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7 - 2 3 lørdager !

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

• TRENINGSUTSTYR

139,–
99,–
179,–
189,–

PRIS
PR.
KILO

Lettsaltet uerfilet
Røkt/lettsaltet torskefilet
Blandaball/Kristiansundball
Torskefilet u/skinn

139,–
159,–
145,–
175,–

1250,– 5 kg torskeloins 1090,–
pr. kartong kr.

Mer enn 40 år med fisk og fiskemat

Vi har også fiskekaker,
fiskeball, reker,
seifilet og mye annet ...
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Alt i rørleggerarbeid
Mob. 90 72 10 27 runlaur@online.no

F ORENINGSNYT
LANGØYNESET - 6530 AVERØY

Mange ulike
varianter
og størrelser

Vi ønsker våre lesere en god
jul og godt nyttår!

,–

3 695,–

Lagertelt Ursvik

til Flaskebekk v/Nesodden dyreklinikk kl. 12.00–13.00

OLE LØVOLD AS

Fra 489
5

3,7 x 3,7m (13,7kvm)

Sist

kg torskefilet
ud 6,8
pr. kartong kr.

Flaggstenger

• LEKEHUS

KOMMER TORSDAG 16. DESEMBER!

Tilb

SE VÅRE GODE TILBUD NÅ!
• GARASJETELT

jul!

før
e tur

Torsk i skiver
Seifilet
Kveiteskiver
Laksefilét

Sommerbutikken.no
• REDSKAPSBODER

MAT
FRA HAVET!
F IS KE B IL M E D F L O T T E F IS KE PR O DU KT E R

3 495,–

Sagstuen Auto A/S
•
•

Ta service hos oss •
Dekk/Felg service •

9 295,–

6 950,–

144 X-country 203 Komplett

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

EU-Kontroll inntil 7500 kg
Reparerer alle bilmerker

Nesodden Sangkor synger julen inn
Dirigent Milica Filipovic

18. desember 2021, kl. 17.00
Misjonskirken på Alværn
Inngangspris kr 150, kjøpes i døren.

Nesodden rammeverksted
og
nettgalleri

Barn gratis.

Velkommen!

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

også kvelds- og
lørdagstimer
Kapellveien 2, 1452, Nesoddtangen

2 .etg. i Coop Extra-bygget ved Skoklefallkrysset

Sliping og behandling av alle
typer gulv. Gratis prisoverslag.
per-chrl@online.no
Tlf. 66 91 03 53 / 90 15 11 01

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

Transportpulk

• Rotfyllingsspesialist
• Spes. i periodonti
• Oralkirurg

Fagerstrand Parkett
& Gulvsliping

Telefon
93 27 71 65

TOTALENTREPRISE INNEN
NYBYGG - TILBYGG - REHABILITERING - BADEROM

tannhelse

www.akriss.no

presis
ars as

p.

autorisert regnskapsførerselskap

tannhelse@akriss.no

Vi hjelper deg med alt
innenfor regnskap, lønn,
rådgivning, skattemelding
og årsregnskap
Vi bruker primært
Visma Business,
E-accounting og Tripletex

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

Tlf. 4000 1222 • www.spiskammerset.no

BUNAD

ADVOKAT SVEIN THALBERG

Søm • Reparasjon • Omsøm

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

Tlf. 93 06 39 32

MEDLEM AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING

utføres.
Vannmengdegaranti
Anleggsdrift
Brønn og Energiboring AS

Tlf. 901 57 977

AKRISS

Gode matopplevelser!

Brønn- og
energiboring

Feriemuligheter
hele året på
www

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

AKTIVITETER

Ekelund Seniorsenter
Alle våre aktiviteter har nå startet opp igjen!
Mandager: Trim v/rehabteamet kl. 11.15 etterfulgt av lunsj.
Utlånssentral fra kl. 17-19
Sangkurs kl.13.00
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
Torsdager: Bridge kl. 10.30
Fredager: Mediyoga kl. 12.00
Håndarbeidstreff v/Husflidslaget 1ste og 3dje tirsdag i måneden
fra kl. 11-14 m/servering.

Kontakt oss på: Tlf: 94797583
anette.yvonne.scott@nesodden.kommune.no

LAG/
FORENINGER/
PARTIER
www.sandvang.no

Utleie av selskapslokaler
mob. 47 31 70 33
liseelfstrand@gmail.com

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

SVESTAD VEL

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

Røde Kors

www.rodekors.no/nesodden
www.facebook.com/nesoddenrk
leder@nesoddenrodekors.no
Kontakt Berit, 90669344

KIRKENE
DEN NORSKE
KIRKE
Søndag 12. desember
Nesodden kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved Svein Hunnestad og
Ingeborg Christophersen
Skoklefall kirke kl 11.00
Gudstjeneste ved Eva Kirkemo og
Torbjørn Eftestøl
Onsdag 15. desember
Skoklefall menighetshus kl. 17.30
Kom og Smak
Skoklefall kirke kl. 19.30 Stille messe
Søndag 19. desember
Gjøfjell kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved Kristin Bugge Heilo og
Ingeborg Christophersen
Skoklefall kirke kl. 11.00
Gudstjeneste for små og store ved
Eva Kirkemo og Torbjørn Eftestøl
Gudstjenester julaften
fredag 24. desember
Gjøfjell kirke kl. 14.30 og 16.00
Gudstjenester ved
Kristin Bugge Heilo og Øyvind Fossen

Nesodden kirke kl. 14.00, 15.00 og 16.00
Gudstjenester ved Svein Hunnestad og
Ingeborg Christophersen
Skoklefall kirke kl. 12.00, kl. 14.00,
kl. 15.00, kl. 16.00.
Gudstjenester ved
Eva Kirkemo og Natasja Rybak:
Lørdag 25. desember, første juledag
Nesodden kirke kl. 12.00
Gudstjeneste ved Svein Hunnestad og
Ingeborg Christophersen
Søndag 26. desember andre juledag
Skoklefall kirke kl 11.00
Gudstjeneste ved Eva Kirkemo og
Torbjørn Eftestøl
Fredag 31. desember, nyttårsaften
Nesodden kirke 14.30
Gudstjeneste ved Anne Marit Tronvik
og Ingeborg Christophersen
Søndag 9. januar
Skoklefall kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved Svein Hunnestad og
Torbjørn Eftestøl

www.nesodden.kirken.no

Vellenes Fellsesorganisasjon – VFO
Bli med i et fellesskap om nærmiljøets verdier!
Minst halvparten av husstandene i Norge er medlem i en lokal velforening. Velbevegelsen er oppstått som følge av behovet for samarbeid
om noe av felles interesse mellom beboere. Dette bør prege styrearbeidet og de tiltak som velforeningen behandler-løsningene skal være
til «felles nytte.»
VFO er en landsomfattende fellesorganisasjon for velforeninger, grendelag og andre nærområdeforeninger og eventuelt samarbeidsorgan på
kommunenivå. Formålet er å styrke frivillig initiativ og innsats av lokalbefolkningen i Norge. Som medlemmer kan det tas opp alle velforeninger og andre nærområdeforeninger samt deres fellesorgan, men ikke foreninger som har et rent forretningsmessig formål.
VFO formidler erfaringer og informasjon om velarbeid foruten å yte medlemsservice når det gjelder blant annet disse oppgavene:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medlemshenvendelser
Informasjon og medlemskontakt
Utvikle medlemsfordeler og finne nye samarbeidspartnere
Kontakt med offentlige myndigheter og med samarbeidspartnere
Velsamarbeid i kommunene
Tilrettelegge for nærmiljøarbeid og medvirkning i lokalsamfunnet
Folkehelse, bomiljø, deltakelse og integrering
Kompensasjon for merverdiavgift for medlemmene
Styrking av organisasjonen

Nesodden Velforbund representerer nesten alle velforeningene på Nesodden og omfatter ca. 3000 husstander.
Gjennom oss er du som medlem av ditt vel knyttet opp mot VFO.
• Som medlem har du tilgang til et nettverk som kan dele erfaring og kunnskap, og medlemsfordeler som gjør det enklere og
tryggere å drive nærmiljøarbeid. Alle medlemmer omfattes av en kollektiv ansvarsforsikring for ulykker under dugnadsarbeid,
styreansvar og yrkesskade.
• Gjennom medlemskapet styrker du nærmiljøarbeid i norsk frivillighet og bidrar til bedre rammebetingelser.
• Sekretariatet vil hjelpe deg når velforeningen har vanskelige saker knyttet til løpende arbeid og drift av velforeningen,
lekeplasser, grendehus m.v.
• Du får råd og hjelp, om nødvendig fra advokat, (på egne betingelser) i saker av juridisk art.
• Vellenes Fellesorganisasjon tilbyr lang og bred erfaring om nærmiljøarbeid.
Velforeningen blir del av et sosialt og faglig felleskap.
• Vellenes Fellesorganisasjon uttaler seg til offentlige myndigheter i saker som har betydning for lokalt arbeid. Nylige eksempler
er: innspill til Regjeringens foreslåtte endringer i momskompensasjon – og til Regjeringens forslag til endringer i planog byggesaksloven.
• Vellenes Fellesorganisasjon er medlem i Frivillighet Norge og i «Hela Norden ska leva». Dette gir oss muligheter for innflytelse
og innsikt som kommer din forening til gode.
• Du får tilgang til løpende informasjon gjennom Facebook, velnett.no og medlemsbladet Velposten
• Du får tilgang på noen av markedets mest gunstige forsikringer for nærmiljøarbeid samt andre medlemstilbud.
Les mer om dette under «Medlemsfordeler»
Som du ser er det store fordeler ved å være tilknyttet et vel. Vår oppfordring til deg er meld deg inn i din lokale velforening!
Er det ikke en velforening der du bor, så kan dere starte deres egen – enten en ny velforening eller et lag.
Velkommen skal dere være!
Nesodden Velforbund

ARBEID UTFØRES

DYRLEGEN

SMART BYGG
SERVICES

På Nesodden

TERRASSEBYGGING
NYBYGG
VINDUER OG DØRER

we're good with wood!

463 79 397

Kapellveien 84, Flaskebekksenteret
Telefon 401 09 700
Nesoddendyrlege

SMÅANNONSER

REHABILITERING
OPPUSSING INNVENDING
GIPSPLATER

smartbygg.eu | SmartBuildingPL@gmail.com

Din lokale rørlegger
akt!
med døgnv

Tlf. 40 17 13 19
post@optimalror.com

KVIKK FIX BYGG
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

Trefelling/hageog vaktmestertjester.
Beskjæring av frukttrær/hekk.
30 års erfaring/kvistkutter.
Gravstedsbeplanting.
Gratis befaring
Svein Erik/9598 4030
___________________________
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
___________________________
Erfaren flislegger, maler,
murpusser,
bosatt på Nesoddtangen.
Ta kontakt: ardiani@libero.it
Tel: 948 06 187
___________________________
Trenger du Vaskehjelp?
Har lang erfaring med å vaske
i private hjem.
Har referanser tlf 45280173
___________________________

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,• NYBYGG
• TILBYGG
• PÅBYGG
• REHABILITERING
• TAKARBEIDER
Tidligere Crawfurd og Grønvold AS

Rehabilitering
Vinduer og dører

Baderom
Membran

950 78 087

Din lokale hjelper as
Tlf 93861151 arnelendl@gmail.com
● 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 forsikring – IF

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

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

Malerfirma

___________________________

Inn- og utvendig malerarbeid

Vi tar på oss store og små
oppdrag. Send en mail til
Nesodden Hus og Hage as på
post@nesoddenhusoghage.no.
Vakttlf, Samir: 95124815.

SAMCOM AS
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

Nye

Elektropartner AS

___________________________
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
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Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113

Lykken på Presteskjær!
Og mens det stunder mot juleribbe, surkål, skinkestek, veganpizza og fortsatt strømkrise, skal vi
putte politiske stridigheter i den tømte julepyntskuffen. Freden og fordrageligheten skal senke seg
over vårt lille juleintervju med vår nyvalgte ordfører Cathrine Kjenner Forsland. 49-åringen og
trebarnsmoren som har bodd hele livet på den halvøya hun fortsatt har et kjærlighetsforhold til.
”Du har sans for Nesodden, forstår jeg?”
Å ja – barndomsminner, sjøen, marka, den lokale historien, omsorgen for hverandre, frivilligheten!
Som politiker ønsker jeg å legge til rette og gjøre det enkelt for folk å engasjere seg i frivilligheten.
Nå vet jo redaktøren at frivilligheten på Nesodden er svært betydningsfull for befolkningen, både på
giver- og mottakersiden.
Mer enn 200 lokale lag og foreninger sørger for det.
På nasjonalt nivå estimeres frivillighetens årlige økonomiske avkastning til 28 milliarder kroner.
(28 000 000 000).
”Hva med ungdommen vår?”
Vi har så fin ungdom på Nesodden. Både som lokalpolitiker og trebarnsmor, er det naturlig nok viktig
for meg å jobbe aktivt med å legge til rette for at ungdommen vår har gode arenaer, og et allsidig
aktivitetstilbud. Det finnes dessverre for mange som sliter. Jeg var veldig stolt da vi åpnet Sletta kafé
for ungdom, og det gleder meg at Fellesverket (Røde Kors) starter opp på nyåret. Vi har så mange
ildsjeler!
”Hvordan opplevde du barndomstiden på Nesodden på 80-tallet?”
Jeg begynte på Jaer skole i 1979. Læreren min het Lars Rognlien og han bodde på skolen.
Da det var VM på TV fikk klassen se stafetter og annet spennende hjemme hos ham. Og – om
somrene var vi på Presteskjær – min favorittstrand! Det var jo i det området jeg vokste opp.
”Og hva med den eldste delen av befolkningen?”
Vi må sørge for at Nesodden også er et sted det er godt å leve når vi blir gamle. Noe som blir
kjempeviktig for oss i årene fremover er å holde den delen av befolkningen i aktivitet, så de kan leve
aktive liv og bevare god helse. Jeg gleder meg til vi får et Folkehelsebygg på Nesodden, og tror det
ligger mye god livskvalitet og folkehelse i et basseng. Særlig for de yngste og eldste av oss.
”Et juleønske fra vår nybakte ordfører?”
Jeg ønsker at Nesodden skal være en JA-kommune i forbindelse med at vi skal være et
kompetansesenter for rehabilitering. At vi skal legge til rette for lokale arbeidsplasser som også
kan være tilknyttet Sunnaas Sykehus og etterhvert også Sofienlund.

Og med disse ordene ønsker ordfører Cathrine alle
Nesoddinger en trygg og gledelig jul!
Det samme gjør også vi som står bak Foreningsnytt og Nesodden Folkeopplysningsråd!

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

Tor Fagerland
Redaktør

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
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
Sandvang, Svestadtoppen
Vardenbakken 103
Follo Taxi 064 85

Førsteklassing på Jaer skole
i 1979

”Jeg ønsker en
JA-kommune!”

Cathrine og pappa på
skitur i Nesoddmarka, 1982

Nesodden kommune
66 96 43 00

