 500
000Vipps
flere mennesker rundt Oslofjorden i 2022
benytte
enten
enn
det
gjorde
i
2006,
eller vanlig givergiro:og infrastrukturen har ikke helt holdt
følge.
Nå er det mye mer kloakk og samtidig kommer det
05304268389
oftere styrtregn. Og dette regnet, særlig i Oslo, blir ført rett
ned i kloakken, som renner over og siver ut i fjorden.

Vi i Høyre vil høre DIN
mening om hvordan
Nesodden skal være.
Kontakt oss på telefon: 46633587 eller
epost: nesodden@hoyreforening.no.

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

www.mknesodden.no

E-post:
nesodden@naturvernforbundet.no

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

Bildet under tok jeg den 16. juli 2006. Du har kanskje
sett det før siden det er øverst på Wikipedia-siden om
Nesodden. Bildet viser hvor idyllisk det kan være på
Nesodden med svaberg og badestrand, båter og med
utsikt inn mot travle Oslo. På den tida var barna mine to
og fem år og vi brukte noe av tiden på å fiske krabber.
I 2006 var det masse blåskjell under blæretangen på
Oksval strand. Vi plukket et blåskjell og festet det til en
snor. Mange små krabber kom fram og havnet i bøtta til
barna. Nå, sommeren 2022 er det fortsatt krabber å få
på Oksval, men det er mye vanskeligere å finne blåskjell.
Småbarnsforeldre har nå med seg reker fra frysedisken
på Meny som agn. Det fungerer, men det var kanskje
bedre før?
Et voksent blåskjell filtrerer over hundre liter vann i
døgnet. Når det er så mange færre blåskjell i fjorden er
det mye vann som ikke lenger blir renset. Blåskjell er
favorittmaten til krabber. I 2006 var det fortsatt noe torsk
igjen i fjorden. Og gjett hva: krabber er favorittmaten til
torsken. Så når torsken forsvant så ble det
flere krabber, som igjen spiste opp blåskjellene, som igjen
fører til mindre renset vann. Som igjen fører til at lurven
bres ut over strendene.
Fullt så enkelt er det ikke, for vi
vet også at blåskjell som fester
seg på våren blir borte utover
sommeren, også der det ikke
er krabber.
Så hvorfor forsvant torsken?
Her er det mange teorier:
Vannet er blitt for varmt, det er
for mye plankton slik at lyset
ikke når bunnen, overfiske,
avrenning fra folk og landbruk,
mudring og dumping, skarven.
Og nå kommer stillehavsøstersen, lurven og maneter.
Det er ikke en slik fjord jeg
ønsker meg. Det må trolig flere
tiltak til for at Oslofjorden igjen
skal ha overflod av blåskjell og
torsk.

Regnvannet må samles opp. Jordbruket må pløye på våren,
og sørge for at gjødsel holdes på jordene. De fleste torskekollapser i verden skyldes overfiske, og et strengt fiskeforbud kan være nødvendig også her.
Mye av dette krever politisk behandling og bevilgninger.
Men også vi som bor her og vellene kan organisere fjerning
av stillehavsøsters og lurv.
Nesodden Velforbund vil til våren organisere kurs for slik
dugnad sammen med Oslofjordens Friluftsråd og Marinreperatørene. Skjellene er svært skarpe, og HMS må sikres.
Det er også viktig å ikke forveksle den med flatøstersen,
som hører til hos oss og som er rødlistet. Slik dugnad har
de fått til med hell i Asker og Nesodden kommune har i
sommer fjernet noe stillehavsøsters på Hellvik. Det er likevel så mye mer å rydde, men vi er mange og dersom flere
vel stiller opp, vil vi kunne rydde opp slik at det monner.
Kanskje allerede i 2026 kan barna igjen plukke blåskjell for
å fiske krabber. Og kanskje kan vi da igjen plukke blåskjell
rett fra fjorden og servere til familie og venner.
Det hadde vært noe!

Foto: Hogne Neteland
Oksvald strand

ARBEID UTFØRES

SMÅANNONSER

KVIKK FIX BYGG
• Jubileum • Konfirmasjon • Bryllup
• Firmafest • Lunsj / Møtemat • Event

Tlf. 4000 1222 • www.spiskammerset.no

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

Gode matopplevelser!
Malerfirma

Nye

Elektropartner AS

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

Sagstuen Auto A/S
•
•

Ta service hos oss •
Dekk/Felg service •

• NYBYGG
• TILBYGG

EU-Kontroll inntil 7500 kg
Reparerer alle bilmerker

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

• 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

Tømrer
Vinduer og dører

Baderom
Membran

950 78 087

Din lokale rørlegger
akt!
med døgnv

• VINDUER

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

907 2782 5

• VÅTROM

SMART BYGG
SERVICES

smartbygg.eu | SmartBuildingPL@gmail.com

TERRASSEBYGGING
NYBYGG
VINDUER OG DØRER
REHABILITERING
OPPUSSING INNVENDING
GIPSPLATER

Tlf. 40 17 13 19

Den lokale
TOTALRENOVERING AV BAD hjelper as
post@optimalror.com

a40846087

BALNEA AS

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,-

Erfaren flislegger, maler,
murpusser,
bosatt på Nesoddtangen.
Ta kontakt: ardiani@libero.it
Tel: 948 06 187
___________________________
Mattehjelp 1.-10. trinn,
1S, 1P, 2P og 1T.
Erfaren mattelærer.
Tel: 91997730.
___________________________

463 79 397

Vi utfører også alt innen vedlikehold
av boligen din.

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

Vaskehjelp med gode
referanser 96-81-08-58
___________________________

MALER
SNEKKER
FLISLEGGER
REHABILITERING

we're good with wood!

10 ÅRS GARANTI FOR TETT BAD

Klar for sydentur igjen?
Privat ferieutleie av stor
leilighet i Torremolinos Costa del Sol. Sengeplass til 6
+ ekstraseng og barneseng,
rett ved stranda i koselig
gågate med alt i nærheten.
Vi hjelper gjerne med bestilling
av flybilletter. Tlf. 92 21 00 65.
www.costaferie.no eller
Finn-kode 87863923.
___________________________

___________________________

• DØRER

Need some
fixing?
M B YGG MAC I E JE W S KI

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
___________________________

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

Stein og masse gis bort
Bærbar sprengstein og
småstein/løsmasse i bøtter.
Hentes på Alvern.
Tlf: 92577147
___________________________
Vi tar på oss store og små
oppdrag. Send en mail til
Nesodden Hus og Hage as på
post@nesoddenhusoghage.no.
Vakttlf, Samir: 95124815
___________________________
Ønsker leilighet
Mitt navn er Seonhui og jeg er
fra Korea. Jeg er 44 år og en
stille og snill dame. Jeg jobber
som heltidsansatt ved Nesoddtunet sykehjem. Jeg ser etter
et nytt sted å bo fordi kontrakten der jeg bor nå går ut. Hvis
du kunne tenke deg å leie ut til
meg, vennligst ta kontakt.
Telefonnummeret mitt er
40084248.

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
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Møteplasser og ungdomsmøte!

Fra og med denne utgaven av Foreningsnytt presenteres ny side 4, med medlemspresentasjoner av våre medlemmer og
den nye PROFILEN
PROFILEN, hvor vi skal stifte bekjentskap med Nesoddinger som fortjener litt ekstra oppmerksomhet.
Tor Fagerland – Redaktør

BREIDABLIKK GRENDEHUS, Fagerstrand
Breidablikk er et grendehus på Fagerstrand med utleie til barnehage,
årsmøter, ulike aktiviteter og sammenkomster på ukedager, samt livets
store og små begivenheter i helger. Huset eies og drives av Breidablikk
Grendelag, en frivillig organisasjon med ønske om å holde liv i grendehuset slik at innbyggerne skal kunne ha glede og nytte av et slikt hus i
nærområdet
Grendelagets historie startet allerede i 1912 da det ble stiftet under
navnet Ungdomslaget Fremad, hvor formålet var å aktivisere bygdas unge.
I 1928 fikk ungdomslaget sitt eget hus, bygget av lokale hender på
dugnad og navnet ble Breidablikk. Huset ble tidlig lokale for den
omreisende Bygdekinoen og senere fikk Breidablikk maskinrom med egen
fremviser som snurret sin siste film i 1990.
Opp igjennom årene har mange holdt eller gjestet dåp, konfirmasjon, og
bryllupsfest, samt deltatt på jubileer, årsmøter, juletrefester og ulike
aktiviteter som dans og teater i grendehuset hvilket har huset god
stemning i snart 100 år.
Det kunne brått ha tatt slutt våren 2000 da Breidablikk tok fyr og det
brant godt i det gamle huset hvor adskillige dugnadstimer forsvant opp
i røyk. De som driftet grendelaget den gang var fast bestemt på å bygge
huset opp igjen og 2 år senere, i 2002, stod Breidablikk slik som vi
kjenner det i dag ferdig.
Breidablikk Grendehus består av utleielokalene i 1. etasje, store- og lillesalen, samt kjøkken og en bestyrerbolig i 2. etasje. I tillegg rommer huset
Nesodden Hundespa i underetasjen og peisestua over er øvingslokale for
et lokalt band. Grendelagets styre er et knippe frivillige med plass til flere
som deler ønsket om å ha et grendehus i nærområdet.
Se breidablikk-fagerstrand.com
for utleie og kontaktinformasjon
til Breidablikk Grendelag.
For Breidablikk Grendelag
Marianne Solvik

P R OF I LE N – NESODDEN UNGDOMSRÅD!
”Ungdomsråd er høringsinstans i saker som gjelder ungdom i
kommune eller fylke. Det er bare ungdom som vet hva ungdom
mener om ulike saker (...)”
I 2020 ble norske kommuner pålagt å etablere egne umgdomsråd med
det formål å informere lokalpolitikere om aktuelle utfordringer i
ungdomsmiljøene. I vår egen kommune ble det tidligere i år valgt ny leder
for vårt eget ungdomsråd, 15-årige Malin Chanita Hals Krohn. En ung
Nesodding som ikke virker særlig tynget av å ha påtatt seg oppdraget.
Hun har klare meninger og liker å kommunisere.
”Å kommunisere er viktig for å kunne oppnå positive resultater. Åpne og
saklige diskusjoner på organiserte møteplasser, som for eksempel
Fellesverket og Parlamentet, er nyttige for å kunne finne løsninger på
utfordringer vi unge har. Ikke minst innenfor rusproblematikken.”
Det er mer enn 2 generasjoner mellom Malin og intervjueren, noe som
gjør det relevant å minne om at ungdom for mer enn 50 år siden også
slet med med de samme problemene, om enn i mindre omfang, kanskje.
Sniffing av løsemidler var den gang i skuddet, også på Nesodden.
Cannabis, amfetamin og kokain var den gang ukjente dopmidler for de
fleste. Dessverre er dagens omfang av rusmidler blant våre unge for
omfattende til at man kan lukke øynene og late som at problemet er
ikke-eksisterende.

EKELUND SENIORSENTER, Berger
Ekelund Seniorsenter på Berger eies og forvaltes av Nesodden kommune, og drives i dag
av frivillige lag og foreninger i tillegg til
kommunale ukentlige aktiviteter/tilbud.
Eiendommen ble på 80-tallet testamentert
Foto: Nesodden kommune
til Nesodden Kommune, til fordel for eldre.
Den gang stod det bare tre hus på stedet. Uthus med låve og fjøs,
vognskjul med en leilighet og hovedhuset. Husene var ubebodd og
preget av forfall.
Kommunen ga tillatelse til bruk for pensjonistene og andre som ville
leie. Lions Club Nesoden tok initiativ til dugnadsinnsats høsten 1980,
og første møte i nyoppussede lokaler ble holdt 11. november 1981.
Plassen var jo ganske kummerlig, garderoben og kjøkken i åpent rom.
Den nåværende lillesal og en del av garderoben var møtesalen.
I annen etasje var det et rom til kurs og håndarbeid. Herrene spilte
bridge på møtene med radioforbindelse til første etasje.
I 1986 igangsatte Lions ytterligere arbeid med utbygging til nåværende størrelse. På samme tid ble størstedelen av den nesten
15 mål store eiedommen bebygget med 44 eldreboliger.
Arbeidet med den endelige utbyggingen av Ekelund ble utført i
lykkelig forening mellom fagfolk, dugnadsarbeid av Lions, og av pensjonistforeningens medlemmer.
Økonomien kom fra Nesodden Kommune, testamentariske og andre
givere.
Ved fullført arbeid og åpning i 1988 var stedet gjeldfritt!
På Ekelund foregår det i dag en rekke aktiviteter. For det meste er
aktivitetene rettet mot seniorer som bor på Nesodden, men det er
også aktiviteter på huset som er aktuelt for alle.
Ekelund leies også ut til ulike arrangementer når det ikke er faste
aktiviteter.
Kontakt for utleie: lokaler@nesodden.kommune.no
For Nesodden kommune
Anette Isachsen

Malin påpeker at Ungdomsrådet vil bidra til at problemet får den oppmerksomhet det fortjener, både blant politikere og øvrige innbyggere.
Hun har forøvrig en måte å argumentere på som vitner om stort
engasjement i kombinasjon med lyttende oppmerksomhet.
Om hun vil karakterisere seg selv som en superfokusert nerd?
Tilsynelatende uberørt av denne lille provokasjonen innrømmer Malin med
et mildt blikk at hun blir trigget av utfordringer i samtiden, uansett om de
er globale eller lokale.
Om hun har gjort seg noen tanker om viktigheten av generasjonsoverskridende kommunikasjon?
”Så klart – en viktig samtalepartner blir jo Nesodden Eldreråd!”
Hviilket lyder som en løfterik
og klingende fanfare, selv i
ørene til en litt
hørselssvekket 78-åring!

Foto: Elisabeth Larsen

Vi ønsker Malin og Nesodden
Ungdomsråd lykke til og
inviterer til meningsfullt samspill mellom generasjonene!
Tor Fagerland
Redaktør
Leder Malin nestleder Magnus ser fram til å fronte de unge!
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