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LØRDAG SØNDAG

(12-17)

LYNGÅSVEIEN 24 - ved Samfunnshuset
TLF. 411 58 774
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BUNAD

Vil du være frivillig hos
småbarnsfamilier som
trenger hjelp og støtte?

Søm • Reparasjon • Omsøm

Tlf. 93 06 39 32

F ORENINGSNYT

Vi trenger frivillige fra
Fagerstrand til Nesoddtangen,
fra Fjellstrand til Bomansvik.

Les mer om
Home-Start Familiekontakten
Nesodden på Facebook
eller ta kontakt på 91762582

Sommerbutikken.no
VINTERARTIKLER:

• Pulk og Spark
• Strøsandkasser
• Treningsutstyr
• Gaveartikler

Globus Columbus
Duorama

Nesodden rammeverksted
og nettgalleri
Wenche Øyens nye fotoserie nattblomster kan
du kjøpe via vårt nettsted. Det er 8 forskjellige
og de blir kun produsert i max 10 ex.
www.nesoddenrammeverksted.no
Øvre Movei 54
1450 Nesoddtangen
Tel: 940 50001, helleiken@gmail.com
Åpent 9-19, lørdag 10-17

2995,–

Håkonskastet 5, 1453 Bjørnemyr
adeline@advokatbrenden.no
tlf 469 47 369 - www.advokatbrenden.no

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

Brønn- og
energiboring

Tlf. 901 57 977

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

Adeline Brenden-Veisal

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

utføres.
Vannmengdegaranti
Anleggsdrift
Brønn og Energiboring AS

med lysl

ADVOKAT

KIROPRAKTOR

VED
VIKEN REHABILITERING AS

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.

VI KAN BLANT ANNET BISTÅ MED:

Vi tar imot bestilling på:
ved@nesoddentorghandel.no
For priser og info se:
www.nesoddentorghandel.no
Kjøp av ved på gården er ikke
lenger mulig

Nesodden
Torghandel as

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

• 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

tannhelse@akriss.no

TØRR VED
storsekk - 1000 liter
GJØFJELD GÅRD

Tlf 957 20 759/
911 30 778
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Et nytt tiår i startgropa
Dette blir siste Foreningsnytt/Fokus i 2020.
Om noen få uker skal vi feire en så naturlig og vanlig jul som overhodet
mulig, og noen dager senere skal 2021 bli møtt av en håpefull verden.
Det er et begivenhetsrikt tiår vi har lagt bak oss – et decennium fylt
av hyggelige og mindre hyggelige hendelser.
Også vårt eget Nesodden har vært med på en tiårs reise, preget av
lokale begivenheter som har vekket varierende engasjement.
Fokusspalten har faktisk vært med på nesten hele denne tidsreisen.
Dersom vi snur hele artikkelbunken med fortiden vendt oppover,
sakser vi noen utvalgte blant mer enn 300 fokusartikler.
Vi begrenser oss til starten i 2011 og de 2 påfølgende årene.
Her har dere et lite utvalg Fokusartikler fra de tre første årene:
2011
Sandvang – Nesoddens nye senter for kultur og næring
2012
Ungdom og fritidsaktiviteter på Nesodden. (Om lokale fritidstilbud)
Ambisiøs skuespiller uten spisse albuer.
(Intervju med skuespiller Unn Vibeke Hol)
Ung i medvind (Interju med seileren Henrik Andersen (15)
Globale og lokale prosjekter. (Intervju med Svein Beksrud.
Museumsgründeren uten museale tendenser.
(Intervju med Bente Guro Møller)
Solidaritet defineres gjennom handling
(Intervju med Marianne Irgens Hagen)
Musisosial samklang! (Møte med Fremad Janitsjar)
Velfungerende vel fyller 100! (Fjellstrand vel)
Overflodens bakside (Om global sløsing)
Hva slags kultursatsing tjener kulturkommunen?
(Intervju med Christian Hintze Holm)
Blir du med? (Opprop fra NIF-fotball)
Av egen fri vilje. (Om frivillig virksomhet)
Barn hjelper barn (Pepperkakehus til inntekt for barn)
Hormoner på ville veier (Om ungdomsutfordringene på Nesodden)
2013
Fredsbevegelsen på Nesodden.
Da kan vi vel si 180 ... (Om Kiwanis) ..
Fødtunderfemmila.com (Nesoddenrevyen 2013)
BM «Jobb på Nesodden» (Om lokal næringsvirksomhet)
Nesoddhuset fyller 20!
Harald Lorentzen! (Lokalhistorikeren)
... i lufta! (Nesodden Tennisklubb)
Den som sover synder ikke. (Om Natteravnene)
Sommerbasaren på Svestad!
Selektiv eller svekket hørsel? (Om nedsatt hørsel)
... ingen dans på roser! (Om Nesodden Ballettskole)
De Utvalgte! (Teatergruppa og Kulturisten)
Nesoddparken.
Ingen tid å miste. (TV-aksjonen 2013)
Nesodden Gammaldansforening.
Remontér AS.
... et helt års skolegang. (Rotary i Ny Guinea)
Over alle grenser. (Estlandsaksjonen/Pål Erik Plaum)
Som dere ser representerer artiklene et betydelig mangfold -–
et mangfold som kjennetegner Nesodden!
Vi minner om at Fokusartiklene fra de siste fem årene kan leses
på nettet: www.foreningsnytt.no/utgaver.

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

KIRKENE

Videre ser dere at det også denne julen er vedlagt en giro – en giro
vi gjerne skulle unngått å distribuere.
Men, livslysten til 70-årsjubilanten Foreningsnytt er fremdeles intakt
og håper på vennlig støtte også for 2021.
Redaksjonen takker dere alle for 2020,
og ønsker en fin jul og et godt nytt år!
Tor Fagerland - REDAKTØR

DEN NORSKE
KIRKE

Søndag 13. desember

Skoklefall kirke kl.13.00, 14.30 og 16.00
Familiegudstjeneste ved
Eva Kirkemo og Natasja Rybak
Gjøfjell kirke kl.13.00, 14.30 og 16.00

Gjøfjell kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste ved
Gudstjeneste ved Kristin Bugge Heilo
Anne Marit Tronvik og Øyvind Ridley
og Ingeborg Christophersen
1. juledag 25. desember
Skoklefall kirke kl. 11.00
Nesodden kirke kl.12.00
Gudstjeneste ved
Høytidsgudstjeneste ved
Eva Kirkemo og Torbjørn Eftestøl
Eva Kirkemo og
Ingeborg Christophersen

Søndag 20. desember

Nesodden kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved Svein Hunnestad
og Natasja Rybak

Julaften 24. desember

Nesodden kirke
kl. 13.00, 14.30 og 16.00
Familiegudstjeneste ved
Svein Hunnestad og
Ingeborg Christophersen

Nyttårsaften 31. desember
Nesodden kirke kl.14.30
Aftensang ved Anne Marit Tronvik
og Torbjørn Eftestøl

Søndag 3. januar 2021

www.nesodden.kirken.no

Skoklefall kirke kl.11.00
Gudstjeneste ved
Svein Hunnestad og Torbjørn Eftestøl
Gjøfjell kirke kl.11.00
Gudstjeneste

AKTIVITETER
ÅRETS JULEGAVE!

Inger Derlick

En gamp i sivet

29 Livsfortellinger fra
krigen frem til i dag
Kjøpes i alle bokhandlere
og på nett: https://giutbok.no

DYRLEGEN
På Nesodden

Kapellveien 84, Flaskebekksenteret
Telefon 401 09 700
Nesoddendyrlege

Billedkunstner

Nils Aasland

har åpent verksted
i Knutsvei 75, Oksval.
Utstilling av småskulptur
og tegninger.

Husk smittevern, munnbind mv.

Ring 99015759

ARBEID UTFØRES

Alt i rørleggerarbeid

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

Mob. 90 72 10 27 runlaur@online.no

Tlf. 4000 1222 • www.spiskammerset.no

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,-

Gode matopplevelser!

• NYBYGG
• TILBYGG

Din lokale hjelper AS
arnelendl@gmail.com Tlf 93861151
VAKTMESTERTJENESTER

OPPUSSING INNENDØRS:
•snekring •muring •maling og flislegging

• PÅBYGG

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

Første utgave av

Foreningsnytt
2021
kommer 13. januar.

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

Trefelling/alt av hagearbeid/
vaktmestertjenester.
Trenger du hjelp til dette? Jeg
har 30 års erfaring og har
motorsag, frukttrærmotorsag,
kvistkutter & løvblåser.
Ring for gratis befaring.
Svein Erik, tlf/sms 95984030
__________________________
Lei av sløve kjøkkenkniver?
Knivmaker sliper dem, raskt og
rimelig. Ring 40219608 eller
kom innom Bleksliveien 194.
___________________________
Snekker med 30 år erfaring
innen: takarbeid, vindu/dør,
fasadearbeid, tilbygg,
terrasse. Tlf. 45852197
___________________________
Voksen vaskehjelp ønskes en
gang pr. måned på Tangen.
Må snakke norsk/engelsk.
T. 95837638.

Bestillingsfrist for
denne utgaven
er torsdag 7. januar.
Vi satser og håper på
jevnere utgivelser
i 2021 og legger
opp til fast utgivelse
annenhver uke
fom 13. januar, men
vi er svært
avhengige av
annonsetilgangen.
Det blir litt endringer på
rabatter for
annonsering og dette
legges ut på vår
hjemmeside
www.foreningsnytt.no
rett over nyttår.
NESODDEN
MENIGHETSHUS

Ideelt lokale til mange anledninger
For bestilling: 92 05 10 89
e-post: anne.marit.tronvik@online.no

• 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
• VÅTROM

Nye

Elektropartner AS
Vi tar store og små oppgaver innen :

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
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

Din lokale rørlegger
akt!
med døgnv

TIL LEIE
Næringslokale i Marikloppa 20, til leie fra
1. desember 2020. Lokalet har tidligere
vær t brukt av S24 Alarm, og
Sverres TV Ser vice – ca. 150m2.
Kan brukes som kontorlokale eller til
småproduksjon.
Adresse: 1458 Fjellstrand.
Henvendelse: Hans Erik Hansen 924 00 306
eller Roy A. Hansen 911 71 249
royarth.hansen@gmail.com

Tlf. 40 17 13 19
post@optimalror.com

Sagstuen Auto A/S
•
•

Ta service hos oss •
Dekk/Felg service •

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

EU-Kontroll inntil 7500 kg
Reparerer alle bilmerker



NESODDEN KOMMUNE INFORMERER

KLIPP UT!

Viktig informasjon til deg som bor på Nesodden, men som
ikke er folkeregistrert i kommunen
For at Nesodden kommune skal kunne gi et godt tilbud til innbyggerne er vi avhengige av at alle
betaler den skatten de skal. Kommuneskatten utgjør 46 prosent av kommunens samlede inntekter i
løpet av et år, og er dermed et svært viktig fundament for de tjenestene kommunen yter.
Vi minner også om at du er pliktig til å være folkeregistrert i den kommunen du bor i.

Skatter du til en annen kommune, men bor på Nesodden?
Meld flytting til Nesodden så fort som mulig, og senest innen 31.12.20. Slik gjør du det: Gå inn på skatteetaten.no
og skriv «flyttemelding» i søkefeltet oppe til høyre. Du finner da den informasjon du trenger for å fullføre flyttemeldingen.
Du kan også, etter avtale, oppsøke skattekontoret i Oslo hvis du synes det er enklere.
Med vennlig hilsen
Formannskapet i Nesodden kommune

Nesodden kommune ønsker alle en riktig god og fredelig jul,
og et godt nytt år!
2020 har vært et spesielt år med utfordringer vi ikke tidligere har stått overfor. Nesodden kommune ønsker
når året nå nærmer seg slutten, å takke alle for deres bidrag til å forhindre spredning av covid-19.
Det er viktig at vi også tar med oss forsiktighetsreglene inn i julefeiringen og inn i det nye året.
Koronavettregler for julen:
• Begrens antallet personer du er sammen med i julen. Jo flere personer, desto større smittefare.
• Hovedregelen er at du kan invitere fem gjester.
• Unntaket er at du på to av dagene i julen kan invitere inntil ti gjester under
forutsetning av at dere kan holde én meters avstand.
• Vis omtanke for de du tror kan være ensomme.
• Bli hjemme fra juleselskapet hvis du er syk, selv om symptomene dine ikke er
typiske for covid-19.
• Hold avstand på minst en meter til de du ikke bor sammen med, og bruk
munnbind når avstandsreglene ikke er mulig å overholde.
• Du bør holde to meter avstand til personer i risikogruppen.
• Vær som alltid nøye med håndhygienen.

NYTTIGE TELEFONNUMRE:
Test-telefon: 940 14 401

Ta kontakt hvis du har behov for å bli testet. Telefonen er betjent hverdager kl. 8.30-15.00, og er stengt på jul- og nyttårsaften og på helligdagene. Du kan når som helst bestille testing på kommunens nettsider.

Hjelpetelefonen: 400 21 926

Hjelpetelefon for deg som trenger noen å snakke med. Telefonen betjenes av helsepersonell hverdager kl. 8.00-16.00,
og er stengt på jul- og nyttårsaften og på helligdagene.
På kommunens hjemmesider finner du alltid oppdatert informasjon, råd og regler om korona: www.nesodden.kommune.no.

Spar på klemmene, men ikke

på de gode ordene og omtanken
– vi gjør det for Nesodden!

NESODDEN KOMMUNE

Sammen skaper vi det gode livet

