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

Sommerbutikken.no

Sagstuen Auto A/S

SE VÅRE GODE TILBUD NÅ!
• REDSKAPSBODER

Flytebrygge

• LEKEHUS
• TRENINGSUTSTYR

•
•

Ta service hos oss •
Dekk/Felg service •
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Alt i rørleggerarbeid
EU-Kontroll inntil 7500 kg
Reparerer alle bilmerker

Mob. 90 72 10 27 runlaur@online.no
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455x200cm + 410cm

• GARASJETELT

Elektropartner AS
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Høstkampanje!

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

BUNAD

Søm • Reparasjon • Omsøm

Tlf. 93 06 39 32

34 950,–

26 950,–

1995,–
Lagertelt Oksval
1,8x1,8m (3,2kvm)

Biolan Kompostbinge

E-post: kristiansen@tfok.no

KIROPRAKTOR

TOTALENTREPRISE INNEN
NYBYGG - TILBYGG - REHABILITERING - BADEROM

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

8 450,–

6 995,–

Hurtigkomposter 220eco
Mørkgrå - Varmkompost

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

Nesodden rammeverksted
og
nettgalleri
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

• Rotfyllingsspesialist
• Spes. i periodonti
• Oralkirurg

også kvelds- og
lørdagstimer
Kapellveien 2, 1452, Nesoddtangen

2 .etg. i Coop Extra-bygget ved Skoklefallkrysset

Telefon
93 27 71 65

AKRISS

tannhelse

www.akriss.no

NESODDEN
MENIGHETSHUS

Ideelt lokale til mange anledninger

SMART BYGG
SERVICES

we're good with wood!

463 79 397

TERRASSEBYGGING
NYBYGG
VINDUER OG DØRER
REHABILITERING
OPPUSSING INNVENDING

smartbygg.eu | SmartBuildingPL@gmail.com

GIPSPLATER

tannhelse@akriss.no

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

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

ADVOKAT SVEIN THALBERG
MEDLEM AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING

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

Rehabilitering
Vinduer og dører

For bestilling: 92 05 10 89
e-post: anne.marit.tronvik@online.no

Baderom
Membran

950 78 087
Neste utgave kommer uke 47, 24. november.
Bestillingsfrist torsdag 18. november kl. 15.
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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

KIRKENE
DEN NORSKE
KIRKE

Kom og Smak

AKTIVITETER

SMÅANNONSER

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

Fiin Fredag!
Hver fredag byr vi på et gratis måltid og en opplevelse.
Frivilligsentralen 12.30-15.00
Hva slags mat vi serverer, avhenger av hvem som lager
den. Syrisk, afrikansk, europeisk, nesoddisk…
GOD skal den i alle fall være!
Opplevelsene fremover vil bestå av konserter,
verksteder og foredrag, fra Nesoddbaserte artister og
folk med noe viktig på hjertet.
Velkommen til vår nye inkluderende møteplass for deg
som er hjemme på dagtid.
Kjenner du en interessant, morsom og/eller
engasjerende nesodding? Tips oss gjerne!

Velkommen til
krokitegning i GalleriVanntårnet!

Trefelling/hageog vaktmestertjester.
Beskjæring av frukttrær/hekk.
30 års erfaring/kvistkutter.
Gravstedsbeplanting.
Gratis befaring
Svein Erik/9598 4030
___________________________

En onsdag i måneden kan du
være del av et fellesskap som
i fred og ro deler et måltid,
leser en bibeltekst og deler
tanker om tro og bønn.
Vi vil også lære om og øve
på å være stille.
Vi starter kl. 17.30 i
Skoklefall menighetshus og
avslutter med en Stille Messe
i Skoklefall kirke kl. 19.30,
med salmer av Taizé.
Alle er hjertelig velkommen!
Ta kontakt med Eva Kirkemo
på 454 17 644 hvis du vil
være med eller vi vite mer.

Kontakt oss på: Tlf: 94797583
anette.yvonne.scott@nesodden.kommune.no
Kontakt:
Efthimios Karantonis
Tlf: 458 82 276
Epost: efthimioskarantonis@gmail.com
www.nesodden.roedt.no
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Se våre nettsider:
nesodden-seilforening.no
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NESODDEN
SANGKOR
øver hver onsdag kl 19.00
på Tangenten.
Mer info på
www.nesodden.sangkor.no

OREN

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

Søndag 21. november

Gjøfjell kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved
Kristin Bugge Heilo og Natasja Rybak

Trenger du Vaskehjelp?
Har lang erfaring med å vaske
i private hjem.
Har referanser tlf 45280173

Torsdager: Bridge kl. 10.30
Fredager: Mediyoga kl. 12.00

Ekelund
nesodden@rotary.no

Skoklefall kirke kl. 19:30
Stille messe ved Eva Kirkemo

___________________________

Håndarbeidstreff v/Husflidslaget 1ste og 3dje tirsdag i måneden
fra kl. 11-14 m/servering.

N

nesoddenkunstforening@gmail.com
www.nesoddenkunstforening.no

Onsdag 17. november

Skoklefall menighetshus kl. 17.30
Kom og Smak,
et pusterom i hverdagen

Erfaren flislegger, maler,
murpusser,
bosatt på Nesoddtangen.
Ta kontakt: ardiani@libero.it
Tel: 948 06 187

Tirsdager: Lunsj fra kl. 11.15
Onsdager: Chi-gong kl. 11.15
Gubbekjelleren
Seniortreff m/trim, Bingo og lunsj(Ulik uke) på
Breidablikk fra kl. 10.30
Utlånssentral fra kl. 17-19

Nesodden

Skoklefall kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved Eva Kirkemo og
Torbjørn Eftestøl

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

Mandager: Trim v/rehabteamet kl. 11.15 etterfulgt av lunsj.
Utlånssentral fra kl. 17-19
Sangkurs kl.13.00

Pris: 150,–
Medlemspris: 100,–

Nesodden kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved Svein Hunnestad og
Ingeborg Christophersen

Oppussing fra "A" til "Å"
Trenger du hjelp? Maling av
hus, inne og ute, terasser
– montering og renovering,
tømrer – alt av arbeid med tre.
Vi er pålitelige, dyktige og
billige. Gode referanser. Vi
snakker engelsk – ring Martin
og Mike nå på tlf 96882740
___________________________

Alle våre aktiviteter har nå startet opp igjen!

nesoddenkunstforening@
Hver torsdag tom 9. desember
gmail.com
kl 19.15 - 21.00, med en liten kaffepause.

Søndag 14. november

Skoklefall kirke kl 11.00
Gudstjeneste for små og store ved Eva
Kirkemo og Torbjørn Eftestøl
www.nesodden.kirken.no

Ekelund Seniorsenter

Kroki passer både for nybegynnere og
erfarne tegnere.

Gudstjenester

Bestill før 18.11 kl. 15.00

Vi tar på oss store og små
oppdrag. Send en mail til
Nesodden Hus og Hage as på
post@nesoddenhusoghage.no.
Vakttlf, Samir: 95124815.
___________________________
'SANGSPURVENE"
(for barn 6 -7 år) Fre. etm.
Nes.parken 12/11-17/12.
Påmeld. (5/11) & info:
siri.kverndokk@gmail.com
Bli med!! :)
___________________________
Møbeldoktor›n – gir nytt liv
til ting du setter pris på.
Omtrekking av stoler og sofaer.
Interiørsøm: Sofaputer/seteputer/pynteputer/løse trekk.
Enkle trereparasjoner på
møbler. Tlf. 95 23 11 18
pia.mittet@gmail.com
___________________________
Korttidsleie: Hybel med tre
sengeplasser, bad og egen
inngang. Sentralt på Nesodden
Kontakt : 40068687,
Arnhild Kihl
___________________________
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
___________________________

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

Lei av sløve kniver?
Knivmaker sliper kniver, økser,
sakser, gressklipperblader etc.
Raskt og rimelig.
Ring 40 21 96 08 eller kom
innom Bleksliveien 194

ARBEID UTFØRES
• 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

• VINDUER
• DØRER

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,

• VÅTROM

KVIKK FI X BY GG
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

NY GRUNDIG 40’’ LED FRA KR. 4998,-

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

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

Frivillighetens år 2022!
Etter forslag fra Frivillighet Norge besluttet vår forrige regjering at 2022 skal markeres
som frivillighetens år. Et år hvor flomlyset rettes mot frivillige organisasjoner og
frivillighetspolitikken i Norge.
For første gang skal vi feire Norges viktigste lagarbeid. Alle lag, foreninger, frivilligsentraler, kommuner og andre samarbeidspartnere inviteres med til å synliggjøre og aktualisere frivilligheten, øke kjennskap og anerkjennelse og jobbe for å få flere med.
Vi som bor i Norge er verdensmestre i frivillighet. Mer enn 60 % av befolkningen over 15 år deltar i frivilligheten. Den frivillige
arbeidsinnsatsen i de frivillige organisasjonene tilsvarer 142 000 årsverk og bidrar med en årlig verdiskapning tilsvarende 78
milliarder kroner (2018). Det er ca 5 % av Norges brutto nasjonalprodukt. I tillegg til dette kommer alt av uorganisert,
underrapportert frivillig arbeid. Offentlig, privat og frivillig sektor er de tre pilarene som holder det norske samfunnet oppe.
Hvis én faller, velter vi.
I Frivillighetens år 2022 oppfordres organisasjoner, lag og foreninger til å lage VÅR DAG for å vise lokalsamfunnet hva slags
aktiviteter en driver med og viktigheten av det frivillige arbeidet. Frivilligsentralen på Nesodden har allerede bestemt at
VÅR DAG skal være 21. mai.

Frivilligheten på Nesodden
Fra kommunedirektørens oppsummering av budsjettet for 2022 kan vi lese: ”Nesodden kommune er en kommune med lave frie
inntekter og må av den grunn tilpasse tjenestenivået til et lavere nivå enn mange andre kommuner”. Derfor er det frivillige
arbeidet som utføres av lag, organisasjoner og enkeltpersoner spesielt viktig på Nesodden. Kommunen hadde ikke vært det samme
uten den enorme innsatsen frivilligheten legger ned. Men kommunens stramme økonomi gir dessverre heller ikke i Frivillighetens
år muligheter for større bevilgninger til det frivillige arbeidet. Det som imidlertid skal skje i 2022 er at kommunens Frivillighetsstrategi skal revideres. Da skal det legges vekt på en bred medvirkning fra alle aktuelle aktører på Nesodden.
Det frivillige arbeidet blir ofte lettere med en god og stabil økonomi. Nesten 100 lag og foreninger på Nesodden får litt økonomisk
hjelp via Grasrotandelen. Etter 2 av 3 tertialer har Norsk Tipping delt ut nesten 1,2 millioner kroner fra 3 560 givere.
Muligheten til å nå flere givere på Nesodden er absolutt tilstede, da mange spillere ikke har valgt sin grasrotmottaker.
Og så har frivilligheten fått fullt gjennomslag for sitt krav om full og regelstyrt momskompensasjon. For i plattformen for den nye
regjeringen står følgende: Regjeringa vil gi full momskompensasjon gjennom ei regelstyrt ordning til idrett, frivillighet og kultur.

Flere ildsjeler
En ny form for frivillighet har vært på fremmarsj i lengre tid. Flere vil jobbe frivillig i korte tidsrom, for eksempel i forbindelse med
festivaler og sportsarrangement, fremfor å binde seg til en fast aktivitet eller organisasjon over lengre tid. Disse ”korttidsfrivillige”
utgjør en sentral ressurs, men skal Norge fortsatt være verdensmestre i frivillighet, må vi mobilisere ildsjelene som er villige til å
forplikte seg over lengre tid. Støtt derfor opp om Frivillighetens år 2022 for å få flere til å engasjere seg i det frivillige arbeidet på
vår flotte halvøy. Frivilligheten er et stort og bredt mangfold av engasjement som utvikler enkeltmennesket og løfter Nesodden.
Arild Drolsum
Hellvikskog vel

Brønn- og
energiboring

Din lokale rørlegger
akt!
med døgnv

Tlf. 901 57 977

Tlf. 40 17 13 19

utføres.
Vannmengdegaranti
Anleggsdrift
Brønn og Energiboring AS

post@optimalror.com
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Tips kan du sende oss,
enten per mail eller post til:
redaktor@foreningsnytt.no eller
Tor Fagerland,
Svestadbakken 42,
1458 Fjellstrand
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HVORDAN skaper vi det
gode livet sammen?
I forrige Fokus siterte vi Nesodden
kommunes slagord:
SAMMEN SKAPER VI DET GODE LIVET
I dag skal vi snu litt på disse ordene ved å
stille spørsmålet:
HVORDAN skaper vi det gode livet?
De fleste vil vel hevde viktigheten av gode
kommunale tjenester som en viktig
forutsetning for et godt og trygt liv.
Trygghet for helse, miljø, sikkerhet og alt
det som er offentlige ansvarsområder.
At de sosiale relasjonene mellom
innbyggerne også spiller inn, ligger jo i
kortene.
Eller gjør de ikke nødvendigvis det?
At mellommenneskelige relasjoner bidrar til
å forme det samfunnet vi lever i, er det ikke
alle som har tatt innover seg.
Nabotvister og uvennskap er ingen ny
oppfinnelse.
Fotograf: Anja Antonsen
Vår egen kommune skal ha ros for at den
fra tid til annen tar positive initiativ også
Varaordfører Eivind Hoff-Elimari er gjesteskribent
utenfor de lovpålagte forpliktelsene.
i neste Fokus.
«Hjertevarmt Nesodden» er et slikt prosjekt
som ble gjennomført i begynnelsen av måneden.
Etter initiativ fra vår samfunnsengasjerte kommunepolitiker Eivind Hoff-Elimari ble den
engelske legen Julian Abel invitert til å lede et seminar hvor våre mellommenneskelige
relasjoner ble satt under lupen.
Hvordan påvirker den enkeltes holdninger og handlinger totaliteten i det miljøet vi alle lever i?
Initiativtaker og varaordfører Eivind overlates herved den mellomenneskelige stafettpinnen i
neste Fokus i uke 47.
Tor Fagerland
Redaktør
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