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KIROPRAKTOR

nesodden@privatmegleren.no

Reidunn Selsjord MNKF

Tlf 66 96 18 28 / 41 40 97 05

Henriette Nykvist MNKF
Tlf 45 90 92 08

tlf. 63 00 10 70

REISEPLANER?

BUNAD

Behov for vaksiner?

Søm • Reparasjon • Omsøm

Tlf.: 66 91 27 94 / 66 91 27 98

Tlf. 93 06 39 32

Bjørnemyr Legekontor
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VED TIL SALGS

12

Bjerk i storsekk
og 80 l. sekk
Tilbud 60 l furu, kr 50,–
Bestilling mottas

Møbler og utstyr til hus og hage
Alt til lekeplassen

BUTIKK PÅ FAGERSTRAND (bak Spar)

NESODDEN TORGHANDEL

tlf: 66 91 73 20, epost: post@sommerbutikken.no

tlf. 66 91 80 48

Alt i rørleggerarbeid

Hus til leie

på Fjellstrand
Mob. 90 72 10 27 runlaur@online.no

Stor enebolig med fem soverom
ledig fra 1. januar 2017
Mer info og bilder på

www.sofienlund.no

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

Ommenveien 9

AFB er verdens eneste
aktive system som
oppdager tilløp til
elektrisk brann og
skrur av strømmen
før brannen oppstår.
Kampanje
pris:

3990,–
inkl. MVA og
montering

Tannlege Balwinder Kaur

Se mer på:

www.tecsafe.no

Tangen terrasse 59, 1450 Nesoddtangen

Tlf.: 66 91 12 48 (kvinne)

Nesodden Sangkor synger julen inn
Dirigent: Mick Aspen Melby
Gjøfjell kirke
Søndag 18. desember 18.45

Voksne kr. 200,–/barn 100,–

Velkommen!

Klassisk yoga og meditasjon
Lett og myk yoga, Pilates og T’ai Chi
NYE KURS STARTER I UKE 4 • GRATIS PRØVETIMER

Din elektriker på Nesodden
Mob. 92 46 37 05 • richard@elektra-as.no • www.elektra-as.no

ADVOKAT SVEIN THALBERG
MEDLEM AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING

Flaskebekk senter, Kapellveien 84. Telefon 906 71 125

utføres.
Vannmengdegaranti
Anleggsdrift
Brønn og Energiboring AS

Tlf. 901 57 977

Salg
Juletrær
Edelgran
390,–
Gran
250,–
Uansett
høyde!
Labråten Gård
Drøbakveien 88
FAGERSTRAND

Solid vinterrabatt!

TREFELLING

Lyngåsveien vis à vis Samfunnshuset • www.yoganesodden.no

Trenger du hjelp med

TREFELLING?
• Forsikret
• Sertifisert
• Bortkjøring
ANNE NESHEIM
TANGEN ADELINE BRENDEN-VEISAL
95 75 93 80
SENTRUM
46 94 73 69
Følg oss på FB: www facebook.com/advokatprat

Brønn- og
energiboring

Telefon: 95 45 49 47

• Kvistkverning
• Gratis befaring
• Trepleiere
post@langrindeiendom.no

3 Utfordrende trær
3 Enklere trær
3 Forsikringsgodkjent
3 Bortkjøring
3 Solid vinterrabatt!
Nesodden
Eiendomsservice.no
Tlf. 46 97 00 05
Søndre Grøstad Gård

KIRKENE
DEN
NORSKE
KIRKE

Ofringene julaften deles mellom Kirkens Nødhjelp
og barne- og ungdomsarbeidet i menighetene

Misjonskirken
Nesodden

VIPPS:
Nesodden, 13 8 99 - Skoklefall, 66 5 54 - Gjøfjell – 28 5 78

Søndag 18. desember - 4. søndag i advent
Skoklefall kirke kl 11.00
Felles for alle menighetene.
Gudstjeneste med nattverd.
Vi synger mange kjente JULESALMER.
Svein Hunnestad og Natasja Rybak
Ofring til menighetens arbeid

Søndag 25. desember – 1. juledag
Nesodden kirke kl 12.00 NB
Høytidsgudstjeneste
Svein Hunnestad og
Natasja Rybak
Ofring til Redd Barna

Fredag 16. desember
Connect Ungdomsklubb:
Juleavslutning kl 19.00

Onsdag 24. desember - Julaften
Nesoddtunet kl 12.00
Gudstjeneste
William Bøhler og pianist

Lørdag 31. desember - Nyttårsaften
Nesodden kirke kl 15.30 NB!
Gudstjeneste med lystenning
Svein Hunnestad og
Natasja Rybak

Nesodden kirke
kl 14.00, 15.00 og 16.00
Familiegudstjenester
William Bøhler (kl 14)
Synnøve Sakura Heggem (kl 15 og 16)
Gunnhild Tønder

Onsdag 4. januar 2017
Skoklefall kirke kl 19.30
VESPER med nattverd og nattverd.
Svein Hunnestad og band
Ofring til Vesper
Kirkekaffe

Skoklefall kirke kl 12.00
Familiegudstjeneste med julespill
for de minste barna
Anne Marit Tronvik og Natasja Rybak
kl 14.00, 15.00 og 16.00
Familiegudstjenester
Svein Hunnestad og Natasja Rybak

Søndag 8. januar
Gjøfjell kirke kl 11.00
Gudstjeneste med dåp og nattverd.
Synnøve Sakura Heggem og organist
Ofring til menighetens arbeid
Kirkekaffe

Gjøfjell kirke kl 14.30 NB og 16.00
Familiegudstjenester
Helge Nylenna og Per Kristian Aschim
Fremad Janitsjar

Søndag 18. desember
«Vi synger julen inn»
kl 17.00
Barnekoret Joy,
Ungdomsbandet, dans m.m
Gløgg og pepperkaker
Lørdag 24. desember/
Juleaften
Gudstjeneste kl 15.00
Dagfinn Høybråten taler

Skoklefall kirke kl 18.15
PULSgudstjeneste med nattverd
Helge Nylenna, Isa Aasmundrud
og pianist
Ofring til misjon/bistand

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

www.nesodden.kirken.no

ALLE VELKOMMEN!

Årets julegave!

Selges kun hos NOTABENE på Tangen senter.
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Nesodden
Folkeopplysningsråd
Etablert 1950
UTGIVER AV FORENINGSNYTT

www.facebook.com/Foreningsnytt

Søndag 18. desember kl. 17.30: Julesanger for hele familien.
Christopher Mentzoni deltar.
Vi avslutter med risgrøt.
Lørdag 24. desember kl. 15.00: Julegudstjeneste. Tommy
Tollefsen deltar.
Søndag 01. Januar kl. 17.30: Nyttårsgudstjeneste med Christopher Mentzoni
Lørdag 07. Januar kl. 16.00: Juletrefest på Fjellstrand skole.
Arr.: FAU, Fjellstrand vel, Pinsekirken
Søndag 08. Januar kl. 18.00: Nyttårskonsert. Inngang kr. 200,Hjertelig velkommen til Pinsekirken!

AKTIVITETER
Velkommen til

Alværntrimmen
Vi starter opp igjen
4. januar 2017
Menn kl. 19 - Damer kl. 20
Første time gratis.
kr. 800,- pr. semester
Kontaktperson:
Kari Kjensli tlf. 47 85 12 59
karikjensli@gmail.com

Følg
oss på

Facebook

Galleri

Juleutstilling og kafe

17 -18 desember kl. 13-17
Ellen Frøysaa, Kirsten Randers
Persson, Torun Katarina Linge.
Malerier, tegninger,
foto og keramikk
Salgsutstilling.
Salg av gløgg, kaffe, mineralvann
og hjemmebakte kaker.
Ikke hatt tid til å bake før jul?
Da kan du få kjøpt engelsk
fruktkake, italiensk discotti eller
julekake og ta med deg hjem.
Velkommen!
Kløftaveien 1, Fagerstrand
(ved Myklerud skole)

SKISKOLE

Nybegynnertilbud for barn jan/feb

Nesodden sningsråd
ly
Folkeopp
1950
Etablert FORENINGSNYTT
UTGIVER AV

Jul og nyttår i Pinsekirken

www.foreningsnytt.no

Lær barna å finne skiglede. Nesodden IF arrangerer skiskole for nybegynnere f. 2009-2012 i januar/februar 2017.
Vårt fokus er at barna skal ha det gøy på ski og programmet tilpasses barnas ferdigheter og forutsetninger.
5 dager 14., 21. og 28. januar, 4. og 11.februar
2 partier 1. parti kl. 9:30-10:45 • 2. parti kl. 11:15-12:30
Pris
Kr. 1300 for barn uten medlemskap i Nesodden IF
Kr. 1100 for barn med medlemskap i Nesodden IF
Påmelding skjer etter førstemann-til-mølla prinsippet ved å
sende epost til post@nesoddenif.no, med
«Påmelding Skiskole» i emnefeltet og følgende
informasjon i meldingsteksten:
Barnets fulle navn, fødselsdato, adresse, e-postadresse,
mob./navn foresatte 1, mob./navn foresatte 2
Hvilket parti man ønsker.
FRIST for påmelding: 21. desember.
Øvrig informasjon (instruktører, fakturering, utstyr, oppmøte, værforbehold, m.m.) finnes på våre hjemmesider:
http://nesoddenif.no/nesodden-if-skiskole/

Hver mandag kl.12:00
i Tangenten.
Siste mandag i
måneden også
med quiz .
Nesodden Eldreråd

SMÅANNONSER

ARBEID UTFØRES

KIWANISLÅVEN ER STENGT

TRENGS DET LYD ELLER LYS

VASKEHJELP - gode referanser

Vi tar jule/vinterferie fra 7/12

TIL JULEBORDET?

Tlf: 96 81 08 58

Neste tirsdagssalg 28/2 2017

Tilbyr lyd og lys til festlige

________________________________

Neste Låvesalg 4/3 2017

anledninger. For mer info:

Kontakttelefon 975 71 238

kontakt@onesound.no

_____________________________
Ledig lagerplass! Privat og bedrift.
Korttids- og langtidslagring.
Dag Wetlesen, Gjøfjeld gård
Tlf 95 72 07 59 / 90 14 42 08.

Trefelling. Gratis befaring.

_______________________________ Utstyr til klatring. Bortkjøring.

FINSTAD BYGG- OG VEDLIKEHOLD
Tlf. 92 88 98 04
• Tilbygg • Påbygg • Rehabilitering • Takarbeid
• Terrasser • Dører • Vinduer

Skjæring og beskjæring av trær

Tlf: 95 45 49 47 - Forsikret.

TOTALRENOVERING AV BAD
10 års garanti på nytt bad

med motorsag. Tlf: 96 81 08 58

___________________________

Generelt vedlikehold av boligen din!

Langrind Eiendomsservice

_______________________________
– mormorogfarmorog

______________________________
VED. Tørr ved til salgs.

forfarogmarmorog –

Vlad flytting & renhold

Alle slag i storsekk, bjørk også i

Svett? Vi har gavene!

Gratis befaring

60 l småsekk. Tilkjøring/henting.

Hvor? På NESODDHUSET vel!

Tel. 998 68 291 Vlad

Gjøfjeld gård, tlf 957 20 759

Fagerstrand (Skogheim)

______________________________ _____________________________

Dette er siste utgave av Foreningsnytt i år.
Neste nummer kommer i uke 2, 12. januar 2017.
Frist for bestilling av annonser til denne
utgaven er 5. januar 2017.
Vi ønsker alle våre lesere og annonsører
en riktig god jul og et godt nytt år!

________________________________

SVERRES TV-SERVICE OG SALG, Oslo og Akershus

Marikloppa 20, 1458 Fjellstrand
• 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 • Marikloppa 20, 1458 Fjellstrand • Tlf. 924 00 306

NY GRUNDIG 40’’ LED FRA KR. 4998,-

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

WOLD BYGGSERVICE AS

Nybygg n Tilbygg n Restaurering
Blylagveien 90, 1450 Nesoddtangen

Tlf. 90 87 85 47 • tom@woldbyggservice.no
• NYBYGG
• TILBYGG
• PÅBYGG

Kulturtanken

• TAKSTMANN

GOD JUL og GODT NYTT ÅR!
Til alle innbyggere, samarbeidspartnere lag og foreninger og all frivillighet, som er
svært viktig, og betyr mye for et godt
og levende lokalsamfunn på Nesodden.
Nesodden kommune ønsker samtidig å
takke for samarbeidet i 2016.
Vi kommer til å fortsette og jobbe for å
være en god tilrettelegger og samarbeidspartner for kultur, næring, idrett og friluftsliv
på Nesodden.

• REHABILITERING
• TAKARBEIDER
Ta kontakt for gratis befaring og tilbud (komplett med alle fag)
Tlf: 98 20 20 00 • Epost: post@mesterbedriften.no
www.mesterbedriften.no • www.facebook.com/mesterbedriften

Fine Føtter
fotterapi
m/fordypning i diabetesfoten.

Julehilsen fra alle i kultur - idrett - næring.

Lyngåsveien 22 F, inng. Konglevn.

Ring 98 00 86 39 for timeavtale
www.finefotter.no

Sammen skaper vi det gode livet

Livsveiledning med Hjertet
YDYBDESAMTALER
YINDRE BALANSETRENING
YHJERTEMEDITASJON/ENERGIARBEID

www.HjerteskolenNorge.no

JULEGAVETIPS!

Hos oss vil du finne
reproduksjoner og fotos,
akvareller, figurer
og smykker
Fjellstrandveien 1, (bak Moghal)
Tlf 66 91 44 08 - post@glansbilde.no

10-17 på hverdager og 12-17 på lørdager og søndager før jul

• DØRER
• VÅTROM

HELSE/VELVÆRE

Aut. fotterap. Randi Løes Skogstad

Vi sees i 2017!

• VINDUER

TANGEN YOGA VÅR 2017

kurs i klassisk yoga og meditasjon
med fysioterapeut og yogalærer Beate Langfeldt
mellomtrinnskurs mandag 17.15
videregåendekurs onsdag 19.15
gravid og barselyoga: se www.flytstudio.com
Gratis prøvetimer i uke 1, ta kontakt – begrenset med plasser!
Oppstart kurs i uke 2

www.tangenyoga.no

Kontakt Beate Langfeldt, mobil: 95882732
eller beate@tangenyoga.no

Timebestilling 97942112
Energihuset, 1453 Bjørnemyr

MENSENDIECKGRUPPER VÅR 2017

TFT – Tankefeltterapi

Rolig og effektiv trening for deg som ønsker å styrke
muskler, ledd og skjelett på en sunn og naturlig måte
– og samtidig trene opp smidighet og evne til avspenning.

Vitalmassasje
L.Siri Kyllo MNLH
www.god-helse.no

90 51 59 16

Følg oss
på Facebook

med fysioterapeut Beate Langfeldt

Mandag kl. 11.15 (i Flyt Studio, Tangensenteret)
Onsdag kl. 11.15 (i Flyt Studio, Tangensenteret)
Torsdag kl. 10.15 (Bergveien, rett ved Tangen Brygge)
Oppstart uke 1, opptak av nye deltagere fortløpende.
Kontakt Beate Langfeldt for informasjon og påmelding:
958 82 732 eller beate@tangenyoga.no

LAG/FORENINGER/PARTIER
EKELUND
leder: Rigmor Vines
Mobil 940 37 462
E-post: rigmorvines@outlook.com

Ekelund
nesodden@rotary.no

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

SØNDRE NESODDEN
KJØRE- & RIDEKLUBB
Hasle gård
Boks 16, 1451 Nesoddtangen
e post: mail@snkr.no.
www.snkr.no kontakt 413125635
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NESODDEN
VELFORBUND
Kontaktperson/Leder:

Trond Erik Bergersen
Mobil: 90737950

kontakt@nesoddenvelforbund.no
www.nesoddenvelforbund.no

Postboks 195
1451 Nesoddtangen
Tlf. 900 35 699

SOSIALISTISK
VENSTREPARTI
'51&&'0
Ønsker du informasjon?
;--'.-.7$$
6+(6'6FNNG
Vil du bli medlem?
Kontakt: Arne Maus,
tlf. 66 91 25 49

Speidergruppen
1. Nesodden/Jaer
Kontakt: Troppsleder Frode Paulsen

97 41 13 77
Nordre Nesodden
Skolekorps
Christina Kråkevik
Åberg Tlf: 974 17 895

post@nesoddtunetsvenner.no

www.nordrenesoddenskolekorps

SKOKLEFALL MENIGHET
Kapellveien 3
1450 Nesoddtangen

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

U3A NESODDEN
Kontakt:
Trygve Nordby,
tlf 90 69 76 56
www.U3ANesodden.no
Aldri
tå
for sen
lære!

- hjelper hjemløse katter.
Kontakt Kari Rolland:
997 227 56

O

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

UKE 50

Annonsefrist:
Fredag kl. 12.00
én uke før utgivelse

D D K AT T

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

Denne utgaven av Foreningsnytt er den siste i 2016, og vi i
redaksjon og styre ser fram til like mange utgivelser i året som
kommer, som vi har hatt i inneværende år.
Vi minner om at ingen annen trykt, lokal publikasjon når like
menge Nesoddinger som Foreningsnytt med lokale
kunngjøringer og annonser.
Første utgave i 2017 kommer i uke 2, nærmere bestemt
12. januar. Annonsefrist torsdag 5. januar 2017.

NR
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etablert 1950

Fairtradekommune Nesodden
Øyvind Solum, mobil: 909 95 595,
e-post: osolum@online.no
HUSK Å HANDLE FAIRTRADE!

Så er enda ett år snart gått over i historien.
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NESODDEN
folkeopplysningsråd

www.pinsekirkennesodden.no
Tlf Kontor: 474 86 599
Tlf Pastor: 924 56 831

VESTSIDEN
PENSJONISTFORENING
Sandvang, Svestad, 1458 Fjellstr.
Kontakt: Knut Strand,
tlf. 66 91 56 02 mobil 995 88 131

foreningsnytt

Etablert 1950
Utgiver av Forenin

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

NESODDKATTEN

av

Nesodden
Folkeopply

RØDT
Kontakt:
Eivind Reiersen,
tlf. 66 91 10 31/
mob. 915 35 080
www.nesodden.roedt.no

EN

RETTIGHETSTELEFONEN
482 34 630 –
hverdager kl 16-20

N

Gro Ladegård, Blåbærstien 28B
1450 NT - Tlf. 92 40 84 41
Epost: gro.ladegard@kristiania.no

Se våre nettsider:
nesodden-seilforening.no

ODDE
ES

I

For nærmere info, kontakt
Cecilie Schram Hoel,
tlf. 93 88 58 00
Jens tlf. 913 61 495.
www.nesoddentennis.no

Seile?

www.rodekors.no/nesodden
Hjelpekorpset tlf. 908 73 073
Bli medlem!
Besøksvenn/omsorg tlf 909 63 376
Bli besøksvenn.

SE

NESODDEN
SANGKOR
øver hver onsdag kl 19.00
på Tangenten.
Mer info på
www.nesodden.sangkor.no

Røde Kors

S

Nesodden

NE

Nesodden Pensjonistforening

utgiver

Foreningsnytt informerer meddeler og annonserer til alle husstander på Nesodden.
PRISER (EKS.MVA):
Pris per spalte-mm i høyde
(sort+farger)
Forside, kr. 12,–
innsider, kr. 9,–
bakside kr. 11,–
Gang antall spalter med
høyden for å finne totalprisen
på annonsen.
Småannonser:
Kun tekst i sort, én spalte:
1–3 linjer kr. 60,+ kr. 20,- pr ekstra linje.
Send ønsket tekst med
navn, adresse og
telefonnummer til:
post@foreningsnytt.no
Faktura sendes kun per
e-post til avsender.
Spaltebredder:
1 = 43 mm,
2 = 89 mm,
3 = 135 mm
4 = 181 mm,
5 = 227 mm
Rabatter for bestilling av
flere innrykk i samme år,
men som ikke behøver å
komme etter hverandre.
Gjelder alle typer annonser.
10-19 innrykk = 10%
20 eller fler = 20%.
Mange innrykk av
småannonser gir ikke
rabatt på de andre
annonsene, kun de små.

Redaktør: Tor Fagerland
redaktor@foreningsnytt.no

I uke 49 etterlyste vi tips til Fokus-spalten fra våre lesere. Vi
gjentar oppfordringen her og nå.
Tips til: redaktor@foreningsnytt.no
Alle tips er like velkomne, og de kan inneholde alt mulig stoff
med lokal forankring. Forslag kan også inneholde fotografier.

Annonser og fakturaer:
post@foreningsnytt.no
tlf 22 83 02 02
66 91 44 08
92 21 00 65

Vi tillater oss også å minne om givergiroen som er vedlagt.
Hvert bidrag er med på å trygge vår eksistens.

Grafisk utforming:
Original as
tlf. 22 83 02 02

Alle våre medlemmer, annonsører og lesere ønskes
en fredelig jul og et godt nytt år!
TF

Distribusjon:
sturla.siger@ifollo.no

Trykk: Molvik Grafisk
På nett og Facebook:

www.foreningsnytt.no
www.facebook.com
/Foreningsnytt
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www.fellesveletsavis.no

80 år!

www.nesoddenvelforbund.no

Nesodden Velforbund 80 år
Nesodden Velforbund er 80 år i år. Nesodden Velforbund ble stiftet i 1936.
Av Trond Erik Bergersen

STYRET I
NESODDEN
VELFORBUND
2016-2017:
LEDER:
Trond Erik Bergersen
Tlf.: 90737950
t-erik-b@online.no
Hellvik Vel
NESTLEDER:
Knut Næsje
knnaesje@online.no
Tlf. 90153369
Ursvik Vel
STYREMEDLEMMER:
Vigdis Bryn
vigdis.bryn@su.hio.no
tlf. 93487753
Solbakken Vel
Søgnhild Øsvold
sognhild@gmail.com
tlf. 92292266
Sjøstrand Vel
Terje Larsen
terlar@live.no
tlf. 92630095
Hellvikskog vel
Harald Opsand
hopsand@online.no
tlf. 98679818
Blylaget vel
Torunn Stangeland
ts007@online.no
Tlf: 92200231
Bomansvik Vel

Undertegnende har ikke veldig lang fartstid i velforbundet,
men har vært tilknyttet
Nesodden i all min tid; 35 år
som sommergjest og siden
1984 som fastboende. Jeg har
dermed erfart Nesodden både
som sommergjest og fastboende. Gjennom alle disse årene
har en velforening vært tilstede. Jeg har sett hva det betyr lokalt. De siste årene som en del
av velforbundets styre har jeg
også sett hvor viktig dette er.
Gjennom å lese eldre artikler
framstår det som veldig klart at
stiftelsen av velforbundet kom
ut fra et behov om å samle felles saker og utfordringer i ett
organ uavhengig av kommunens politiske og administrative ledelse.
I desember 1947, i velavisens
første nr. skal Ragnvald A.
Larsen, daværende formann
av «Fellesvelet», ha uttalt «det
er innlysende at de enkelte vel
ser på sitt arbeid avgrenset etter velets grense, men skal vi

stå sterke, må vi også se utover
velgrensene og ta opp alle de
saker som er av felles interesse.» Ser dere? Akkurat som om
det skulle vært skrevet i dag!
På baksiden av Foreningsnytt
har vi sett noen gamle sider fra
tidligere velaviser, gjerne 50 år
gamle. Det som slår meg aller
mest er at de fleste kunne ha
vært skrevet i dag. Leste akkurat fra desember 1961, klager
på det samme som i dag; stress
og mas og ikke tid til å la julefreden komme.
Det er ikke lagt opp til noen
storstilet feiring av Nesodden
Velforbunds jubileum denne
gangen. Jeg synes likevel at vi
skal ta en fot i bakken, bokstavelig talt se oss rundt, er alt bra
rundt oss? Hvis ja, hvem har
ordnet med det? Mye av det
skyldes frivillig gratis arbeid!
Hvis ikke, kan det gjøres noe
med? Velene og Velforbundet
gjør her en gratis og viktig jobb
for at den enkeltes utfordringer
OBS

kan fremmes til noen som kan
gjøre noe med det!
Dette har Nesodden Velforbund gjort i 80 år! Det skal vi
fortsette med i mange år framover! Det er og vil alltid være
betente saker mellom beboere
og kommunen!
Enkelte medlemmer har gjort
så mye og viktig arbeid for velforbundet at de har blitt tildelt
æresmedlemskap.
Dette er:
Arild Drolsum
Nils-Erik Hallberg
Leif Rødsten
Berit Skybakmoen
Einar Borge
Jorunn Møller
Eva Jantunen
Karin Wiger.
Jeg synes vi skal gi disse en
stor takk for deres innsats!
Gratulerer
med jubileet til alle!

OBS

HUSK å send oss siste oppdateringer om velet ditt!
Har velet skiftet styre? Ny adresse, telefonnummer, e-mailadresse, eller har dere opprettet en ny
webside? Send oss informasjonen så vi får oppdatert våre lister og lagt ut linker på nettet!
Sendes på mail til kontakt@nesoddenvelforbund.no

UTGIVER: Nesodden Velforbund, Postboks 119, 1457 FAGERSTRAND, kontakt@nesoddenvelforbund.no, www.nesoddenvelforbund.no

Felleskap i nærmiljøet
Nesodden har mange lag og foreninger som drives av frivillig arbeid. Det være seg idrett, kultur, Røde Kors, Kiwanis, Lions, Frivillighetssentralen, og mange andre. Felles for
disse er at interessen for å hjelpe andre er stor. Disse foreningene bidrar til et positivt miljø, gjerne i hele kommunen.
Noen foreninger driver frivillig arbeid helt lokalt. Omkring
egen eiendom og de i umiddelbar nærhet. De driver gjerne
med veier, lekeplasser, badestrender og andre lokale tiltak i
nærmiljøet. Jeg tenker på velforeningene. Alle på Nesodden
bor innen et område som er knyttet til et vel.

- Nesodden Velforbund
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Har alle hørt om et vel? Vet alle hva et vel er? Vet alle hva et
vel egentlig står for? Jeg vil forklare litt.
En velforening er en måte å organisere nabolaget slik at felles oppgaver kan bli løst på en god måte. Det er mye man
kunne ønske seg lokalt som kommunen ikke har ansvar for.
Eller har økonomi til for den saks skyld. Hvis du reiser litt
rundt på Nesodden så vil du finne brygger med bryggehus,
lekeplasser, badestrender, små båthavner, benker og kanskje
en grønn plen.
Mye av dette er det nabolagene, dvs. velforeningene, som
har tatt ansvar for. Brøytesaken og ansvar for veilys er typiske saker velforeningene engasjerer seg i.
På Hellvik der jeg bor, har vi fått en flott oppgradert badestrand med ny hvit sand. Har den kommet av seg selv? Er
det kommunen som har ordnet dette? Nei, det er nok velet.
Gjennom frivillig ubetalt arbeid. Ikke nødvendigvis selve
sanden, men organisering, bestilling, økonomi, osv.

Av Trond Erik Bergersen
Dugnad! Selve ordet skaper kanskje en underlig frykt hos
mange. I en travel hverdag faller dugnader nesten alltid på
et tidspunkt hvor man gjerne skulle gjort noe annet. Men,
uten frivillig arbeid, som gjennom dugnader, hadde ikke
vårt nærmeste miljø sett ut som det gjør i dag. Ikke kan alt
løses med å betale seg ut av det heller. Noen må gjøre jobben, noen må planlegge, noen må organisere. Til sammen er
dette mange frivillige timer som gir mange penger spart. Så
still opp! Om ikke annet en time eller så. De som stiller opp
har det alltid hyggelig. Nye bekjentskaper stiftes nesten hver
gang. Det er hyggelig!
Hvem er så disse velene? På Nesodden er det i dag 32 velforeninger. De fleste av disse er medlem av Nesodden Velforbund.
Hvem er så disse som er med i velene? Medlemmene er selvfølgelig beboere innen velets område. Styrene er gjerne ildsjeler eller noen som ønsker å bidra.
Noen velforeninger opplever i likhet med andre frivillige
foreninger, at det er vanskelig å verve medlemmer til styrene. Alle har vel vært på årsmøter og generalforsamlinger
hvor alle ser ned når valg står på agendaen. Jeg også, ikke
noe problem å innrømme det. Men, jeg har jo gjennom årene
vært med i noen frivillige styrer. Felles for dem alle er at
det, uten unntak, alltid er positivt å være med, og at jobben
er ikke så uoverkommelig som man tror. Dessuten har det
gitt meg mange positive opplevelser. Jeg har blitt kjent med
mange nye mennesker, både i eget nærmiljø gjennom vel-

Felles utfordring for mange, ny sand til stranden. Så fin har Hellvikstrand blitt!
Artiklene i Fellesvelets Avis finner du også i nettutgaven vår: www. fellesveletsavis.no

Til Nesodden Kommune:
arbeid og ellers på Nesodden gjennom eksempelvis skolekorps og speiderbevegelsen.
Nå er jeg vist tillit gjennom å bli valgt som leder av Nesodden Velforbund. Denne oppgaven gir meg mulighet til å
påvirke politiske beslutninger. Påvirkningen skjer gjennom
å videreføre velenes ønsker og behov i dialog med kommunens administrasjon og politikere.

Velforbundet opplever ofte at flere vel har tilsvarende utfordringer. Vi vil derfor samle dette og gjøre det vi kan for å
påvirke.
Bli med! Alle kan bidra i nærmiljøet! Alle har en mening!
Alle kan påvirke!
Har du ønsker for nærmiljøet, kontakt velet! Har velet
behov, kontakt velforbundet! Velforbundet kan møte
kommunen, ofte på vegne av flere!

Velforbundet har også blitt oppmerksom på
flere tilsvarende saker med samme tema, gjengitt
i Amta. I tillegg har vi selv samme utfordringen
når det gjelder arbeidsgruppen for veilys, hvor det
avtales at kommunen skal kalle inn til møter innen
en frist, som overskrides med flere måneder.
Vi får heller ikke svar som kommunen har lovet
å gi.
Med vår kunnskap om en utfordrende kommuneøkonomi samt begrenset arbeidskapasitet, kan vi
akseptere at saksbehandlingstiden kan bli lang
hvis saken er både komplekse og arbeidskrevende. Men når kommunen er i dialog med privatpersoner, lag og foreninger finnes lovpålagte
frister. Samtidig kan det avtales frister i en saksgang. Uansett hva disse fristene måtte være, kan
vi ikke se noen grunn til ikke å henvende seg til
den det gjelder innen fristens utløp, om ikke annet
for å forklare at fristen ikke kan holdes og informere hvor saken står. Eventuelt foreslå hva man
kan gjøre.
All kontakt er bedre enn ingen kontakt!

- Nesodden Velforbund

På den måten er også velenes behov forsøkt ivaretatt. Altså;
ved å engasjere seg litt i nærmiljøet kan man bidra. Bli med
på dugnader, da forstår man hva som foregår. Bli med i styrene i velene, arranger dugnader, arranger andre lokale tilstelninger. Treff gamle og nye naboer, bli engasjert, bli litt
ergerlig på politikere og kommunen, ta det opp med styret,
ta det videre opp med velforbundet.

Styret i Nesodden Velforbund har gjennomført et
vellykket møte for lederne i velene på Nesodden.
I forbindelse med de sakene som ble omdiskutert,
var bryggehuset på Berger brygge. Saken gjaldt
eierskapspørsmålet og hva som ble konsekvensen
når kommunen kjøpte bryggen, som er igjen
eiendommen hvor bryggehuset står på. Nå er det
ikke selve saken vi i Nesodden Velforbund ønsker
å kommentere her, men at det tar svært lang tid å
kommunisere med kommunen. Det går flere måneder før det blir besvart, selv etter purringer.

Kommunen har i en tid jobbet med en frivillighetsstrategi. En viktig ting i samarbeid med kommunen – vis respekt for frivillig arbeid gjennom
å prioritere slik at den stigende frustrasjon kan
unngås!
Vi jobber faktisk gratis,
kommunen får betalt for jobben!

OBS!

Foto: Trond Erik Bergersen

OBS!

Visste du at velet ditt nå kan søke om
støtte til verdiøkende arbeid i velet?
Les mer om dette på vår webside:
www.nesoddenvelforbund.no

Har du noe å bidra med til Fellesvelets Avis, så send e-mail til kontakt@nesoddenvelforbund.no
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Møte med lederne i velene:
Nesodden Velforbund ønsket nærmere kontakt med velene. Derfor ble det arrangert et møte mellom velforbundets
styre og lederne i velene den 19. oktober. 16 velforeninger/veilag var representert på møtet.

- Nesodden Velforbund

Styret i Nesodden Velforbund ønsker å bidra mer i velenes
arbeid og velenes utfordringer, og vi ønsker å være mere synlige. Vi opplever at selv om velene har forskjellige utfordringer, er det mange fellestrekk. Kommunen opplever også
velene som en felles enhet, og henvender seg til oss for uttalelser i en del saker. Hvordan skal vi vite hvor aktuell en
sak er for velene våre?
For et bedre og nærere samarbeid på tvers ser vi for oss at
alle lederne i velene og styret i Nesodden Velforbund (NVF)
kan møtes et par ganger i året for å snakke sammen om hva
man er fornøyd med hvilke saker som aktivt må jobbes med
og hva som kan forbedres. Hovedpoenget er å utnytte og utveksle hverandres erfaringer og stå sterkere sammen i saker
hvor kommunen er involvert.

Enkelte saker fra velene ble framhevet i diskusjonene. Et fellestrekk var at det var vanskelig å samarbeide med kommunen. Lange svartider (måneder), steile holdninger, lite villighet til å diskutere i enkelte saker. Det ble oppfordret til styret
i NVF at det blir sendt en henstilling til ordfører og rådmann
om dette.

Hvert enkelt vel presenterte seg kort med viktigste aktiva og
utfordringer. Mange av velene har sammenfallende utfordringer, egentlig litt som ventet:
- Betalingsløsninger – faktureringssystem.
- Veier; brøyting og vedlikehold.
- Velhus som trenger vedlikehold.
- Dårlig oppmøte på dugnader.
- Vanskelig å få svar fra kommunen på henvendelser. Man
har krav på svar fra kommunen innen 3 uker.
Står i forvaltningsloven.

Fellesvelets avis på papir, den du nå leser, er et ønske fra
styret for enklere å nå beboere på Nesodden. Den er kostbar
for oss, finansieringen er ikke helt klar, men vi jobber med
saken.

Velforbundet orienterte om aktuelle saker: veilys, brøyting,
fordeler som medlem av Velenes Fellesorganisasjon, andre
praktiske planer for samarbeid. Særlig forsikringsordninger,
juridisk bistand og dataprogram for styrearbeid – Styrerweb.
Styret i velforbundet er i ferd med å lage et årshjul hvor alle
velenes hovedaktiviteter legges inn som en mulighet for
eklere samarbeid.

Møtet ble godt mottatt av de frammøte. Planen er halvårlige
møter. Neste møte i februar/mars hvor ordfører også vil bli
invitert.
Fullstendig referat finnes på nettsiden vår og i Fellesvelets
Avis på nett.

Vi gratulerer
Blylaget Vel
med 100 års jubileum!
19. november 1916 ble Blylaget vel stiftet på
eiendommen Holmen på Blylaget.
Lørdag 19. november 2016 markerte Blylaget vel dette på samme sted. Styret i velet,
Frogns ordfører, Amta og eiendommens eiere
var tilstedet.
100 år er gått - og velet er fortsatt levende.
Av Lars Grimsgaard
På stiftelsesmøtet ble det blandt annet besluttet at det skulle ansettes en oppsynsmann på dampskipsbrygga, velet skulle
søke om elektrisk gatelys og kontingenten
skulle være kr. 10,-.
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Har du noe å bidra med til Fellesvelets Avis, så send e-mail til kontakt@nesoddenvelforbund.no

