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Frivilligheten i Drøbak og Frogn har 
lange tradisjoner, lenge, lenge før 
FN kom inn bildet. Ennå står det 

monumenter i vår kommune over frivillig 
kjempeinnsats som vi må bakover fra 
både år 2000 og 1900 for å se 
begynnelsen på. Starten på den 
organiserte idretten skriver seg fra slutten 
av 1800-tallet, og den skapte de første 
tankene om en idrettsplass som mål. 
Fortsettelsen ble flere år senere både 
kraftig dugnadsinnsats på Bankløkka og 
idrettsanlegget på Seiersten. Det er 
skikkelige monumenter over frivillighet 
med tusener timer dugnad. Flotte 
dugnadsmonument er også Folkvang i 
Frogn, badeplasser, lysløyper, skytebaner, 
Folkvangbanen og skibakker. Et flertall av 
dagens pensjonister husker bakkene på og 
ved Sagajordet, Trollbakken, Smebøls-
bakken, Holterkollen og Dalsbakken. Vi 
husker også Heer Landbane, Digerud 
Grendehus og innsats på og i kirkene i 
bygda.

Omkring århundreskiftet 1900 
opplevde Drøbak og Frogn en voldsom 
oppblomstring av frivillighet. Det hang 
for det meste sammen med dannelsen av 
en lang rekke foreninger bl.a. Land-
mands foreningen i Frogn, Drøbak 
idretts forening i 1897, sang og orkester-
foreninger. De første ungdoms foreninger 
så dagens lys i Drøbak og Frogn, bl.a. en 
«Ynglingeforening» som holdt sine møter 
i slakter Abrahamsens hus i Storgata. 
Frivillig innsats i musikk foreninger har 
vært fremherskende senere, og er det den 
dag i dag. Og la oss for all del ikke 
glemme Frelsesarmeen som etablerte seg 
på slutten av 1800-tallet. Men før det 
hadde Drøbak allerede hatt et stort antall 
sekter i gang Det var en sterk religiøs 
vekkelse i byen ved århundreskiftet. Det 
førte til en god del frivillig innsats blant 
mennesker som satt hardt i det. Drøbak 
var i mange år preget av fattigdom. 

Fortsettelse side 4

2001 er FNs Frivillighetsår. Over hele landet markeres året. Ikke minst er de 
frivillige organisasjoner med. Både staten og FN-sambandet har arrangert stor 
konferanse om frivillighet.

Frivillighetsarbeidet i Norge er enormt. Uten frivillige stanser rett og slett 
Norge. Se bare en liten oversikt over hvor mange som er med i hovedstaden 
alene: Kirkens Bymisjon satser med over 700 frivillige, Oslo Røde Kors med 
nesten like mange, natteravnene med over 1000, eldresentrene med over 2500 
og musikkorpsene med vel 1000. Norges Idrettsforbund er formidabel med 
minst 100 000, Vi kunne ramse opp nye hundretusener frivillige over hele 
landet. De driver med dugnader, snømåking, vedhjelp, handicap-ridning, kurs, 
innkjøp, som telefonvenner, leksehjelpere, med fengselsbesøk, barnepass, 
sjelesorg, hjelp til selvangivelse, kantinehjelp, reparasjoner osv, osv.

En ikke liten del av det frivillige hjelpearbeidet i Norge utføres av pensjonister. 
Og vår region er ikke noe unntak, arbeidet går på kryss og tvers av 
kommunegrensene. Hvem av våre pensjonister i Drøbak og Frogn har ikke vært 
og passet barnebarn for eksempel i Oslo, Ås, Nesodden og hvor mange unge 
har ikke fått besteforeldre i hovedstaden ut hit fo r å passe unger i et knipetak. 
Vi kunne ramse opp frivillig hjelp i Drøbak og Frogn fra for eksempel 
Husmorlaget, Historielaget, Oscarsborg Festnings Venner, Røde Kors og en 
lang rekke organer der pensjonister er med både i kulturelt virke og manuelt.

I dette nummeret skal vi se på en del av dette arbeidet som gjennom årene er 
gjort i Drøbak og Frogn av folk som nå er pensjonister, og arbeid som blir gjort 
nå av oss eldre. Vi er så sant med i FNs frivillighetsår.
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REDAKSJONEN
Lilly og Willy Færgestad 64 93 04 81 Sverre H. Christophersen
Rolf Dimar 64 93 02 39 Karl Garder 64 93 90 35
Reidun Iversen 64 93 32 78 Arne Nesje 64 93 07 13

Bernhard Magnussen  64 93 04 89

Frivillighet med lange tradisjonerEt frivillig kjempearbeid

TEMa

Folkvang ved 
innvielsen 
1917.
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livlig avhold
En av de helt store frivillighetsorganer ble 
avholdsbevegelsen som fikk skikkelig inn-
pass i Drøbak. Det kom til å sette et 
sterkt preg på byen Og det var ikke bare 
en hard avholdskamp man førte. Nei, 
avholdsfolk bygde opp et sosialt nett med 
utflukter, de arrangerte stevner og kon-
serter. Til og med revyer og teaterstykker 
satte de opp.

Først holdt totalistene til i etasjen 
over Drøbak Mek.Verksted, men ved 
århundreskiftet flyttet de til eget hus i 
Lindtruppen. Dette huset har vi mange 
ganger skrevet om i Pensjonist-nytt. Det 
ble et kulturelt sentrum der bystyret 
holdt møter, det ble arrangert revyer og 
skuespill for fulle hus med Anton 
Thoresen som en god aktør. Det er 
ganske utrolig hvor mye frivillig arbeid 
ble utført i avholdslokalet i Lindtruppen.

Fra skuespillet «Tante Jutta fra Calcutta» på kinoen i 1934.

Tidligere har Pensjonist-nytt gitt 
brede omtaler av Drøbaks rike kulturliv 
med amatørteater tilbake fra de sene 
åttiårene og helt opp til i dag, de friske 
revyene og visekveldene. Det har vært 
frivillighet på sitt beste.

Hva kunne vi ikke ramse opp av 
frivillighet som vi nyter godene av ennå. 
Det er bare plassen i vårt lille blad som 
begrenser. Men mye av det fri villige ar-
beidet som utføres i dag i vår kommune, 
har lange tradisjoner å bygge på.

Rolfot

Hiv deg ut i det –
du innvandrer-pensjonist

TEMa

Av og til hører vi fra nyinnflyttede 
pensjonister at det er vanskelig å 
komme i kontakt med urinn-

vånerne i Drøbak og eldre som har bodd 
her lenge. De holder seg sammen og 
slipper nødig nykommere innpå seg, 
heter det.

Men det er over dusinet fullt av 
foreninger, klubber, korps, lag osv som 
nykommere kan kontakte, og hvor 
frivillig arbeid er meget velkomment. 
Bl.a. står det lange lister med slike 
organer i Lokalveivisern for Frogn 
kommune. Slå opp da vel!

Det er nok ikke for mye sagt at Eldre-
senteret i Drøbak Hospital er kjernen i 
mulighetene for å få kontakt. Og et bedre 
bilde av ekte frivillighet kan man neppe 
få. Eldresenteret kunne knapt ha eksistert 
uten innsats fra frivillige pensjonister. 
Det er bare to fast ansatte som gjør en 
fantastisk innsats for over 500 brukere, 
men det sier seg selv at her må det fri-
villig hjelp til. De finnes i rikelig mon, og 
de er ikke redde for å ta et uegennyttig 
tak. Spør om det er dyktige kokker som 
steker vafler, lager middag, flotte smør-
brød og kaker med kaffe – skikkelig 
hjemmelagde ting. De sørger for et sosialt 
nettverk for friske «yngre gamle», for 
eldre noe skrøpelige, for uføre og for 
enslige.

Men her er mer enn mat og drikke. 
Til og med data kan man lære, det 
arrangeres dans og teaterturer, det er 
advokathjelp å få, hårklipp og stell av 
føtter, språkopplæring, litterær 

innforlivelse og bridge m.m. Det er 
frivillig innsats på sitt beste.

Det går an for nyinnflyttede pensjo-
nister å ta kontakt. Prøv da vel! Vi har 
aldri hørt at noen biter de som banker på 
de ærverdige gamle dører på Eldre-
senteret. Innenfor er det ikke bare 
vennlige mennesker, men en åpenbaring 
av et over 200 år gammelt Drøbakhus.

Byens røtter
Nei da, nyinnflyttede pensjonister 
behøver ikke å føle seg utenfor, uvel-
komne eller tilsidesatte. Når dere har slått 
opp i ovennevnte telefonbok, se spesielt 
på noe som også gir åpning til å komme 
inn i Drøbaks gamle kultur. Det er 
Verneforeningen Gamle Drøbak. Det er 
helt sikkert at lederen, Per Willy 
Færgestad, telefon 64 93 03 19, ikke 
slenger på røret om du lufter muligheten 
for et medlemskap og sikkert er det at 
han heller ikke biter om du banker på 
hans dør. Han er en vennesel mann. Og 
setter pris på frivillighet.

Gjennom Verneforeningen får du 
innsikt i arbeidet for å ta vare på den 
eldre bebyggelsen med omgivelser og 
opprettholde god byggeskikk i samsvar 
med stedets egenart. Så du kan godt være 
med på å bevare den eldre bebyggelsen i 
Drøbak og Frogn.

Slutt å sutre over det «kalde» Drøbak, 
finn frem smilet, stup ut av godstolen og 
ta fatt på det veldig rike frivillige livet i 
Drøbak og Frogn.

Rolfot

Bygningen 
som huser 
Eldre
senteret 
slik det så 
ut i 1915.
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Pensjonist-nytt hadde nylig et 
innlegg der det ble etterlyst en 
frivillighetssentral i Frogn. Fra 

høsten 2001 er den en realitet, med base 
ved siden av Rådhuset. Drivkraften bak, 
Torild Hess-Bolstad, sa nylig til «Amta»:

Utenfor sentrum
Vi har bevisst lagt 
stedet like utenfor 
sentrum. Vi ønsker ikke 
at tilbudet skal 
konkurrere med det 
frivillige arbeidet i 
Eldresenteret i Niels 
Carlsens gate.

Rådhusveien 8 – 
vegg i vegg med Frogn 
Råd hus – vil bli 
frivillighets sentralens 
første base. Lokalene er 
lett tilgjenge lige og har 
gode parkerings mulig-
heter. Noe ominn-
redning er nødvendig 
innen brukerne kan 
ønskes velkommen.

Et sted må vi begynne, og vi begynner 
litt forsiktig. Det første vi må gjøre er å 
formidle kontakt med dem som trenger 
hjelp og med dem som ønsker å bidra 
med et eller annet.

Kommunikasjon er derfor viktig, og 
jeg vil allerede oppfordre folk til å 
kontakte kommunen dersom de har 
kreative innspill.

Hess-Bolstad ønsker at Frivillighets-

sentralen skal romme alt fra formidling 
av ulike tjenester til for eksempel en liten 
kafé der folk kan treffes, gjerne unge 
mennesker som er nyinnflyttet til 
kommunen, og som trenger nye sosiale 
relasjoner:
                           Kaffetreff for alene-

mødre, de nyskilte 
menns forening, 
erfaringsutveksling 
mellom ammende 
mødre, eldre som vil 
møte nye mennesker og 
hva det måtte være.

Får vi dette til, blir 
vi kanskje nødt til se oss 
om etter andre lokaler. 
Men det er jo viktig at 
noen vil ta fatt i en 
eventuell kafé-drift, 
understreker hun.

– Vi må inderlig 
håpe at tiltaket blir liv 
laga, sier Arne Nesje. 
Det er på tide at Frogn 
får dugnadsarbeidet i 

system, slik mange andre kommuner har 
fått til for lenge siden. Men vi må ha lov til 
å si at det var ikke en slik modell vi hadde 
tenkt oss i vårt innlegg. Hess-Bolstad og 
politikerne har valgt en frivivillighets-
sentral for alle, mens vi, egoistiske som vi 
er, hadde tenkt bare på oss selv: En sentral 
bygget på det vi har i Eldre senteret « ..en 
bygning som simpelthen er full av 
frivillighet», som det heter i et annet 
innlegg i dette nummer av Pensjonist-nytt.

Frivillighetssentral i Frogn – 
et tilbud til hele befolkningen

– Og det skal det fortsatt være, sier 
Hess-Bolstad. Det er viktig at aktivitetene 
på Eldresenteret opprettholdes. Vi trenger 
nye frivillige også der. Men en 
Frivittighetesentral skal være som en 
paraply som samordner og koordinerer 
det frivillige arbeidet som allerede er i 
kommunen og som fremover skal utvikles 
videre.

Ansettelse av daglig leder er snart klart, 
og vi har planer om å være i gang før PC-
stafetten kommer til Frogn 24. september i 
forbindelse med «Frivillig hetens År». 
Oppstart av Frivillighets sentral blir Frogns 
bidrag i denne sammen heng. Et skår i 
gleden over å starte, er at vi i første omgang 
ikke har fått økonomisk støtte fra Staten 
(Frisam). Det vil gi begrensninger i hva vi 
kan få til i starten.

Vil du vite mer om 
Frivillighetesentralen, eller har forslag 
eller ideer: Besøk vår stand under «Frogn, 
Frognere, Frognest» i Badeparken den 9. 
juni, er Torild Hess-Bolstads ønske.

Torild HessBolstad.

Fns frivillighetsår 
har en tiltaksplan for hver måned. I 
april var det internasjonalt arbeid 
som ble fokusert, i mai kultur, i 
juni og juli blir det friluftsliv og 
ferie, i august frivillighets-
sentralene/nærmiljø, i september 
hobbyvirksomhet, i oktober miljø-
vern, i november selvhjelps grupper 
og i desember livssyn.

«Frivilligheten er vital og angår 
alle» er det litt tunge mottoet til 
FNs Frivillighetsår, som er året for 
lokalt engasjement verden over. 

I 1øpet av året skal alle organi-
sa sjoner som jobber for frivillighet 
få anledning til å synlig gjøre seg. 
I Norge er det lagt opp til et samar-
beid om markeringen på nasjonalt 
og lokalt plan. Det er dannet et 
sekretariat med en referansegruppe 
som består av frivillige organisa-
sjoner (FRISAM).

Nå er det jo en del eldre i Frogn 
som har lært internett og e-mail på 
kursene våre, så de som vil vite mer 
om frivillighetsåret, kan oppsøke 
årets hjemmeside: 

www.frivillighetsaret.org

Her i rådhusveien 8 – vegg i vegg med 
rådhuset åpner Frogns Frivillighetssentral 24. 
september



Jeg har tenkt meget på FNs 
Frivillighetsår, og det er en glede for 
meg å stille plass til disposisjon for 

     dette året i vårt Pensjonist-nytt, sier 
redaktør Bernhard Magnussen. – Jeg 
synes dessuten at vi har god grunn til å 
være stolte av alt det frivillige arbeidet 
som våre pensjonister i Drøbak og Frogn 
gjør, og ikke minst har gjort. Vi nyter alle 
godt av det. Ja, dette bladet er et godt 
eksempel. I nr. 4 år 2000 hadde vi en 
reportasje om 
hvordan bladet ble 
til, og der gikk det 
frem med all tyde-
lig het at hadde ikke 
våre pensjonister 
trådt til med stoff, 
annonse samling, 
regn skap, admini-
strasjon og distri-
bu sjon, kunne ikke 
Pensjonist-nytt ha 
kommet ut.

Svært mange av hjelperne er faste 
besøkere i Eldresenteret. Og når man går 
pensjonistene– som hyppig gjester vår 
perle av et eldresenter – etter i sømmene, 
oppdager vi at de sannelig gjør mer enn å 
hjelpe til med bladet vårt. La meg nevne 
at der har vi eldre som jeg vet trår til med 
å passe barn når de er syke eller forel-
drene er borte. Der har vi mennesker som 
hjelper til for eksempel i Oscarsborg 
Festnings Venner, Røde Kors, Lions, 
Kiwanis, Rotary, idrettsarbeidet, de er 
med på dugnader, kulturarbeid, de stiller 
i historietimer på skolene, ikke minst for 
å fortelle realiteter fra krigen, de selger 

billetter til arrangementer, de måker snø 
for andre, stiller ved sykdom, er med på å 
arrangere teaterturer og dansetil-
stelninger, tar med handikappede på turer 
på sjø og land, er med på omvis ninger i 
verneområdet, på besøk på severdigheter, 
på visningsturer over Håøya, de sitter 
telefonvakt, gjør repara sjoner, er med på 
hobbyvirksomhet og mye, mye mer, sier 
Magnussen. Det føles godt å få det frem 
her i Pensjonist-nytt, for det er mange 

som er fryktelig 
beskjedne.

Og så skal vi 
ikke glemme alt 
som allerede er 
gjort med hjelp av 
flere av de gamle på 
Eldre senteret og av 
folk som dessverre 
allerede er gått bort 
de senere årene. 
Tenk bare på 
idretts  anlegget på 

Seiersten som et eksempel, tenk på 
Folkvang, badeplasser og leke plasser, for 
da ikke å snakke om vernearbeidet.

Vi har så visst ikke noe å skamme oss 
over her i distriktet når det gjelder de 
eldres innsats i FNs Frivillighetsår, sier 
Magnussen der han står foran Eldre-
senteret. Den nydelige gamle bygningen 
er simpelthen full av frivillig het, sier han. 
Ja, senteret selv er jo et monument over 
frivillighet. Det hadde vel ikke gått an å 
drive det hvis ikke ildsjeler sto for nesten 
hele driften godt hjulpet av gode ledere.

Rolfot
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Proppfullt av frivillighet

Det beste eksemplet på resultatet 
av 
frivillighet i Drøbak sentrum er 

kanskje Bankløkka, som Spare banken i 
1901 skjenket byens barn og ungdom til 
lekeplass og fritidssysler. Snart meldte 
behovet seg for idrett der, og i 1906 satte 
den første sterke dug naden inn. Selv 
hender som slettes ikke var vant til 
grovarbeid, grep fatt i hakker og spader, 
gamle og unge kjørte trillebør, arbeidsfolk 
og kondisjonerte jobbet sammen om 
flytting av jordhauger, kvinner tro ikke 
bare til med mat og drikke, men sjauet 
også. Selv smågutter hjalp til. Nær 100 
mennesker var innom denne gigantiske 
dugnadsjobben, som også omfattet 
pengeinnsamling til noe profesjonelt 
arbeid.

Snart rullet fotballen på plassen. 
Drøbak Fotball Club fikk et sted å spille 
selv om vi i våre dager ville kalt banen et 
«pottitjorde». Men den var flat nok til å 
kunne islegges, og det er ikke mange 
eldre pensjonister i Drøbak i dag som 
ikke tok sine første skjær på snabelskøyter 
på denne banen.

Men banen hadde sine fiender, bl.a. 
klaget naboer over støy fra moroa. Noen 
forsøkte å sperre banen. Men Bankløkka 
satte fart i idretten i badebyen vår til den 
første verdenskrigen kom. Da ble banen 
brukt til eksersisplass og brensellager og 
mye annet.

Men på'n igjen! I 1920 kjøpte kom-
munen Bankløkka av Follo Sparebank. 
Ny dugnad, og så var Bankløkka igjen 

ungdommens idrettsplass. Her ble grunn-
laget lagt for fotballens utvikling i kom-
munen, her fikk elevene fra Folkeskolen 
like ved sine gymnastikktimer, her var det 
oppvisninger i turn og lek med mange 
stolte foreldre som stilte på dugnad for at 
ungene skulle ha det moro under opp-
visningene og 17. mai-lekene. De skulle 
visst i dag at bilene skulle erobre 
Bankløkka.

Dugnaden på Bankløkka skulle snart 
overgås av det enorme frivillige arbeidet på 
Seiersten. Løkka i byen ble for liten, og 
snart var dugnaden i gang på det som ble 
begynnelsen på idrettsanlegget på 
Seiersten. Det ble noe annet enn Skrubben 
og Bankløkka. Og frivillig heten satte snart 
nye rekorder med Folk vang i Frogn og 
Trolldalsbakken, eller bare Trollbakken 
som den ble hetende på folkemunne. 
Dette arbeidet får bli en annen skål!

Både nye og innflyttede pensjonister, 
og store deler av befolkningen har mye å 
takke gamle pensjonister for.        Rolfot

TEMa

dette huset er simpelthen proppfullt av 
frivillighet, sier redaktør Bernhard Magnussen.

Bankløkka – 
dugnadens tempel i Drøbak

drøbak Sportsklubb stiftet 1913. Spillerne fra 
venstre: rudolf Enge larssen, Hans 
Frogndahl, axel Hvistendahl, Hans iversen, 
Ole nilsen, Charles andresen, Hugo Beck, 
leif gløersen, norvald nilsen, Hans Johansen 
og a. abrahamsen.
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Follo Museums Venner

Et museum har alltid hatt venner. 
De 
fleste museer har blitt skapt 

gjennom enkeltpersoner eller gruppers 
innsats. Uten en frivillig innsats er det 
neppe trolig at Norge hadde hatt et slikt 
mangslungent og variert nett av museer 
og samlinger som forsøker å ta vare på og 
dokumentere hver sin del av vår felles 
fortid, samtid og fremtid.

Follo Museum har hatt venner 
allerede før det ble besluttet å lage et 
felles museum for Follo (i 1947). 
Vennene av bevaring av vår felles fortid 
klarte det kunststykket å få 9 kommuner 
til å samarbeide og konsentrere seg om en 
fellesoppgave. (Son, Drøbak og Kråkstad 
var egne kommuner). Dette foretaket og 
innsatsen må ha vært en diplomatisk 
bragd av høy klasse. Regionen skylder 
Wilhelm Grøstad og Erling Strand (fra 
Nesodden) en stor takk for arbeidet

Utifra deres initiativ ble Follo 
Historie- og Museumslag startet, et av 
lagets hovedformål var å gi ut årboka 
Follominne og etablere et felles museum 
for Follo.

Follominne 
har fra starten vært et nesten årlig 
fenomen, ved juletider dukker Follo-
minne opp med artikler av forskjellig 
størrelse og innhold – som sammen 
beretter om liv og levned i Follo gjennom 
tidene. 

Follo Museum ble åpnet 
for publikum i 1968
Da var eiendom kjøpt på Seiersten, et tun 

var etablert med bygninger fra flere av 
kommunene og gjenstander innsamlet og 
stilt ut. Senere er museet blitt tilført flere 
bygninger, utvidede oppgaver og gradvis 
en lønnet arbeidskraft for å ivareta en del 
forskjellige oppgaver.

Men all innsats frem til 1979 var 
basert på dugnad, og spleiselag av 
forskjellige slag og formål.

Slik er det delvis fortsatt, riktignok er 
de som er ansatt på Follo Museum satt i 
stand til å ta seg av de fleste av de 
forefallende oppgavene, men fortsatt er 
frivillig innsats noe som er med på å 
utvikle Follo Museum.

Follo Museums Venner 
ble etablert som en egen forening i 1989. 
Museets venner skulle bidra i forskjellige 
sammenhenger til utvikling, til innsats 
under arrangementer – det var en hel 
rekke oppgaver som skulle løses. Siden 
den første starten av en «autorisert» 
venneforening er det av foreningens 
medlemmer utført mange oppgaver. Da 
tenker jeg ikke bare på «rutineoppgaver» 
som løvraking og slike ting som stadig 
må gjentas og som ingen egentlig ser,  
men også arbeid av mer varige art.

Blant Follo Museums Venners varige 
innsats er reising av skigard på museet, og 
innredning av stabburet som nå ser ut 
som et stabbur skal se ut. I tillegg er 
venner av museet støttespillere under de 
fleste arrangementer og tillstelninger som 
har vært her. Det er gjort en kjempe-
innsats, men den setter ikke spor etter seg 
på samme måten – annet enn i 
besøkendes positive opplevelse av Follo 

Museum.
ny giv i Follo Museums Venner
Som all frivillig og dugnadspreget virk-
somhet går aktiviteten og interessen i 
bølger; i det siste har venneforeningens 
virksomhet vært nede i en liten bølgedal.

Og med en utvikling i dagens sam-
funn mot andre satsingsområder enn 
styrking av vår felles identitet og bevaring 
av restene etter våre forfedres spor, ble 

bekymringen for denne utviklingen så 
stor at flere har arbeidet aktivt for å 
reaktivisere Follo Museums Venner.

Gjenopplivingen er gjort. Follo 
Museums Venner er nå i gang igjen. 
Venneforeningen har, sammen med 
museets administrasjon, eslet seg til å 
arbeide med mange forskjellige 
arbeidsoppgaver i årene fremover. 

Arbeidsoppgavene strekker seg over 
alt fra korridorpolitikk og sponsorarbeid 
til vedhogst og hagepleie. Det er arbeids-
oppgaver for folk med alle typer 
interesser og bakgrunner, og det er plass 
til alle.

Ikke minst er det nedsatt en egen 
gruppe som skal arbeide med venne-
foreningens indre liv. Gruppa skal forsøke 
å arbeide for at venneforeningen også skal 
et sted å treffes, ta en kopp kaffe og 
diskutere «saker og ting».

Follo Museum Venner
Et museum kan ikke eksistere uten 
venner. Hva vennenes arbeidsoppgaver er, 
kan bare fantasien begrense.

Uten venner er det problematisk å 
drive museer. Vennenes aktiviteter, 
virksomhetsnivå og tilknytning er med på 
å legitimere museenes eksistens; de bidrar 
til å understreke for bevilgende 
myndigheter, på alle nivåer, at vår fortid 
og vårt museum er noe vi eier sammen og 
vil utvikle sammen, og som fellesskapet 
ønsker å verne om.

Venneforeningen ved Follo Museum 
er i gang på nytt! Dersom du er 
interessert i å høre mer om planlagt 
virksomhet og vyene både for Follo 
Museum og for Follo Museums Venner 
kan du gjerne ta kontakt – fortrinnsvis på 
tirsdager og torsdager – tlf. 64 93 99 90.

Aasmund Berg

Klesvask og søling med vann!! Er det sølet og 
vannet…eller vasken som engasjerer?
aktivitet på Barnas dag 2000. Bodil Solli 
holder kustus på vaskehjelperne.
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kristian schau

oFFeNtLIG GoDKjeNt optIKeR
BRILLeR – KoNtAKtLINSeR

drøbak Optiske
Sentrumsbygget, postboks 178, 1441 Drøbak

telefon 64 93 15 89

A.s Drøbak Mek.
Verksted
AutoRISeRt

RøRLeGGeRBeDRIFt

telefon 64 93 04 43

Storgaten 12 – 1440 Drøbak
telefon 64 93 10 60

Niels Carlsensgt. 4, 1440 Drøbak
Telefon: 64 93 55 58

Vi tar imot reparasjoner av smyk
ker og bytter gull

AAMODt fySiKAlSKE
iNStitutt

Wienerbrødskjæringa 6
1440 Drøbak

telefon 64 93 20 11

AKtIeSeLSKApet

O. B. Hansen
Lindtruppbakken – 1440 Drøbak – telefon 64 93 00 27

Vimpelfabrikken as

galleri Havstad
norsk Kunsthåndverk

Personlige gaver 
i de fleste prisklasser.

Velkommen til 
en liten glad kunstopplevelse!

Storgt. 15, drøbak, Tlf 64 93 46 55

DiN bANK i NæRMilJøEt
Avd. Frogn

torggt. – 1440 Drøbak
Tlf.: 64 93 79 50 • Fax.: 64 93 79 60

Bjerka ved Bekkensten

Bjerka ved Bekkensten, som nå skal felles, er 
et prektig tre. Stammens omkrets, ca 1,5 m 
over bakken, er 3,1 m. Bjerka ble plantet i 
1938 av en gutt på 12 år. Treet må ha hatt 
førsteklasses vekstvilkår siden det har greid å 
vokse til en slik størrelse på så kort tid.

Gunnar Antonsen

er regionmuseum for Follo, og eies av 
kommunene Frogn, Nesodden, Oppe gård, 
Ski, Vestby og Ås i fellesskap sammen med 
Follo Historielag og Akershus fylkes-
kommune. Museet ligger på Seiersten i 
Frogn (ca. 2 km øst for Drøbak. 
Museet er et frilufts museum med gjen-
stander og bygninger fra hele regionen. 
Utover miljøutstil lingene i de antikvariske 
bygningene, benyttes administra sjons-
bygningens utstillings lokaler til skiftende 
temaut stillinger. Den inneholder også 
biblio tek og kontorer, kafé og en lokal-
historisk bokhandel. Follo Museum har 
også musealt ansvar for å dokumentere 
kystkulturen i Akershus.

Friluftsmuseet er åpent for publikum fra 
ultimo mai til medio september:
Tirsdag til fredag kl 11.00-16.00
Lørdag og søndag kl 12.00-17.00
Kontortid hele året kl 10.00-15.30
Adresse: Belsjøveien, 1440 Drøbak
Telefon 64 93 99 90, Faks 64 93 33 19
E-post follmuse@online.no
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Kjære Pensjonist-nytt

Jeg takker for «Pensjonist-nytt». Det 
er virkelig et lyspunkt i tilværelsen, 
og fantastiske minner fra barne- og 

ungdoms årene. Jeg er samme årgang som 
«Målsa» Thorbjørnsen, den gang Løvik. 
Vi gikk på skolen sammen i 10 år. Jeg 
bodde i Frogn (Torkildsbyen), men gikk 
på skole i Drøbak fordi far hadde 
skofabrikk og forretning der., «Svartberg 
og Pedersen».

Jeg husker da jeg kom over på 
«Drøbak høiere almenskole» – eller 
«Middelskolen» som alle kalte den – 
betalte far kr. 35,- pr måned.

hvitt slør om oss. Vi øvet titt og ofte på 
dette, men jeg torde ikke si noe om dette 
hjemme (det var «fysj om»).

Dagen for revyen opprant og alt var 
vellykket. I neste dags avis var det stort 
oppslag og rosende ord – særlig om «de 
tre gratier» og naturligvis fullt navn på 
dem som deltok. Det hadde jeg ikke 
regnet med, så jeg grudde meg for hva 
mor og far ville si til dette. Men det gikk 
forbausende nok over med et smil – og 
kanskje var det «litt» stolthet over deres 
(s)yndige datter.

Min eldste bror og søster og jeg var 
medlem av «Drøbak Rythm Club» som 
ble ledet av Hansteen. Vi hadde 
danseaftener på kinosalen på Britannia 
hotell. Fryktelig mye moro uten alkohol 
eller rus. Danseaftener i parken med 
revyinnslag med kjente skuespillere fra 
Oslo – det var topp. Oppmøte på 1/2 

10-båten fra Oslo – det var møtestedet i 
varme sommerkvelder.

Deilige turer med vår onkels 
motorbåt til holmer og skjær med 
nistekurv og badetøy.

Alle disse minnene dukker opp når 
«Pensjonist-nytt» kommer i min 
postkasse – da er jeg i Drøbak resten av 
dagen. Takk til den som startet bladet – 
med det arbeide som følger med! Spesielt 
takk til Bernhard som sendte meg bladet 
første gang for 5 år siden.

Med hilsen og takk
Ruth Kaaten (født Svartberg)
Skedsmokorset

PS Kan noen svare meg på hva navnet 
    Torkildsbyen kommer av?

Så hyggelig kunne vi ha det på Britannia Hotel. det er ennå i dag noen som vil kjenne seg igjen. s s s

ruth Kaaten spør i sitt leserbrev til 
Pensjonistnytt hva navnet Torkilds
byen kommer av. Her kommer svaret:

Rett opp for Sprostranda, rett syd for 
Drøbak, bodde tømmermann Samuel 
Torkildsen. Han hadde syv sønner, og 
etterhvert som de kom i gifteferdig alder, 
bygde han et hus til hver av dem, og alle 
husene lå i samme område. Det er ikke 
noe rart at det lille samfunnet opp for 
Sprostranda ble døpt «Torkildsbyen».

Torkildsbyen er også blitt kjent som 
kunstnernes ønskested. Her bodde bl.a. 
maleren Edvard Diriks sammen med sin 
hustru, Anna Maria Westerberg. Hun var 
ikke bare malerinne, men også en dyktig 
treskjærer. På Eldresenteret henger det et 

flott skilt som hun har skåret og malt for 
Eva Abrahamsens Modeforretning i 
Storgaten.

Den gamle Torkildstua, hvor Samuel 
bodde, ble senere samlingssted for 
kunstnervenner: Lalla og Karsten 
Carlsen, Per Kvist, Gunnar Reiss-
Andersen og deres venner igjen. En 
velsett gjest var den berømt tegneren Olaf 
Gulbrannson. I huset like ved bodde 
skuespillerinnen Johanne Dybwad og 
hennes mann, advokaten og forfatteren 
Vilhelm Dybwad og deres berømte 
skiløperbarn. Og ikke å forglemme 
kunstmaler Ludvig Skramstad, som 
bygde stort hus og atelier like ned til 
fjorden, og som i dag er et feriested for 
Wilh. Wilhelmsens rederi.                 BM

Med mine religiøse foreldre var det 
ingen selvsagt ting å gå på kino eller delta 
i andre «utskeielser», men med noen 
«hvite løgner» lykkes det av og til – som å 
si at det var en fin «dyrefilm» på kino. I 
virkeligheten var det en film som het 
«Mata Hari», en meget omdiskutert film 
på den tiden, og som egentlig ikke var for 
min alder.

Det var revy i idrettslaget, og jeg ble 
spurt om å delta i et innslag som het «De 
tre gratier», et dansenummer. Det var en 
dansescene hvor vi var tre jenter som 
hadde minimal påkledning, men masse 
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«Det gjelder å få andre til å
betale for seg»

Ville det ikke være fint hvis vi betaler faste regninger for deg til rett tid, 
samtidig som du har kontroll over utbetalingene?

Med AvtaleGiro er det nettopp det som skjer. I god tid før forfall sender vi deg 
forhåndsmelding om hvem du skal betale til, når du skal betale og hva det gjel-
der. Du kan bruke Kontofonen hvis du vil utsette betalingen av en bestemt reg-
ning. oversikt over alle betalte regninger står på kontoutskriften din hver må-
ned. Den gjelder som kvittering.

Stikk innom og spør oss om AvtaleGiro. Vi hjelper deg i gang, så du kan glemme 
de faste regningene dine.

  AvtaleGiro

Reiseglade 
pensjonister

Etter en rask flytur til 
Vigra møtte vi kystbyen 
Ålesund som er internasjo-
nalt kjent for sin arkitek-
tur i Jugend stil. Etter 
brannen i 1904 ble byen 
gjenreist i den særpregede 
bygge stilen med utallige 
spir, tårn og ornamenter. 

Atlanterhavs parken – et av 
Nord-Europas største 
akvarier – er vakkert 
plassert i kystlandskapet. 
Aksla/Fjellstua utsikts-

i slutten av mai dro 40 
pensjonister til nord
vestlandet for å oppleve 
noen av norges største 
turistattraksjoner – bl.a. 
geirangerfjorden, Møre
byene og atlanterhavsveien.

punkt gir en fantastisk 
utsikt over byen og hele 
regionen.

Sent en vårkveld gled 
«NORDNORGE» inn til 
Molde – rosenes by og 
fylkeshovedstad i Møre og 
Romsdal. Her møtte vi en 
moderne by, dels på grunn 
av at tyske bombefly ødela 
2/3 av Molde i 1940. 
Kulturbyen kalles den også 
med sin Bjørnson-festival 
og ikke minst for sin årlige 
jazz-festival. 

Vi reiste videre langs 
Atlanterhavsveien med 
besøk i fiskeværet Bud, 
kystfortet Ergan og 
Håholmen med sine 
vikingeskip. Og mellom grønne lier og 
blått fjell ligger opera-byen Kristiansund 
– kultursenter og industriby på Møre 

med skips- og 
offshorebygging som de 
store arbeids plassene.

Vi hadde fire oppplevelses-
rike dager med minner fra 
en aktiv landsdel preget av 
fiskeindustri og et rikt 
kulturliv. Og folket vi 
møtte var som naturen – 
lun, frodig og full av 
overraskelser.

Om det ble lange og 
slitsomme dager for 
pensjonistene fikk en ofte 
svaret: «En flott tur, mange 
fine opplevelser. Sove kan vi 

gjøre når vi kommer hjem».    
R.D

Klippfiskkjerringa i 
kristiansund.

En heldagstur med 
hurtigruteskipet 
«NORDNORGE» inn 
Geirangerfjorden kunne vi 
sammen med ca. 500 
turister beundre bratte 
snøkledde fjelltopper og 
brusende fossefall. Norges 
vakreste fjord hevder 
mange, med de berømte 
fossene «Brudesløret», «De 
syv søstre» og «Friaren». 
Hundretalls cruiseskip 
følger denne hoved-
ferdselsåren inn fjorden 
hvert år.

Med vikingeskip til Håholmen.

En av de 
spreke 
pensjonister – 
gunvor 
Vaaheim (79 
år) – som gikk 
de 418 
trappetrinnene 
opp til aksla i 
Ålesund.
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Huset hvor bamsene ble laget, ligger i Båthavna, med den flotte 
gallionsfiguren på veggen.

18 PENSJONIST-NYTT 2/2001

av de store ble brukt til 
utstillingsbamser, bl.a. 
hos Steen & Strøm og 
på Christiania 
Glasmagasin.

Bamsene ble solgt 
over hele landet fra et 
salgskontor i Fredens-
borgveien i Oslo. Bl.a. 
ble de svært populære 
hos tidens mange om-
reisende tivoli. 

Randin forteller at 
en søndag morgen fikk 
han en bestilling på 50 
bamser som skulle til 
Hamar innen kl. 14. 
Han syntes det var litt 
kort varsel og litt lang 
vei, men klarte det like-
vel. Da han kom frem, 
fikk han utlevert beta-
lingen i to bøtter fulle 
av småpenger. Det skul-
le stemme akkurat, sa 
tivolimannen, og det 
gjorde det! Det var greit 
å drive butikk den gan-
gen!

Drøbak-bamsene er 
samle-objekter i dag, og 
er fine eksempler på le-
ketøy fra 1950-årene. 
Så, hvis du har en 
Drøbak bamse liggende 
på loftet eller i kjelleren, 
ta den frem og la den 
komme til heder og ver-
dighet igjen, det er den 
vel verdt!

Anne-Line Gjerdrum

Som mange vet, startet Ingeborg 
Lane Den Norske Dukkefabrikk i 
Drøbak i 1948. Men at fabrikken 

også produserte bamser er mindre kjent.
Karl Randin, Ingeborg Lanes høyre 

hånd i fabrikken, ble sendt til Ribbon 
utenfor London hvor han gikk i «bamse-
lære» i 14 dager.

I et eget hus nede ved havnen i 
Drøbak startet de i 1952 opp med 
bamse produksjon. De laget bamser i fire 
størrelser. Den største var en meter høy 
og ble produsert i ca. 100 eksemplarer. 
Den vanligste var på 40 cm og det ble 
også produsert to mindre størrelser. 

Mange husmødre i Drøbak sydde 

bamsene, og gikk i fraktfart frem og tilba-
ke til fabrikken, med henholdsvis løse de-
ler og ferdigsydde hoder, kropper, armer 
og ben. Så ble bamsene satt sammen, 
stappet og ferdiggjort på fabrikken.

Bamsene fikk et meget karakteristisk 
utseende. De hadde en fin mohairpels 
(flammebestandig) i en frisk gulfarge. 
Poteputene var i en skai-type som ble 
kjøpt hos Larsen & Lütken. Leddene var 
i huntonit med splinter og stoppskiver,og 
treull ble brukt som fyllmateriale. De var 
også utstyrt med en brummemekanisme i 
ryggen.

En av de store bamsene ble gitt til 
prinsesse Astrid til en fødselsdag. Mange 

Teddybjørn-produksjon i Drøbak

Karl randin med kjære venner.
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DRAGE-STUPET

Det går mot sol og sommer. Snart 
er badelivet i Parken og på 
Parrstranda i full gang. Vi 

bringer her et foto av en av våre mest 
trofaste «badegjester». En sprek 70-åring 
svever ut fra 6-metern i badeparken. han 
legger Ringeplan under seg. Der hadde 
han og familien sitt kjære hjem. «lappen 
som vi så vidt skimter bak lindealléen.

* * *
Ingebret Drag var politimester i Drøbak i 
28 år – fra 1948 til han gikk av i 
november 1976 ved fylte 70 år. Drag var 
en meget godt likt «mester» i Drøbak. 
Han var streng, men rettferdig. Han nøt 
respekt og midt i alvoret fant han ofte 
frem til salomoniske løsninger i 
vanskelige straffesaker. Da trakk juristen 
frem sitt store smil.

Med Ingebret Drags perfekte stup og 
store smil, ønsker vil alle våre lesere

God sommer!

StOR utStilliNg
Alt på ett sted 

– kan leveres ferdig montert
Kontakt Fagsenteret for peiser og ovner

torggt. 6, 1440 Drøbak
tlf 64 93 47 50, fax 64 93 50 70

SKoMAKeR

o. pedersen eftf.
SKoMAKeRVeRKSteD/SKoButIKK

 
 Lindtruppbk. 11
 1440 Drøbak
 tlf. 64 93 14 46

Gode tilbud og hurtig handel
i butikkene du kjenner

HeeR – teLeFoN 64 90 53 00

Sogsti Plantesenter
Sogstiveien – 1440 Drøbak

RADiO, tV, ViDEO, PARAbOlANtENNER
SeIeRSteN SeNtRuM 2, 1440 DRøBAK. tLF. 64 93 08 68

ÅpeNt 09.00 - 17.00 toRSDAG 09.00 - 19.00 LøRDAG 10.00 -14.00

Manufaktur – Konfeksjon

telefon 64 93 01 07
1440 Drøbak

Støtt våre 

annonsører 

– de støtter oss!
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Det nyeste nytt i timmens tjeneste:

STAVER
du kjenner uttrykket: «Å falle i 
staver». det trenger du ikke lenger, for 
nå er det blitt «in» å gå med staver på 
tur. det er rett og slett blitt barskt å ta 
med staver når du er ute og går eller 
løper på veiene, i skogen og i fjellet. 
dette er det ikke gammelredaktøren 
som sier, men vår spreke Karianne 
Wold – supertrimmeren – som holder 
eldre jenter og gutter i fin form. Her 
kommer hennes anbefaling:

Finn fram gamle staver og gå tur hele året 
– på veier, stier og i terreng! Hvorfor? 
Fordi det har så mange positive effekter! 
Det er 30-50% mer effektivt å gå tur 
med staver enn uten – du yter mer, får 
høyere puls og øker forbrenningen. 
Kondisjonen blir bedre og muskulaturen 
blir sterkere – spesielt i armer, bryst og 
skuldre. Ved stavgang har du fire 
støttepunkter (istedet for to) som gjør at 
knær og hofter avlastes – altså skånsomt 
og forebyggende for knær og 
hofteproblemer. 

Stavene gir naturlig nok bedre balanse 
og god stabilitet selv når underlaget er 
glatt, sleipt og ujevnt. Husk at går du 
med stokk får du en skjev belastning ved 
hvert steg. med staver blir belastningen 
godt fordelt og vi får en oppreist 
overkropp og puster lettere. 

Dette er det nye for eldre og yngre 
som vil ha det gøy på tur og komme i 
form eller bli i bedre form uten å øke 
varigheten av aktiviteten. 

Dette er en gammel trimform i 
alpelandene, men en ny her i Norden. 
Stavene skal være litt lavere enn til 
skigang – riktig høyde er som for 
slalomstaver, dvs rett vinkel i albu når 
hånden er i reima. Spesialstaver fås kjøpt 
gjennom Norges Bedriftsidrettsforbund 
(NBIF) ved Barbro Killingstad, telefon 
61 27 94 27, mobil 92 83 45 66. prisen 
er 399 kroner. Spesialstavene har 
spesialreim og gummiknott (til hardt 
underlag). 

Men det finnes sikkert et par staver i 
familien som passer i høyde og da er det 
bare å komme i stavgang. God tur! Ta 
gjerne kontakt med meg.

Trimhilsen Kari-Anne Wold

Hans 
Kristian 
Mørck og 
Karianne 
Wold 
demon
strerer 
stavgåing.



Kommunalt selvstyre

Den 14. januar 1837 sanksjonerte 
kong Carl Johan 
formannskapslovene som trådte i 

kraft fra 1. mai samme år. Dermed var 
egentlig det kommunale selvstyret 
innført. Frogn kommunes eldste 
formannskapsprotokoll begynner slik:

Aar 1837 den 10. september sammen-
traadte Formændene for Frons Annex af 
Drøbaks Præstegjeld for at vælge Ord fører 
og Viceordfører for de paafølgende 2 Aar og 
bleve udvalgt til Ordfører Prost Bull med 3 
Stæmmer – og til Viceordfører Capt Brandt 
med 2 Stæmmer efter Lodtrækning med 
Bjørn Hallangen. Formændene 
bemyndigede tillige Ord føreren til at leie et 
Locale til disses Møder enten i Sognet eller 
ogsaa i Ladestedet Drøbak.

Videre kan man lese på samme side at 
neste formannskapsmøte fant sted først 
fire måneder senere, den 8. januar 1838. 
Der ble det innledningsvis vedtatt at det 
deretter skulle holdes møter hver anden 
Maaned den anden Mandag i Maaneden 
Cl 2 Eftermiddag.

Fra sommeren 1839 fremgår det at 
man ikke lenger bruker betegnelsen Frons 
Annæx, men Fron (Froen) Sogn.

Den 6. juni 1838 møtte for første 
gang sammen med formannskapet de 
såkalte Repræsen tanter (i alt 12) som var 
valgt i samsvar med formannskapslovene. 
De tolv pluss formann skapets fire med-
lemmer utgjorde den tids kommunestyre. 
To av representantene var øyen synlig ikke 
skrivekyndige, men skrev under 
protokollen med paah Pæn.

Den første tiden fant møtene sted i 
Drøbak, men fra 5. juni 1840 på gården 
Bjerke. Der holdt både formannskap og 
representantskap som regel alle sine 
møter i 13 år. Fra den 5. november 1853 
møttes man en tid på gården Tomter, 
senere later det til at møtestedene har 
variert.

Som eksempel på saksliste og vedtak 
fra et kommunestyremøte i 1865 kan 
følgende gjengis i utskrift fra protokollen:

Aar 1865 den 23de Mai sammentraadte 
efter foregaaende Bekjendtgjørelse Froens 
Sogns Formænd og Repræsentanter paa 
sedvanligt Sted. Samtlige vare tilstede 
undtagen Andreas Sønstedahl.
Hvor der referedes:

1. At i Cirkulære fra det kongelige norske 
Regjæringsdepartement for det Indre 
forlanges afgivet Erklæring om Handelens 
Frigivelse paa Landet i Overensstemmelse 
med Lov af 22 Juni 1863 for Finmarkens 
Vedkommende. I den Anledning blev givet 
følgende Erklæring:
Uagtet dette Formandskapsdistrict er 
beliggende mellem tvende Byer kan dets 
Med lemmer ikke have saadan Kjendskab til 
Sagen at man med fuld Sikkerhed tør 
udtale sig desangaaende; dog udtalte 
Forsamlingen sig enstemmig derhen, at 
Handelslov givningen for Landet formentlig 
burde gives fri i Lighed med hvad der 
allerede ved Lov er bestemt for Finmarken.

2. Skrivelse fra Ordføreren i Fattigkommis-
sjonen Hr. Proprietær Fischer af 3die 
dennes, hvori Komunens Opmærksomhed 

henledes paa at de Komunen tilhørende 2de 
Fattighuse paa Sogstig Grund er i den Grad 
forfaldne, at en Hovedreparation eller 
ialfald, hvad det ene angaar, maaske 
Ombygning være nødvendig for at afgive 
nogenlunde tilfredsstillende Bolig for fattige 
Individer. I Anledning denne Sag blev 
Forsamlingen enig om at udnevne en 
Komite af 3 Medlemmer, der vil have at 
gjøre sig bekjendt med disse Huses Mangler, 
og derefter indkomme til Formandskabet 
med detalieret Overslag over dets Kostende, 
og hvad der forøvrigt dermed maatte staa i 
Forbindelse. Paa samme Tid bemyndiges 
Komiteen at søge en Overenskomst med 
Ejeren af Sogstig Hr. Tellefsen om disse 
Huses Grundes Omfang samt om Komiteen 
paa samme Tid vilde tage det saakaldte 
Sveizerhus under Øjesyn og Bedømmelse 
om, hvorvidt der ved dette Hus ogsaa bør 
foretages nogen Reparation. Til denne 
Komite valgtes enstemmig: Anders Sogstig, 
Thomas Horgen paa Haver, og Kasper 
Øjerud.

I sakslisten videre er omhandlet:
3. Et krav fra Kristiania Fattigkommis sjon 
om refusjon for hus og pleie av en syk 
artillerist fra Oscarsborg. Kravet ble 
avvist, da fire års sammenhengende 
tjeneste ved festningen ikke kunne 
godkjennes som fast opphold i Frogn!

4. Tvende Skrivelser fra Lensmand Nordby 
om blant annet vedlikehold av bruer. 

5. Valg av Westye Egeberg på Ottarsrud 
til ny rodeforstander for rode nr 8.

6. Skriv fra konstituert byfogd Klem med 
forslag om å oppnevne et utvalg. Dette 
skulle så, sammen med et tilsvarende 
valgt av Drøbaks Komunebestyrelse, få 

trukket klarere grenselinjer mellom 
kommunene. Valgt ble Proprietær 
Fischer, Svend Horgen, Vebjørn Bjerke, 
Hans Krogsrud og Even Skorkeberg.

7. Klage fra Jomfru Samuelsen paa Ullerud 
over for høy ilagt Fattigskat. For om 
mulig å få mer utfyllende opp lysninger, 
ble saken utsatt.

8. Bevilgning av 4 Spd. for leie av lokale 
til kommunemøter.

9. Valg av J. Birch til revisor for Fattig-, 
Skole-, Komune-, Kirke- og Magasin-
regnskaber etter skolelærer E. Thirud som 
var blitt kommunekasserer. (Han var 
aktiv alt i neste sak): 

10. Kassereren opfordrede Komune-
bestyrelsen til at fatte bestemmelse om, paa 
hvilken Maade Restandserne af Fattig- og 
Komuneskatten bør inddrives, i hvilken 
Anledning Komunebestyrelsen besluttede sig 
for, at Inddrivelsen bør foregna som forrige 
Aar ved Indhallelser til Forligelses-
kommissjon, efterat Kassereren en passende 
Tid i Forvejen har varslet vedkommende 
Skatteydere.

Det var kanskje enklere å være 
kommune politikere før i tiden. Det var 
iallfall neppe noen eksempler på at de ble 
direkte beskyldt for korrupsjon i lokal-
pressen, slik det skjer nå av navngitte 
innsendere uten skamvett.

Otto Ibenfelt
Drøbak

PENSJONIST-NYTT 2/2001 2524 PENSJONIST-NYTT 2/2001



PENSJONIST-NYTT 2/2001 2726 PENSJONIST-NYTT 2/2001

Vidde med snø
aftenen rød.

Sol hele dagen
aldri sett magen!

Henimot toppen
med styrke i kroppen.

Sakser opp bakken
med stilen så vakker!

Med trim og litt lek
du føler deg sprek.
Et liv for de gamle

som minner kan samle!

Humøret på topp
fra gutta står opp.

Velsmurte ski
i løypa skal gli!

Med solkrem i fjeset
vi redder vår nese.
Til hytta tilbake
til sul og til kake!

Gode venner døgnet rundt
lever godt og spiser sundt.
Spiller kort til langt på natt
luksusferie har vi hatt!

Ha takk da Gert’en
du strålende verten.
Som vil oss så vel
fra morgen til kveld!

arne n., Oddvar, Bernhard og arne V. i hytteveggen etter dagens skitur.

Gutta på tur…
Fjellgjengen fra Drøbak  tok 
seg en «velfortjent» vinterferie 
på Tempelseter i mars. Været 
var strålende – sol fra morgen 
til kveld. 10 minusgrader om 
natta og sol og varme om 
dagen – ikke et vindpust. Med 
så mye snø i fjellet, 1,5 m, har 
vi ikke sett fjellet vakrere. Vi 
kunne gå overalt!

Lange skiturer innover 
viddene – rasting i en eller 
annen hyttevegg – og hjem til 
hytta med en øl i solveggen. 
Kveldene gikk med til bridge 
og kryssord – og diskusjon om 
våre og kommunens 
fremtidutsikter.

Kokker som han Bernhard, 
Arne N., Arne V. og Oddvar 
(?) fikset matlagingen, mens 
«gerten» tok oppvasken.

Hør her hva menyen sier:
Herregårdsskinke, 

koteletter, aure, fiskekaker (fra 
Gripstad), bergens fiskesuppe, 
sviskekompott. Viner dertil – 
røde og hvite. Overdådig med 
kaker til kaffen.

Ikke rart at Bernhard blir 
mer enn vanlig lyrisk og 
smeller til med følgende dikt i 
hytteboka.

GV

Sprekingen gert går helt til 
topps.
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Godt nytt fra Eldresenteret

Åpningstider sommeren 2001
Eldresenteret har stengt lørdag 9. juni og 23. juni. 
Eldresenterets venner har sin årlige sankthansfest den 23 juni om kvelden.

Eldresenteret har ferielukking fra 2. juli til 15. juli.
Fotterapeuten har ferie 2. juli til 22. juli.
Frisøren har ferie fra 2. juli til 15. juli.
Det er ikke middagsservering i juli måned.

Vi er nå koplet til nettet og de som ønsker å bruke datamaskinene våre, har 
anledning til det. Dette koster kr. 25,- for hver gang.

1. august 2001 kommer Britt Marit Roxrud tilbake som daglig leder etter 
ett års permisjon. Jeg vil i den anledning få takke for meg for et godt og hyg-
gelig samarbeid med de frivillige som gjør en kjempeinnsats for Eldresenteret 
og for hyggelige møter med brukerne.

En riktig god sommer 
til dere alle.

Hilsen Jane

Kom innom til en hyggelig prat om 
vårt fordelsprogram

KARAt
Vi har mulighetene, du har valget.

teLeFoN 64 93 76 00

følg MED i

torggaten 3 – 1440 Drøbak
telefon 64 93 00 84

Broderi og garn – kunstige blomster m.m.
Vi har det meste……for de fleste!

gRøNthuSEt
DRøbAK fRuKt- Og gRøNttORg

pAVeLSGÅRDeN – StoRGt. 7
tLF. 64 93 02 88

Vinner kampen
mot høye priser!

HVeRDAGeR KL 09 – 20
LøRDAGeR KL 09 – 18

«aktiviteten»
Forretningen i niels carlsensgt.
hvor pensjonister og trygdede

selger sine vakre
håndarbeider.

Niels Carlsensgate – 1440 Drøbak
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Barlind

Barlind er et varmekrevende tre og  
vokser derfor i kystnære strøk. Den 
går for å være giftig. Likevel er det 

et faktum at rådyrene forsyner seg av den. 
Barlind har flate nåler, som ikke faller av 
og reletivt myke greiner. Den egner seg 
derfor godt til kransebinding og 
dekorasjoner og ble før i tiden i stor grad 
brukt til dette. Kvister og greiner ble 
skåret av og solgt. Den tåler sterk 
beskjæring. Likevel har beskatningen nær 
byer, som f.eks.på Solbergstrand som jeg 
kjenner til, vært større enn heldig for 
bestanden. Trærne på vedlagte bilde viser 
det. De har stått i tett granskog. Etter at 
grantrærne rundt ble hugget og det kom 
mere Iys til vokste nye, friske skudd ut, 
men pene blir aldri disse trærne. En 
barlind som har fått stå fritt er imidlertid 
svært pen, især når den bugner av små, 
røde bær, slik vi ser på forside-bildet.

Asgjerd Wærnhus

P.S.  På Hurum, syd for Stikkvannet, har 
vi Barlind-dalen. Her var det en hel 
skog med Barlind. Men det ble 
drevet selvhugst på den. Å samle 
barlind-kvister og lage kranser var 

laurits karlsen & sønn as
Olje • parafin • service

Pensjonister får rabatt!
ring 64 93 17 55 

og snakk med din lokalleverandør

attåtnæring for mange på Hurum. 
På Håøya – langs stien fra Toppen 
ned til Jaktebukta – finner vi også 
rester av Barlind-skog.

På kumlegaarden spiser du godt

Niels Carlsensgt. 11 – 1440 Drøbak
telefon 64 93 15 04

DR. KJEll A. DAlby
Spesialist i øre – nese – hals

 telefon 64 93 23 06
 Storgaten 1
 1440 Drøbak

Mer for pengene

G-SpoRt DRøBAK

DRøBAK CIty
tLF. 64 93 09 84

RIMI Drøbak, Sentrumsbygget
Hverdager kl. 9 – 20
Lørdager kl. 9 – 18

hAgElAND
Drøbak hagesenter AS

Storgaten 22, 1440 Drøbak
telefon: 64 93 03 59

Drøbak Gullsmie
tore H. eriksen

Wienerbrødskjæringa
1440 Drøbak

VeLKoMMeN tIL

skipperstuen Drøbak

SteDet MeD MILjø
teLeFoN 64 93 07 03

Alt under ett tak!

tlf. 64 93 00 34, torggt. 4, 1440 Drøbak

FotoGRAFeN

Velkommen til

Midt på Torget
i Drøbak

Torget 7, 1440 Drøbak
Telefon 64 93 15 18

osloveien 5, 1440 Drøbak. tlf. 64 93 21 14



returpostadresse:
Frogn Eldresenter
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niels carlsens gate 20, 1440 drøbak

hårpleie: tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 09.00 – 14.00
fotpleie: tirsdag, onsdag og torsdag kl. 08.30 – 15.00
Advokathjelp: etter avtale
Retting av tøy: onsdag kl. 10.00 – 13.00
Arbeidsstue: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 10.00 – 14.00
Kafeteria: Man., tirs., ons., fre. 09.30 – 13.30, lørd. 09.30 – 13.00
Middag: Hver onsdag og fredag mellom kl. 12.00 – 13.00
bridge: Hver tirsdag, begynner kl. 10.00
transporttjeneste: onsdag: påmelding i eldresenteret
tur en dag i måneden: Annonseres spesielt
Kursvirksomhet, teater og konserter: Annonseres spesielt
Veiledning i bruk og stell av høreapparater. 1. mandag i måneden
hobbysenteret i Kirkegaten: kl. 08.30 – 12.30
tiltakene tilbys alle pensjonister og uføretrygdede i Frogn. Ring 64 93 24 31 
eller kom innom eldresenteret. Kontortid: Man-fre 09.00-14.30. torsdag stengt


