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KIROPRAKTOR

BUNAD
Søm • Reparasjon • Omsøm

Tlf. 93 06 39 32
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Male inne?

MALE HUSET ELLER FASADEVASK?

Vi
erfaring innen
innen alle
alle
Vi har
har mange
mange års erfaring
typer malertjenester
malertjenester
typer
920 14
Ring 982
21715
606
for gratis befaring
befaring
eller
besøk
eller besøk blr.as
brl.as

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

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

Sommerbutikken.no
ALT DU TRENGER TIL: Garasjetelt Alaska

• Uteplassen
• Lekeplassen
• Idrettsplassen
• Badeplassen

3,7 x 6,1 m - Grå (22,6m2)
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VED
Vi tar imot bestilling på:
ved@nesoddentorghandel.no
For priser og info se:
www.nesoddentorghandel.no

F ORENINGSNYT

• Rotfyllingsspesialist
• Spes. i periodonti
• Oralkirurg

også kvelds- og
lørdagstimer
Kapellveien 2, 1452, Nesoddtangen

2 .etg. i Coop Extra-bygget ved Skoklefallkrysset

AccelaFrame

9495,–

7495,–

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

Telefon
93 27 71 65

www.akriss.no

Nesodden
Torghandel as

A D VO K AT

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

AKRISS

tannhelse

Kjøp av ved på gården er ikke
lenger mulig

Din lokale rørlegger
akt!
med døgnv

TØRR VED
Tlf. 40 17 13 19
VIKEN REHABILITERING AS

post@optimalror.com

Nesodden rammeverksted
og nettgalleri

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.

Wenche Øyens nye fotoserie nattblomster kan
du kjøpe via vårt nettsted. Det er 8 forskjellige
og de blir kun produsert i max 10 ex.

• Befaring og rådgivning • Endring av planløsning
• Nye gulv, enten du ønsker parkett, tregulv eller fliser
• Nye innervegger, for eksempel panelvegger, gipsvegger
eller moderne veggplater • Nye himlinger av gipsplater,
takplater, panel og annet • Listing • Bytte av dører
• Nytt kjøkken • Nytt bad • Nye trapper

Vi kan også utføre oppdraget som totalentreprenør,
for rehabilitering av hele fasaden.

Tel: 48402774
post@vikenrehabilitering.no
www.vikenrehabilitering.no

ADVOKAT SVEIN THALBERG
MEDLEM AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING

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

Tlf 957 20 759/
911 30 778

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

VI KAN BLANT ANNET BISTÅ MED:

• Utskiftning av takstein og lekter
• Omtekking/etterisolering av tak
• Etterisolering av yttervegger
• Utskiftning av ytterkledning • Utskifting av vinduer
• Drenering, utbedring og etterisolering av grunnmur

storsekk - 1000 liter
GJØFJELD GÅRD

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

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

Nye

Elektropartner AS

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

Tlf. 901 57 977

KIRKENE
Onsdag 18. november
Skoklefall kirke kl. 19.30
Ungdomsgudstjeneste ved
Eva Kirkemo og Svein Hunnestad
Avskjed med prost Hege Fagermoen

På Nesodden

Skoklefall kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved
Petter Lind og Torbjørn Eftestøl

Søndag 22. november
Nesodden kirke kl. 11.00
Gudstjeneste med dåp
Gudstjeneste for små og store
Skoklefall kirke 11.00

Kapellveien 84, Flaskebekksenteret
Telefon 401 09 700
Nesoddendyrlege

Gjøfjell kirke kl. 15.30
Lysmesse ved
Kristin Bugge Heilo og
Ingeborg Christophersen

AKTIVITETER
Ekelund Seniorsenter

MANDAGER PÅ EKELUND:

Trim kl 11.15 – Lunsj kl 12.15
Malegruppe kl.12.30 i underetg.
TIRSDAGER:

Mat og prat i underetg. kl 11.15
ONSDAGER:

Chi-gong kl. 11.15 fellesområdet ute!
Gubbekjelleren kl 11.00
ta med matpakke - vi ordner kaffe!
ONSDAGER HVER UKE:

kl 10.30 Trim på Breidablikk
ULIK UKE OPPSTART 26. AUGUST:

kl 11.30: Lunsj – kl 12.30: Bingo
TORSDAGER PÅ EKELUND:

LAG /
FORENINGER

Korona + tur = bevegelse og nye kontakter
Frivilligsentralen har turvenner!
Ønsker du selskap på en tur i nærområdet ditt
eller en lengre tur litt lenger unna?
Vi har mange som er interessert i å være med deg. Ta kontakt
på tlf eller e-post. Ønsker du å melde deg som turvenn, ta kontakt!
Vi ønsker også turledere til turer i vinterhalvåret. Mer info om dette,
ta kontakt!
Vi har også startet en mannegruppe som møtes utvalgte torsdager
for tur og bål. Denne gruppen vil påvirkes av de som deltar,
så her er det bare å bli med. Mer info? Ta kontakt!
Se ellers Facebook og nettsiden for flere
aktiviteter i koronatid.
Nesodden Frivilligsentral tlf: 48 45 48 48
post@nesodden.frivilligsentral.nowww.nesodden.frivilligsentral.no

Bridge kl. 10.30
ta med matpakke - vi ordner kaffe!

Følg oss
på
Facebook!

FREDAGER:

Mediyoga kl 12.15
Påmelding til Ann Kristin
på tlf: 48137998
Vi kan også tilby
fotsoneterapi på huset
Info og påmelding til Kristin
på tlf: 93424913

Din lokale
hjelper as

arnelendl@gmail.com
VAKTMESTERTJENESTER

OPPUSSING INNENDØRS:
• snekring
• muring
• maling og flislegging

RETTIGHETSTELEFONEN
482 34 630 –
hverdager kl 16-20

Gir råd og info om dine rettigheter
innen helse, omsorg, sosiale
tjenester, skole/barnehage, arbeidsliv.

NESODDEN
JUDOKLUBB
trener i Munkestien
Dojo Skoklefald
Tlf kontor:
474 86 599
Kontaktperson:
post@pinsekirkennesodden.no
www.pinsekirkennesodden.no
Wibecke Jøsang, tlf 918 02 993
NESODDEN
Nordre Nesodden
JUDOKLUBB
Skolekorps
trener
i Munkestien
Christina
Kråkevik
Dojo
Skoklefald
Åberg
Tlf: 974 17 895
Kontaktperson:
www.nordrenesoddenskolekorps
Wibecke
Jøsang, tlf 918 02 993
NESODDEN
Nesodden
Idrettsforening
JUDOKLUBB
BERGER
IDRETTSPARK

trener i Munkestien

Tlf. Dojo
66 91Skoklefald
74 77
e-post: post@nesoddenif.no
Kontaktperson:
Wibecke
Jøsang, tlf 918 02 993
www.nesoddenif.no

Nesodden ressurskafe er en frivillig, non-profitt organisasjon som holder til
i den røde låven på Hellvikskogvei vei 2.
Vi er opptatt av gjenbruk og delingsøkonomi og har derfor åpnet en gratis gjenbruksbutikk med gratis
kafé som er åpen hver søndag om været er bra.
Vi er også opptatt av å redusere barnefattigdom og skape inkluderende møteplasser der ingenting
koster noe så vi tilbyr også gratis matkasser en gang i uken, gratis middager to ganger i uken og gratis
aktiviteter for store og små med mål om å skape flere møteplasser der alle kan møtes på like premisser.
Vi utvider nå uteområdet og kan tilby flere koselige sittegrupper.
Vi har egen FB-gruppe og hvis du vil vite mer, så følg oss der.
Hvis du vil støtte vårt arbeid, bruk Vippsnr 85009 eller send til
Kontonr 15038513769.

Kjære lesere og annonsører
Det er ikke lett å få inn nok annonser til at vi klarer utgivelse
så ofte som vi ønsker – spesielt ikke i denne krisetiden.
Vi setter derfor utrolig stor pris på hvert eneste bidrag som
kan hjelpe oss til å komme gjennom dette!
Du som ønsker å beholde og støtte Foreningsnytt
kan nå gi en gave ved å benytte enten Vipps eller vanlig
givergiro: 05304268389

NESODDEN
Nesoddtunets
JUDOKLUBB
trener
i Munkestien
Venner
Dojo
Skoklefald
Tlf: 900 35 699
Kontaktperson:
Wibecke
Jøsang, tlf 918 02 993
post@nesoddtunetsvenner.no
NESODDEN D K A T T

D
O
NESODDKATTEN
JUDOKLUBB

trener
- hjelper hjemløse
katter.i Munkestien
Dojo Skoklefald
Kontakt Kari Rolland:
Kontaktperson:
997 227
56 tlf 918 02 993
Wibecke
Jøsang,
NESODDEN
JUDOKLUBB
trener i Munkestien
Dojo Skoklefald
Kontaktperson:
Wibecke Jøsang, tlf 918 02 993

Alt går uavkortet til vårt arbeid for å gjøre
Nesodden til et godt sted å bo for alle.

Tlf 93861151

mob. 47 31 70 33
liseelfstrand@gmail.com

EN

Ved større grupper
deles disse opp ute/inne
for å forhindre smittespredning.
Maks antall
på våre aktiviteter er 20 stk.
Vis hensyn og avstand
og følg retningslinjer som er oppgitt!
Bli hjemme om du er syk!
Kontakt oss på: Tlf: 94797583
anette.yvonne.scott@nesodden.kommune.no

www.sandvang.no

Utleie av selskapslokaler

S

www.nesodden.kirken.no

DYRLEGEN

Søndag 29. november
Nesodden kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved
Anne Marit Tronvik og
Ingeborg Christophersen

NE

DEN NORSKE
KIRKE

Vipps

136376

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

NESODDEN
VELFORBUND

Terje Larsen
Mobil: 926 30 095

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

ARBEID UTFØRES

SMÅANNONSER
Trefelling, hekklipping
og gressklippingg
Trenger du hjelp med å felle
trær og eller busker?
Jeg har 30 års erfaring og
holder til på Fagerstrand.
Motorsagen min har 18”
sverd, som betyr at jeg
kommer meg gjennom så godt
som alle trestørrelser.
Jeg utfører også beskjæring av
trær/ frukttrær og hagearbeid.
Jeg kan også hjelpe til med
innhøsting av frukt & bær.
Jeg har gode referanser
Ring gjerne for å avtale
gratis befaring
Svein Erik - Tlf: 9598 4030.
___________________________

Trenger du hjelp i huset?
Vaskehjelp og flyttevask
Gode referanser
Mobil: 96670619
___________________________
Vi tar på oss store og små
oppdrag. Send en mail til
Nesodden Hus og Hage as på
post@nesoddenhusoghage.no.
Vakttlf, Samir: 95124815.
___________________________

KIWANIS GJENBRUK
Drøbakveien 18, Fagerstrand
Holder åpent for salg og
levering
tirsdager kl. 11-14 og torsdager kl. 15-18.
Mer info se: nesodden.
kiwanis.no
eller FB: Kiwanis Gjenbruk
Tlf. 907 02 450
–––––––––––––––––––––––––––

Kasperski BYGG
– Maling av hus, terrasse, etc
Happy Redesign
– Snekkerarbeid, også muring
Omtrekking av møbler, skifte
– Oppusing og renovering
av glidelås/putesøm, enkle
– Takvasking
reparasjoner av klær,
Vi har lang erfaring innenfor
Salg av vintage møbler.
bransjen og tar alle
T 95231118
utfordringene vi får!
pia.mittet@gmail.com
Erfaren flislegger, maler,
Ring oss, eller send melding til
––––––––––––––––––––––––––– tlf. 46550493 for oppdrag
murpusser,
bosatt på Nesoddtangen.
–––––––––––––––––––––––––––
Mattehjelp 1.-10. trinn,
Ta kontakt: ardiani@libero.it
1S, 1P og 2P. Erfaren
Tel: 948 06 187
Vaskehjelp
___________________________ mattelærer. Tel: 91997730
God referanser.
Tlf. 96-81-08-58
–––––––––––––––––––––––––––
Øko.poteteter selges.
10 kg kr 300,–, 25 kg kr 625,–
Vinterlagring på låve for bil,
Levering på fredager.
båt og campingvogner.
Hokholt gård, Tlf. 95218897
––––––––––––––––––––––––––– Fastpris 3500,- fra 1 oktober
Sliping og behandling av alle
til 1 juni. Opplagring er på en
typer gulv. Gratis prisoverslag.
låvebro, der det kun mulig å
Snekker med 30 år erfaring
innen: takarbeid, vindu/dør,
kjøre opp/ned før og etter
per-chrl@online.no
fasadearbeid, tilbygg,
snøfall. For mer info ta
Tlf. 66 91 03 53 / 90 15 11 01
terrasse. Tlf. 45852197
kontakt: 918 03 900
––––––––––––––––––––––––––– ___________________________

Fagerstrand Parkett
& Gulvsliping

Rimelig minilager i låve.
Også bil/motorsykkel.
Nordre Grøstad.
Tlf. 92063510.
___________________________

Lite kontorlokale beliggende
sentralt på Fjellstrand. Rimelig
leie med samarbeidsavtale.
Tlf. 92 21 00 65
–––––––––––––––––––––––––––

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
• 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

• DØRER
• VÅTROM

Din lokale Elektroinstallatør

TLF: 96 01 70 20
Vi tar store og små oppgaver innen :

Alt i rørleggerarbeid

Mob. 90 72 10 27 runlaur@online.no

• VINDUER

GRATIS BEFARING!

• Snekring
• Muring
• Oppussing innvending
og utvendig
• Totaltrenovering av bad
• Vaktmestertjenester
• Hageservice
• Trefelling

Tlf: 41699561 - E-post: byggoghageservice@epost.no
www.facebook.com/grabo bygg og hageservice

Malerfirma

SAMCOM AS
Personlige og kortreiste julegaver
får du hos oss!
Velkommen til vårt

rammeverksted
på Fjellstrand

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 •

EU-Kontroll inntil 7500 kg
Reparerer alle bilmerker

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

MINIGALLERI OG RAMMEVERKSTED

TIRSDAG, ONSDAG og FREDAG 10-17 – TORSDAG 10-19

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

Glansbilde Minigalleri og Rammeverksted er en avdeling av Original as, Grafisk Design og Produksjon
Fjellstrandveien 1 (VED SIDEN AV ANNAS HYBEL) - tlf. 66 91 44 08 / 98 81 06 06 - post@glansbilde.no

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

911 59 160

e-mail: frank@franknilsen.no

Får vi nok bestillinger kommer Foreningsnytt ut i både uke 48, 49 og 50 - bestillingsfrist – torsdager kl 15.00
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Samspillets kunst
Tonje Tejera
52 år
Firebarnsmor
Resepsjonist
Samfunnsengasjert
... og ikke minst:
Initiativtaker til nesoddungdommens
foreldregruppe

NR

19

UKE 47
2020

Legevakt 116117
(nasjonalt legevaktnummer)
Giftinformasjon 22 59 13 00
Kommuneoverlegen 66 96 43 00
Viltpåkjørsel 02800
Krise- og incestsenteret i Follo
64 97 23 00
Alarmtelefonen for barn og
unge 116 111

I forrige Fokus lovet vi å følge opp Facebook-etableringen av denne gruppa.
En etablering som skulle vise seg å få en nærmest dramatisk respons.
I løpet av den første helgen i oktober kom det inn bortimot 1000 innmeldinger.
En måned senere er antallet økt til mer enn 1250.
Dette er en så overveldende respons at initiativtakeren selv ble «tatt på senga» som det heter.
– «Jeg ville vel bare etablere et forum for meningsutveksling om ungdom og deres behov».
Så skulle det hele altså utvikle seg til noe mye større enn det hun hadde forestilt seg.
En slik sjokkartet, lokal begivenhet gikk da heller ikke de folkevalgte hus forbi.
Det gikk ikke mange timene før ordfører Truls var på ballen.
At et slikt engasjement kalte på framtidig handling både fra offentlig og privat hold, sto klart for de
fleste. Det tok da heller ikke lang tid før det kommunale Ungdomshuset Sletta på Skoklefall fikk utvidet
åpningstid, bemannet av foreldre og andre støttespillere.
Sponsing av mat og drikke fra lokale butikker ble også et resultat av denne sosiale dugnaden.
At de unge selv har satt pris på tiltaket, har tilstrømmingen til de grader vist.
Tonje er en ytterst aktiv og samfunnsengasjert person som kommuniserer både på inn- og utpust:
«Alle trenger å ha eierskap til noe!
Uansett hvordan vi er skrudd sammen må vi føle at vi har en posisjon, at vi betyr noe, at vi lykkes
på en eller annen måte.
Det verste er utenforskapet – et liv preget av ensomhet og frustrasjon som gir grobunn for søken etter
utfordrende og negativ atferd sammen med likesinnede».
Opprettelsen av nesoddungdommens foreldregruppe er en begivenhet som krever en organisering
som innebærer holdninger og handlinger som bidrar til en varig og positiv endring.
Her må det offentlige og private lagspillet stå i sentrum.
Så langt er det altså registrert ca. 1250 medlemmer i NF, hvorav et tyvetall representerer
de mest aktive.
Pappaene er så langt i mindretall.
Ungdommen savner dere!
Vi vet jo at Nesoddens befolkning består av mange kreative og ressurssterke innbyggere
som nå har fått en meningsfull utfordring å ta tak i.
Tonje er klar på at dette prosjektet ikke alene vil kunne løse en stor og alvorlig utfordring,
men at dette er et krystallklart signal om umiddelbar handling kan det ikke være tvil om.
Så håper vi inderlig at ungdomsproblematikken har fått en nødvendig oppmerksomhet og at vi alle må
bidra til at ungdommene i risikogruppa får den hjelp og støtte
som får dem til å innse at anerkjennelse og respekt ikke
vinnes gjennom destruktiv atferd.

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

Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113

Tor Fagerland
Redaktør

PS:
”Det er med tungt hjerte vi måtte stenge ned fritidstilbudene nå sist helg på grunn av nye smittevernregler.
Vi gjør vårt ytterste for å kunne åpne så fort som overhodet
mulig.”

Barnevernvakten
917 19 615
Rødekors – barn og unge
800 33 321
Overgrepsmottak 23 48 70 90
eller 22 03 22 93
(Oslo Legevakt- seksuelt
overgrep eller voldtekt)
Kirkens SOS 22 40 00 40
Mental Helse 116 123
Tannlegevakten 22 67 30 00
(Schweigaardsgate 6, Oslo)
Alternativ til Vold Follo
453 95 343
Veterinærvakt Follo
24-timers vakttelefon
64 94 00 40
Hjertestartere:
Alværn ungdomsskole
Bakkeløkka flerbrukshall
Energihuset, Rema 1000
Berger Idrettspark
Bergerhallen
Bjørnemyr flerbrukshall
FIF-huset Fagerstrand
Myklerud skole, Nesoddhallen
Nesodden judoklubb
Tangen senter (2 stk)
Tangenten (2 stk)
Nesoddtunet sykehjem
Steilene
Fjellstrand grendehus
Nesoddtangen gård
Samfunnshuset
Ekelund seniorsenter
KIWI Flaskebekk
Vardenbakken 97
Nyborgjordet Fjellstrand
Fagerstrand båtforening
Orange Studio, Fagerstrand
Follo Taxi 064 85
Nesodden kommune
66 96 43 00

