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SE VÅRE GODE TILBUD NÅ!

ningsnytt

Vel og
musikk

Strøsandkasse
70 liter

• GARASJETELT

Trude Højfeldt

• LEKEHUS

Opplevelsesorientert psykoterapeut

• TRENINGSUTSTYR

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

•

post@familieterapi-trudehojfeldt.no

www.familieterapi-trudehojfeldt.no

Lagertelt Oksval

2 495,–

1,8x1,8m (3,2kvm)

STORT UTVALG!

Biolan varmkompost

til husholdsavfall.
Fungerer perfekt hele året!
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Sommerbutikken.no
• REDSKAPSBODER

Etabl. 1950

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

F ORENINGSNYT
1 995,–

EKSTRAINNTEKT?

Dersom du er pålitelig
og effektiv har vi et godt
jobbtilbud til deg!

8 450,–

6 995,–

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

Kurs i klassisk yoga
www.yoganesodden.no

Nesodden rammeverksted
og
nettgalleri
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Follo Distribusjon søker
deg til levering av
trykksaker til noen av
Nesoddens 8000
postkasser.
Du må ha sertifikat.

sturla.siger@gmail.com

BUNAD

Utgivelse hver 14. dag i
oddetallsuker, bortsett fra i
ferieperioder. Annonsefrist
annenhver torsdag kl. 15.

Søm • Reparasjon • Omsøm

Medlem av Norsk Logopedlag

TOTALENTREPRISE INNEN
NYBYGG - TILBYGG - REHABILITERING - BADEROM

25 ÅR
Gamle og nyere klassiske perler og en urframføring.
Dir: Marilena Zlatanou

ADVOKAT SVEIN THALBERG
MEDLEM AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING

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

presis
ars as

p.

autorisert regnskapsførerselskap

25 års jubileumskonsert, med kor og orkester

Se ellers omtale på: coromisto.webnode.com

Tlf. 93 06 39 32

F L A S K EoBg sEå Kp åK
7 - 2 3 lørdager !

Logoped Bodil Vidnes-Kopperud

Søndag 30. oktober kl. 19.00 i Skoklefald Kirke
Kr 250,- Barn gratis

remonter.no

For nærmere informasjon
kan du kontakte
Follo Distribusjon ved
Sturla Siger

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

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

LYNGÅSVEIEN 24 - ved Samfunnshuset
LYNGÅSVEIEN
24 - 58
ved 774
Samfunnshuset
TLF. 411
TLF. 411 58 774

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

Tel: 48402774

post@vikenrehabilitering.no
www.vikenrehabilitering.no

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
U3A
Aldri
å
for sent
lære!

KIRKENE

LAG/FORENINGER
/PARTIER

Foredrag torsdag 3. november, Samfunnshuset
kl 13.00-14.00, åpner 12.30.
«Flytende havvindmøller – et nytt norsk industrieventyr?»
'51&&'0
Leder av Windstaller Alliance Guro Løken ;--'.-.7$$
u3anesodden.no
6+(6'6FNNG

MARIANNE HAUKEBØ
TIDSLINJER

NESODDEN
'51&&'0 SYKKELKLUBB
;--'.-.7$$ Leder:
6+(6'6FNNG
Thomas Henriksen
Tlf. 92 43 32 32
www.nesoddensykkel.no

For nærmere info se
www.nesoddentennis.no
eller send e-post til:
post@nesoddentennis.no

Nesodden Velforbund
E-mail: kontakt@nesoddenvelforbund.no
Webside: www.nesoddenvelforbund.no
Leder: Knut Ertresvaag
E-mail: leder@nesoddenvelforbund.no

DEN NORSKE
KIRKE
Søndag 30. oktober

Gudstjeneste i Nesodden kirke kl. 11.00
ved Svein Hunnestad og Natasja Rybak
Gudstjeneste i Skoklefall kirke kl. 11.00
ved Eva Kirkemo og Torbjørn Eftestøl

Lørdag 5. november

Minnegudstjeneste i Nesodden kirke kl. 16.00
ved Kristine Skree Kristiansen og
Lorenzo Nardocci
Åpen kirke:
Skoklefall 16.00-18.00
Gjøfjell 16.00-18.00
Nesodden 17.00-18.00

Torsdag 3. november
vil det i forbindelse med allehelgen
bli delt ut lys på Tangen senter
fra 11-13 og 15-17.

Velkommen!

minnes

Søndag 6. november

Gudstjeneste i Gjøfjell kirke kl. 11.00
ved Eva Kirkemo
Gudstjeneste i Skoklefall kirke kl. 11.00
ved Kristin Bugge Heilo og Torbjørn Eftestøl.

Onsdag 9. november

Stille messe i Skoklefall kirke kl. 19.30
ved Eva Kirkemo

KUNSTHALLEN NESODDPARKEN
29/10 - 20/11
OBJEKTER MALERIER COLLAGE
ÅPENT LØRDAGER OG SØNDAGER 13.00-16.00

Nesoddtunets
Venner
Tlf: 900 35 699

post@nesoddtunetsvenner.no
Nordre Nesodden
Skolekorps
Christina Kråkevik
Åberg Tlf: 974 17 895
www.nordrenesoddenskolekorps

Nesodden Frivilligsentral tlf: 48 45 48 48
post@nesodden.frivilligsentral.no
www.nesodden.frivilligsentral.no
Nesodden Frivilligsentral har ulike aktiviteter og tjenester!

Hos oss kan du starte opp aktiviteter, delta på allerede etablerte aktiviteter, samt både benytte deg av- og bidra på våre
tjenester.
Gratis omvisning på Nasjonalmuseet!
17. november drar vi til Nasjonalmuseet på gratis omvisning.
Dette er et tilbud for alle som vil, og vi ønsker at halvparten
av plassene forbeholdes deg som av ulike grunner ikke så lett
ville kommet deg hit på egen hånd. Førstemann til mølla!!!!
Påmelding: post@nesodden.frivilligsentral.no

BOMANSVIK
VEL
Kontakt: Per Hopsø
Mobil 90 98 68 42
phopso@online.no

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

U3A NESODDEN
Kontakt: Nils Erik Lie,
E-post: nilselie@online.no
Tlf. 4803 4524
www.U3ANesodden.no

www.sandvang.no

Utleie av selskapslokaler

SPRO VEL
Kontakt Simen Havig-Gjelseth
simen.sons@icloud.com
Tlf. 900 96 601

«Ingen trenger å sitte alene på Nesodden»

SVESTAD VEL

Røde Kors
www.rodekors.no/nesodden
www.facebook.com/nesoddenrk
leder@nesoddenrodekors.no
Kontakt: 995 62 637

mob. 47 31 70 33
liseelfstrand@gmail.com

Nye aktiviteter hos Frivilligsentralen:
• Babynorsk
• Kalligrafi

”Nesoddens mest aktive velforening?”
Formann: Tor Vidar Fosse
Kontakt: post@svestadvel.no
eller tel 950 55 688

Tlf kontor: 474 86 599
post@pinsekirkennesodden.no
www.pinsekirkennesodden.no

Aldri
å
for sent
lære!

3. NESODDEN
ST. GEORGS GILDE
Kont. Steinar Gullerud
tlf. 66 91 92 46
steinar.gullerud@
getmail.no

Utleielokaler for 40-120 personer

BREIDABLIKK GRENDEHUS
1454 Fagerstrand - Tlf 66 96 06 21
www.breidablikk-fagerstrand.com

Fagerstrand
Idrettsforening
medlemsservice@fagerstrand.no
www.fagerstrand.no

Koret øver hver mandag
kl. 18.30 på Tangenten.
Kontakt Marilena Zlatanou
66 91 16 79 eller 98 81 36 36
FJELLSTRAND VEL
Kontaktperson Jan Kilemo,
tlf. 909 38 585.
Vi kan følges på web:
http://www.fjellstrand-vel.no og
facebook: Fjellstrand Vel

Foto: Malin Longva/Den norske kirke

www.nesodden.kirken.no

SMÅANNONSER
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
___________________________
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.
___________________________
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

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

Vi tar på oss store og små
oppdrag. Send en mail til
Nesodden Hus og Hage as på
post@nesoddenhusoghage.no.
Vakttlf, Samir: 95124815
___________________________
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.
___________________________
Ekstrainntekt?
Follo Distribusjon søker deg til
levering av trykksaker til noen
av Nesoddens 8000
postkasser.
Du må ha sertifikat i klasse 1.
For nærmere informasjon kan
du kontakte
sturla.siger@gmail.com

Nytt baderom??
Frank Nilsen Mur & Flis
utfører
store og små oppdrag.
Har samarbeid med alle
håndverkere du vil trenge.
Kontakt oss på mobil:

911 59 160

e-mail: frank@franknilsen.no

ARBEID UTFØRES

Din lokale rørlegger
akt!
med døgnv

Need some
fixing?
MALER
SNEKKER
FLISLEGGER
REHABILITERING

M B Y GG MAC I E J E W S KI
MB Y G GNO @GMAIL. C O M

90727825

Den lokale
hjelper as

Tlf. 40 17 13 19

Nye

SMART BYGG
SERVICES

Elektropartner AS

TERRASSEBYGGING
NYBYGG
VINDUER OG DØRER

we're good with wood!

463 79 397

REHABILITERING
OPPUSSING INNVENDING
GIPSPLATER

smartbygg.eu | SmartBuildingPL@gmail.com

KVIKK FIX BYGG
Tlf. 4000 1222 • www.spiskammerset.no
Gode matopplevelser!

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
• NYBYGG

Sagstuen Auto A/S
•
•

Ta service hos oss •
Dekk/Felg service •

• 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

• VINDUER
• DØRER

Baderom
Membran

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,-

950 78 087

TOTALRENOVERING AV BAD
10 ÅRS GARANTI FOR TETT BAD

Vi utfører også alt innen vedlikehold
av boligen din.

a40846087

BALNEA AS

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

Kjære lesere og
annonsører
VIPPS:

136376

Om du vil støtte
Foreningsnytt sitt arbeid
kan du vippse til dette
nummeret.
Alle beløp mottas med
stor takk, og eventuelt
overskudd vil gå tilbake til
folket.
Det er også mulig å
benytte vanlig givergiro:
05304268389

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

Vi tar imot oppdrag på e-post
og telefon.
● Print/kopiering i farger og s/h
● Fotoprint opp til A2-størrelse.
● Skanning og redigering av bilder
● Skanning av dias
post@glansbilde.no Tlf: 98810606

• VÅTROM

SVERRES TV-SERVICE OG SALG, Oslo og Akershus

Tømrer
Vinduer og dører

utføres.
Vannmengdegaranti
Anleggsdrift
Brønn og Energiboring AS

Tlf. 901 57 977

post@optimalror.com

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

Brønn- og
energiboring

Torremolinos
... midt i
smørøyet på
Costa del Sol

Stor leilighet ved stranda,
tre soverom, leies ut privat
til ordensmennesker, av
nesoddfolk som har holdt
på med dette i over 20 år!
Dere får all info dere
ønsker og gjerne hjelp til
bestilling av flybilletter.
Annonse med full info på
www.costaferie.no eller
Finn.no: kode 87863923
Vi kan også treffes på tlf
92210065 eller på e-post
til else-britt@costaferie.no

• Flyttevask • Vindusvask
• Dagligvask
41354024/92510415
perfekteffekt@gmail.com
Alle nye kunder får
15% rabatt på første vask

Alt i rørleggerarbeid
Mob. 90 72 10 27 runlaur@online.no

NESODDEN
MENIGHETSHUS

Ideelt lokale til mange anledninger
For bestilling: 92 05 10 89
e-post: anne.marit.tronvik@online.no
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Fjellstrand, Spro og Oscarsborg!

Nes
Fol

Vi fortsetter vår presentasjon av våre medlemmer og med den nye PROFILEN
PROFILEN, hvor vi skal stifte bekjentskap med
nesoddinger som fortjener litt ekstra oppmerksomhet.

Etab
Utgiv

Tor Fagerland – Redaktør

SPRO VEL – 75 ÅR I ÅR!
Første velmøte ble avholdt 31. august
1947, og av protokollen fremgår det
at mye er som før. Den første saken
som ble behandlet fremholdt
nødvendigheten av en felles badstue
på Spro og at ventehusene på
bryggene er i en sørgelig dårlig forfatning, og kommunen skal kontaktes for istandsettelse av
husene. 70 år senere restaurerte vellet ventehuset på Søndre
Spro brygge, og ytterligere fem år senere gjenreiste vellet
trebryggen som ble fjernet på 80-tallet på grunn av mangelfullt
kommunalt vedlikehold.
Spro vel har vært mer og mindre aktive gjennom 75 år. Nå er vi
inne i en aktiv periode med ca 80 betalende medlemmer.
Det største arbeidet i år er knyttet til en vakker bok med bilder og
tekster som viser livet på Spro gjennom noen hundre år.
Fred Mørstad tok initiativet til å samle historier og dokumentasjon
som var spredt blant mange personer. Sammen med Inger Lise
Welhaven og Trine Benjaminsen har han tatt hovedansvaret for at
vi nå – og i ettertiden – kan dele opplevelser og bilder fra nær og
fjern tid. Takket være hundrevis av dugnadstimer fra disse tre blir
boken en realitet i november. Boken kan du kjøpe på Nordli på
Tangen senter, Kiwi Fagerstrand eller ved å kontakte
oyvind.kramer@gmail.com. Prisen er kr 400,–.
Spro står foran en ny tid der 400 leiligheter skal tas i bruk på Nordre Spro i løpet av få år. Det er i underkant 200 boliger på Spro i
dag, og dagens beboere vil merke dette på ulike vis. Velet ønsker
å være en historiebærer som sikrer medlemmenes interesser,
men vi skal også stå for en integrering mellom det etablerte Spro
og Spro Havn-beboere slik at vi er gode naboer som drar godt av
hverandres kvaliteter.

FJELLSTRAND VEL
Fjellstrand Vel er en av flere Velforeninger på Nesodden som ble stiftet rundt århundreskiftet.
Den første var Flaskebekk Vel i 1894, Oksval Vel i 1902 og siden Hellvik Vel og Fjellstrand Vel
5. juni 1912.
På hele Nesodden ble det bygget ut stadig flere sommervillaer og hytter. Nesodden var blitt et
populært rekreasjonssted for Oslos bedre stilte befolkning. Fram til dette hadde fjellstrandfolk
livnært seg innenfor jord- og skogbruk, med store gårder som Fjell og Granerud Gård.
Fjellstrand utviklet seg nå til å bli et senter i kommunen.
Det var et yrende forretningsliv med bank, postkontor, kjøttforretning, landhandleri, kolonialforretning, kiosker og kafé! Båten var det viktigste, og lenge det eneste kommunikasjonsmiddelet. Vellet ble stiftet for å løse og koordinere felles oppgaver som veiutbygging, brygger
og bryggehus, veibelysning og drikkevann. Det ble gravd, hakket og spadd. Fruene bakte kaker,
holdt basar og hadde syklubb for å skaffe penger til vellet. Det ble lagt ned et enormt antall
dugnadstimer disse første årene for å bygge ut infrastruktur som siden har blitt en kommunal
oppgave.
I fjor startet vi arbeidet med å lage planene og søke etter midler til å bygge aktivitetspark
på Nyborgjordet.
På Fjellstrand er det stort behov for en trygg og mangfoldig møteplass. Trygg i form av plassering skjermet fra trafikk, samt sentral beliggenhet med trygg adkomst for de fleste beboere.
Mangfoldig i form av et bredt utvalg av aktiviteter som vil treffe på tvers av alder, kjønn,
bakgrunn og ferdigheter. I dag har barn og unge på Fjellstrand få eller ingen møteplasser utenom
skole og organiserte fritidsaktiviteter. Gjennom de siste årenes sterke befolkningsvekst på
Fjellstrand har det blitt flere barn og unge. Vi ser en økt aktivitet blant barn og unge som ikke
har noe sted å oppholde seg, samt at UngData-rapporten for Nesodden kommune viser at vår
ungdom opplever mer ensomhet, bruker mer rus, opplever mer trusler om vold enn landsgjennomsnittet. Ved å tilby lavterskel møteplasser og aktivitetstilbud ønsker Fjellstrand Vel å
bidra til at vi «bygger barn i stedet for å reparere voksne». Vi ser på dette som et forebyggende
tiltak for både fysisk og psykisk helse spesielt blant barn og unge.

Historien om Spro er ikke ferdig skrevet, og om 25 år, når vellet er
100 år, blir det spennende å se hvordan «nye Spro» er blitt.

Alt i alt er Fjellstrand et godt sted å bo og være på så mange arenaer og måter. Vi er et lite og
tett lokalsamfunn som er gode på å se hverandre, hilse på hverandre og ta vare på hverandre.
Heldige er vi også som har vår egen lokale kafé og pub der vi
kan samles. Annas hybel.
Vi er stolte av å representere en så fin bygd med så flotte
mennesker!

For Spro Vel
Øyvind Kramer

Med vennlig hilsen
Styret i Fjellstrand Vel

PR OF ILEN – ANNE FELBERG
Stifterne av Oslofjord Operafestival, som hver betalte kroner 250,– i stiftelseskapital i 1998, drømte neppe om at deres forsøk på å framføre opera midt i
Drøbaksundet skulle bli en årviss begivenhet. I 2023 fyller imidlertid den i 2007
omdøpte festivalen, OscarsborgOperaen, 25 år! Samtidig fyller den ustoppelige operahavfruen Anne Felberg 70, og kan se tilbake på alle de 25 årene fra lederposisjon.
For å markere 25-årsdagen og for å forbinde Oscarsborg for evig og alltid med
opera, har vi bestilt en flunkende ny opera av Trygve Brøske og Marianne Meløy
med urpremiere 16 august 2023. «Kommandanten» er navnet, og den skal handle
om 9. april og lederskap.
Første del er en vandredel hvor publikum blir geleidet inn i tunnelene mot borggården for så å gå opp på taket og skue mot Færder og mot Moses og Aaron hvor
Birger Eriksen sto. Når mørket senker seg samles alle i borggården til en mer
fabulerende del hvor Birger Eriksen og Heinrich Woldtag – Blüchers kaptein – møter
farlige ledere opp i gjennom historien. Scenografien vil være borgen selv forsterket
med en variasjon av videoinnstallasjoner.
Vi gleder oss enormt!
– Litt dramatikk har du vel opplevd, både på og bak scenen gjennom så mange år?
Å jo – noe annet hadde vel vært merkelig. Det har vært en krevende og mangfoldig reise som aller mest har vært preget av optimisme og masse GLEDE!
Glede over at vi har lykkes så godt i en utfordrende bransje, og ikke minst glede
over alle de gode møtene vi har hatt med spennende og flotte mennesker – på
og bak scenen. Og ikke minst alle de FORAN scenen – vårt store og trofaste
publikum!
Tusen takk til dere alle!

Skisse til deler av
den nye parken

– Og nå ser du fram til 70-årsdagen neste år, og en bedagelig tilværelse som
pensjonist, med tvinnende, rastløse fingre og tvangsnedkjøling av et boblende,
kreativt hode?
Annes blå blikk antar et litt bekymringsfullt uttrykk og antyder ordløst en mer aktiv
virkelighet.
Neppe, men nå kan nye og yngre krefter få slippe til på Oscarsborg!
– Midt i all gleden har du vel også opplevd situasjoner hvor lykkerusen har vært
fraværende, for eksempel nå i sommer under Otello da begge hovedrollene og store
deler av koret ble Covid-smittet og måtte kaste inn håndklærne?
Man får uante krefter i en slik situasjon, for å unngå
katastrofe.
Jo, vi reddet situasjonen, mirakuløst nok!
– Dine beste og dårligste egenskaper?
Jeg tror på blandingen av ydmykhet og
styrke – av fantasi og realisme.
– Er du et arbeidsjern? JA!

Anne Felberg
Foto: Tore Henning Larsen

Og et Ja-menneske? JA!
Høres ikke så uvettig ut det der, i hvert fall ikke
når man produserer opera midt i Oslofjorden
under våre uberegnelige, klimatiske forhold!
Tor Fagerland
Redaktør
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