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Hvorfor heter det ...?

290 kr • Se mer og bestill på: fordforlag.no
Boka selges på Notabene på Tangen, Joker på Fjellstrand og Nesoddhuset på Fagerstrand 

Fargerik julepresang med 50 av 
stedsnavnene fra Amta-spalten
60 nye og 48 historiske bilder • 52 nesoddinger • Kartreferanser 

til NIFs nesoddkart  • Tekst: Ann-Turi Ford • Foto: Cato Hals
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Drøbak, Dyrløkkeveien 17
Kolbotn, Kolbotnveien 8

Ski, Jernbaneveien 16
Son, Slettaveien 15

Tlf. 94 19 19 00, www.sykkelboden.no
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VANNMANNEN
Etter en ganske treg start på
denne dagen vil det snart gå vir-
kelig unna. Lov ikke mer til noen
enn du vet du klarer å holde. En
hyggelig invitasjon er rett om
hjørnet. 

Du trives med det du
driver med om dagen, og gjør
følgelig et godt stykke arbeid.
Vær ikke respektløs i omgang
med en som har stor innflytelse.
I kveld kan du legge spennende
planer. 

Still opp for de som
trenger deg i dag, og ta det ikke
så tungt om du for en gangs
skyld ligger litt etter med dine
egne plikter. Hvis du tør å tro på
deg selv er det få ting du ikke
klarer. 

Ta et initiativ for å bli
med på noe spennende som
foregår rundt deg, og sitt ikke
bare og se på at andre får ting til
å skje. Prøv å gjøre noe ekstra ut
av kvelden sammen med de du
er glad i. 

Du får størst tilfreds-
stillelse av å drive med mer
kompliserte ting, og kanskje er
de daglige utfordringene blitt
for enkle for deg. Trekk deg ut
av et håpløst prosjekt mens det
ennå er tid. 

Problemer i forholdet
til en venn kan komme til å over-
skygge alle de positive tingene
som skjer i dag. Slutt fred med
vedkommende like godt først
som sist. Kast ikke bort tid på
bagateller. 

Du har en rekke gode
ideer, men det er viktig at du
ikke presenterer dem for andre
før tiden er moden. Ellers en fin
dag for forhandlinger, intervju-
er etc. Vær deg selv fullt ut! 

Vær nøye i alt du fore-
tar deg i dag, det er veldig lett å
begå feil nå. Hold en gledelig
nyhet for deg selv en stund til.
Vær ikke overbevist om at ditt
syn er det eneste rette i en kon-
flikt med en venn. 

BURSDAGER

TELEFONRØR

DØDSFALL

HVA SKJER

SUDOKU

REGEL: Fyll ut de tomme
feltene slik at både de
loddrette og vannrette
radene, samt hver av
boksene med 3x3 felter,
inneholder alle tallene
fra 1 til 9. 

Kommer du til kort? På Ekelund spil-
les det bridge på alle nivåer torsda-
ger kl 11:00 til ca kl 14:30. Kom
gjerne alene - alle får spille! I dag
koser vi oss med juletallerken i pau-
sen. Kontakt Nesodden Frivilligsen-
tral for flere opplysninger. Velkom-
men til HonnørBridge !

Adventskonsert/fest. Kammerkoret
sammen med Diakonien innbyr til
konsert i Drøbak kirke torsdag 9.12
kl. 18.30. Fest på Hospitalet etterpå.
Velkommen!

Aktiv på Dagtid Nesodden: kl. 1430-
1530 Vannaktivitet, Sunnaas.

Aktiv på Dagtid Frogn: Torsdager kl
11.30 – 12.30 kondisjonstrening
m/minitrampoline. Sted: Dyrløkke-
veien 2, Drøbak .

Frivilligsentralen har datakurs
torsdag 9. desember kl. 10:00 til
12:00, på Hospitalet ved Drøbak
kirke Dataundervisning med ho-
vedvekt på bildebehandling. Ta
med egen laptop. Ingen påmelding.

JOMFRUEN
24/8-23/9

LØVEN
23/7-23/8

KREPSEN
22/6-22/7

TVILLINGENE
22/5-21/6

TYREN
21/4-21/5

VÆREN
21/3-20/4

VANNMANNEN
21/1 - 18/2

FISKENE
19/2 - 20/3

LINUS 
SKINNES
EKREM
fyller 1 år 9.
desember!
Hipp hurra
for verdens
beste lille-
bror! Store
bursdag-

sklemmer fra Andrea, Malin,
pappa og mamma.

Hei og hå vi
vil gratulere
CHRISTINE
ANGELSNES
STEEN
som fyller 5
år i dag den
9. desember.
Masse gode
klemmer; fra

mamma, pappa og Petter.

Mange gra-
tulasjoner til
THEODOR
LØES 
TOBIASSEN
som blir 5 år
den 9. de-
sember fra
farmor og
farfar.

– Takk for
mangfoldet
–Jeg vil rette en takk til to personer
som bidrar til opprettholdelse av
mangfoldet i Drøbak sentrum, sier
Sissel Eide.

– Det er Sissel Våge og Anne-
Lise Saxebøl som driver brukthan-
del på Torget. De holder åpent på
søndager, og sørger for at det er liv
og røre på Torget, sier Sissel Eide. 

Fødsler
annonseres

gratis i Amta!
Tekst og evt. bilde av
barnet kan sendes til

tett@amta.no

Første helg i advent dro et nesten
fulltallig Drøbak mannskor med
koner, kjærester og barn til Ber-
lin for å synge ved Brandenbur-
ger Tor når julegrana fra Frogn
skulle tennes. 

Hvert år siden 1991 har Frogn,
etter at muren falt, sendt en full-
voksen gran fra de dype frognske
skoger, som et uttrykk for ønske
om fred og vennskap med Berlins
befolkning.

Berlin har valgt en av sine mest
prominente plasser som arena
for granen, Pariser Platz. 

Her, ved Brandenburger Tor og
ved siden av det gamle fasjonable
hotell Adlon Kempinski og am-
bassadene fra Russland, Frankri-
ke, Storbritannia og USA, skal
grana spre sitt stillferdige lys
med håp om fred og vennskap
mellom folkene.

Koret ble fraktet til Rygge, byg-
das nærflyplass, og derfra til Øst-
Berlins gamle paradeflyplass
Schönefeld, og så til Berlins flun-
kende nye Hauptbahnhof hvor vi
skulle bo på et helt nybygd hotell

i nærheten. En jernbanestasjon i
flere etasjer, med restauranter,
imbisser (hvor man inntar enkle
og raske måltider mens man ven-
ter på toget), matbutikker, mote-
butikker og mye annet.

Første dagen gikk med til å gjø-
re seg kjent med byen og bli med
en av byens utallige ”hop on-hop
off” sightseeingbusser. Andre be-
nyttet muligheten til å fornye be-
kjentskap med byen og besøke
noen av byens utallige skatter.
Som til Alexanderplatz og videre
til det over 200 meter høye fjern-
synstårnet, Fernsehturm, som
østtyskerne reiste for å vise at
også de kunne. Andre dro til Ka-
DeWe, Kaufhaus des Westens,
det store fasjonable varemagasi-
net ved Kurfürstendamm, hvor
varene er så dyre at til og med
nordmenn tror at prislappen feil-
aktig viser telefonnumre. Noen
dro til Historisk museum, hvor
det nettopp var satt opp en ut-
stilling som tok for seg den van-
skelige perioden fra 1933 til 1945
med Hitler og nazismen.

Neste dag var arbeidsdag. Da
var koret invitert til å synge på et
av de største julemarkedene i
byen, ved Gendarmenmarkt. Der
var det en stor tilhørerskare som
gledet seg over korets røst, blant
annet en flott gjeng fra Norge,
som spontant og høylydt gav ut-
trykk for begeistring. Senere had-
de koret hovedopptreden ved
Brandenburger Tor da lysene på

julegrana skulle tennes. Der var
det taler av Frogn kommunes re-
presentant, Rita Hirsum Lystad,
den norske ambassadøren i Tysk-
land og flere lokale notabiliteter.
Deretter dro de fleste i koret
hjem til hotellet for å få litt var-
me i kroppen, etter en lang og
kald dag hvor temperaturen nær-
met seg 10 minusgrader. Men for
de med barn i familien var ikke
dagen over ennå, de skulle til Ber-
liner Dom på Museums-øya hvor
Det norske guttekoret skulle ha
konsert.

Stemningen i koret var upå-
klagelig hele veien, og årets tur
ut i det blå er med på å befeste en
ny tradisjon; å dra ut i verden
med koner og kjærester og barn
for å synge og ha det hyggelig i
lag med hverandre. Etter hvert
har vi blitt en stor familie som tri-
ves sammen, og familien utvides
stadig.

Neste oppdrag er å synge julen

Drøbak mannskor

Drøbak mannskor

Drøbak Mannskor samlet ved granen fra Fro

TAKK

Takk
for all deltakelse og oppmerksomhet ved 
Ann-Mari Meikjærs død.

Rolf m/familie



TETT
64 90 54 59
Bilder/småstoff sendes til:

VI ER HER NÅR DU SKAL HJEM 
FRA EN O HELGA NATT
Blir det sent på julebordet kan du hver helg ta 
nattbussen fra Oslo hjem til Akershus. 
Les mer på ruter.no
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TETT PÅ
64 90 54 59 Tett på stoff må være oss 

i hende kl. 11.00  to 
virkedager før innrykk

Bilder/småstoff sendes til: tett@amta.no

Ring til 
Kjersti

om tips
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Bekymringer du har vedrø-
rende noe som skal skje i nær framtid
er antakelig ubegrunnede eller stekt
overdrevne, så prøv å ikke tenke på
dem. Gode gjerninger vil bli belønnet
i dag. 

Ta deg ikke nær av hva per-
soner du ikke har noe forhold til måt-
te finne på å si og mene om deg i dag.
Økonomiske bekymringer er i ferd
med å forsvinne, og du får en fin
kveld. 

Forviss deg om at du ikke
blir misforstått i en viktig sak. I kveld
må du nok bruke en del tid på å løse
en konflikt innad i familien. Våg å gå
nye veier for å oppnå det du ønsker. 

Du savner støtte på en del
viktige områder, men hvis du er tål-
modig vil du se at den vokser fram et-
ter hvert. Ta ekstra hensyn til en som
er i en vanskelig situasjon, tilby også
din hjelp. 

BRIDGE

STEINBUKKEN
22/12-20/1

SKYTTEN
23/11-21/12

SKORPIONEN
24/10-22/11

VEKTEN
24/9-23/10

www.amta.no

Drøbak Bridgeklubb,
spillekveld 06.12.2010

De sju beste av 13par:

1. Henning J. Olsen - Annica Falk 
67.50%

2. Knut Forfang - Gudmund Syrrist   
59.00%

3. Alf Krokeide - Kjell Jarle Hegge
lund 58.50%

4. Knut Veiteberg - Svein Flaatten 
56.50%

5. Egil Hansen - Magne Wikerøy 
55.83%

6. Kjell Kjeldsen - Knut Hanssen 
53.75% 

7. Erling Johnsen - Liv Myhren 
50.83% 

r  i Berlin

ogn kommune.

inn for de gamle på Ullerud og på
Grande, en flott tradisjon vi har
gjort i alle år og som vi setter stor
pris på. Vi avslutter semesteret
med den tradisjonsrike julekon-
serten i Drøbak kirke siste søn-
dag i advent, hvor vi blant annet
skal synge sammen med Beatles-
koret. Til neste år har vi mange
aktiviteter på kalenderen, blant
annet et korseminar på nyåret og
litt senere en allsangkonsert. Se-
nere vanker det sangerstevner,
hvor vi synger helt andre sanger
enn i kirken og hvor vi gjør mye
mer enn å synge. Og vi har plass
til mange sangere ennå, fra de

smale lyse til de brede dype, uten
hensyn til alder eller hudfarge. 

Dessverre jenter, vi kommer
nok til å forbli et mannskor. Men
vi vil veldig gjerne ha dere med
på fest og hygge - og turer ut i det
blå. Og så vil dere oppdage at gub-
ben har godt av et par timer i uka
på øvelse med kamerater, til sang
og hygge.

Bjørn Bakke, 
Drøbak Mannskor

www.hageland.no

Vi bringer 
blomsterhilsener 
i hele Frogn og 
formidler i hele verden

Medl.av
Interflora

Storgt. 22 
1440 Drøbak 
Tlf. 64 93 03 59

Åpningstider:
Hverdager 09 -18
Lørdag 09 -16
Søndag 12 -16

ADVENTSTILBUD

HUSK: Kranser - bar - nek og lys. 10 roser kun 39.50,-

SVIBEL 
Ass. farger

950

3950

AZALEA 
røde og 

hvite

DAGENS PREMIE:
Gavekort
kr 300,-

hver dag fram 
til julaften på amta.no

9

3950

JULESTJERNE

2450

AMARYLLIS


