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Folkvang –
Storstua i Frogn

Varmere Drøbak

I denne utgaven av Pensjonist-nytt har vi satt søkelyset på klimaendringene, som
opptar mange folk i dag. Det er de som ler av de mange dystre spådommer som
bringes til torgs. De peker på at klimaet har skiftet til alle tider på naturlig måte,
og det er riktig. Men seriøse vitenskapsfolk mener at det ikke er en naturlig
utvikling som nå finner sted, den er menneskeskapt. Og den utvikler seg med
stor fart. De mener seriøst å kunne antyde at klimaet i Norge blir varmere,
våtere og villere i dette århundre, og de kan bevise at noe allerede har begynt
å skje: 130 plante- og dyrearter har forsvunnet de siste 150 årene. Det er hevet
over tvil at menigheten som støtter vitenskapens spådommer, er sterkt økende.
Pensjonist-nytt har gått gjennom en stor mengde papirdokumenter og et
omfattende materiale på Internett for å bringe sine eldre lesere innblikk i
situasjonen, og vi har forsøkt å sette vårt lille ståsted inn i bildet. Selvsagt blir
det antydninger, selvsagt blir det gjetninger, selvsagt blir det påstander. Bare Vår
Herre kjenner den videre utviklingen. Men vi har på vår måte ærlig forsøkt.
Og så får vi se, da, i hvilken grad vi faller inn i vitenskapens spådommer om
en temperaturøkning på fra 2,5 til 4 grader i 2100, en nedbørsøkning på 10
til 15 prosent, en økning av havnivået på 15 til 60 cm og en forlengelse av
vekstsesongen med 3 til 6 uker med mer. Det betyr bl.a. at badestrendene vi har
nå, forsvinner, vi får tidligere jordbær, turistinvasjonen vil øke, vi får forlenget
båt- og badesesongen, skiene kan vi legge på hyllen, vi får tørrere somre og
våtere høst- og vintersesong med hardere vindkuler.
Med 2100 mener vi ikke at det er akkurat da utviklingen konkretiseres. Det
blir forståelig nok en utvikling frem til da. Følgene kan skje fortere. Ja, kanskje
klimaendringene som vitenskapen har spådd, allerede har begynt. Utviklingen i
Drøbak og Frogn blir dramatisk.

Reidun Iversen
Asgjerd Wærnhus
Kjell Lorentzen
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Høststormene raser på Skipelle så man må holde på barna, men det blir ikke noe i
forhold til det som kommer. Da er stranden også borte. Sjøen vil stå bak det gamle treet
oppe på gressbakken.

Klimaendringer forandrer Drøbak

Badestrendene forsvinner
Av Rolfot

V

il du være med på en tur rundt
om i Drøbak i år 2100 – en tur i
klimaendringens favn – en tur der vi
må bruke vår fantasi – en tur der vi må
stole på hundreder av klimaforskere
– en tur der bare Vår Herre vet hva
vi får se, men helt sikkert er det at
dagens pensjonister ikke vil oppleve
turen, for da er de for lengst oppe hos
– ja, Vår Herre, og kan skue ned på
hva vi har stelt til. Det er sikkert ikke
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lite. Vi tar en liten tur langs stranden.
Ja, gjør vi det, er det noen strand å
gå på? Vi legger i vei fra Skiphelle,
stranda der, og blir skikkelig våt på
bena, og langt opp på leggen. Vi vasser
videre på Ellestranda, Torkildstranda,
Sprostranda, på Badet, Parrstranda og
Nordstranda og blir like våte, langt
oppe på leggene. Grunnen: Havnivået
har i 2100 steget med fra 20 til 60 cm.
Det er nok til at de fine sandstrendene
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Drøbak nå kan vise til, er borte. De
badende vil sitte oppe på svabergene
og på Skiphelle for eksempel langt
inne på gressletta der hvor den gamle

asken nå står. Vi skuer ut over fjorden,
og der, der…..skulle jo Småskjær ligge.
Glem det, vannet har for lengst lagt seg
beskyttende over dette kjennemerket.
Men Storskjær, da? Ja, det skulle
kanskje arve navnet Småskjær. For det
er det vårt kjære Storskjær har blitt til.

Flått og nye innsekter

Den gamle asken på Skiphelle kan bli
stående i vannkanten. Den flotte stranden
har havet tatt.
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Det er et yrende liv som åpner seg der
vi vandrer. Klimaet er blitt varmere,
kanskje 3 grader i gjennomsnitt.
Det betyr en lengre badesesong og
båtsesong, og det har folk benyttet seg
av. Shortsen er i hevd, men det er også
hatten blitt igjen. Gamle Drøbaksfolk
husker at mannfolkene brukte stråhatt,
og den kan bli mote igjen, for brem
hadde den, og det vil mannsfolkene
få bruk for i 2100, for solen vil brenne
om sommeren i temperaturer vi ikke
er vant til, og det gjelder å beskytte
seg mot hudkreft. Til gjengjeld vil
nedbørsmengden øke med 15 prosent,
så hattene kan bli våte. Kåte trehuggere
som det har vært nok av i Drøbak, vil
angre seg, for man vil trenge skygge.
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Til gjengjeld må man beskytte seg i
langt større grad enn nå mot flåtten,
for en av klimaendringenes styggeste
utvikling er at flåtten vil bli farligere,
langt mer omfattende og aggressiv. Det
vil også merkes at vi blir kjent med nye
arter innsekter. Sommertemperaturen
vil stige vesentlig, kanskje 4 grader, noe
som vil øke faren for økt dødelighet
blant eldre. Vi fikk et varsel om det
ved dødelighetsbølgen av eldre under
varmeperioden i Frankrike i fjor.
Malaria kan reetablere seg i Europa,
men neppe i Norge. Marin algeoppblomstring kan øke faren for tropiske
sykdommer. Helseproblemer som følge
av angrep fra giftige alger kan øke.
Nye skadedyr og parasitter kan skape
problemer for jordbruksvekster og
husdyr.
Flora og fauna er i endring, altså
også i havet. Vi er heldige som har
et akvarium i Drøbak og forskning
i fjordområdene ved innsats fra
Biologen. For forandringene blir
etter all sannsynlighet store. Allerede nå har vi fått et varsel: Langs
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kysten av Sør-Norge er de store
sukkertareskogene langt på vei
forsvunnet. Forskerne mener at
årsaken er en kombinasjon av høyere
sjøtemperatur og forurensninger. I
dag er sukkertareskogen skiftet ut
med matter av trådalger. Fisk og
andre sjødyr har mistet sine naturlige
leveområder.

Sterke stormer, hus skades

Vi får forlate vår sommertur og se på
hva forskere ser av klimaendinger som
kan berøre Drøbak og Frogn:
Om høsten kan vi vente sterke
stormer, i alle fall en som kan ruske
opp, og rive oss vekk fra den herlige
lange sommeren vi kan nyte. De
eldre Drøbaksboerne kan huske
høststormene i gamle dager da
badehus og småbrygger kom drivende
på fjorden. Stormene vil få en ganske
annen styrke mot 2100. Det kan
godt tenkes at det blir hus som ikke
tåler kastene. Moderne hus har i
mange tilfelle blitt bygd for dårlig, og
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vil trives i det kommende klima. Det
kan lønne seg å skifte til bøk og eik
som er robuste overfor varmere klima,
voldsomt regn og vindbyger. Disse
trærne vil trolig passe bedre enn de
typisk norske slagene som gran, furu
og bjerk. Det kan også bli gunstig å gi
mer plass til hvert tre slik at de utvikler
større og sterkere stammer, sier en
ekspert, lektor Øystein Pedersen.

Vanskelig jordbruk, jordbær
nam, nam!

Sandstranden på Parrstranda blir liggende under vann, mens resten kan klare seg.

det er ikke sikkert at bare taket kan
bli revet av. Faren for ødeleggelser
får den følgen at forsikringene
øker. Regnskyllene vil også øke, og
forårsake ødeleggelse av hager og
rive løs jordsmonnet. Vinteren blir
også våt, og dermed forsvinner også
skiturene for Drøbaksfolket.

Større skogskader,
mer bøk og eik

Bøndene i Frogn kan glede seg over en
lengre vekstsesong, varmere og tørrere
somre og økt nedbør om høsten og
vinteren. Vekstsesongen kan øke med
3 til 6 uker, det vil si tidligere vår og
senere høst. De vil også kunne glede
seg over tidligere fugletrekk og senere
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trekk sydover. Men det blir også flere
overvintrende fugler. Og det kommer
flere skadedyr. I kulturlandskap vil det
bli større gjengroing, og bøndene vil
måtte bekjempe fremmede arter som
vil få bedre overlevelsesvilkår ved et
varmere klima.
Trær og skogbruk er svært sårbare
for klimaendringer, ikke minst for at
de nærmest er stasjonære. Skadene
vil øke fremover fordi klimaet blir
varmere, våtere og ikke minst fordi
det blir villere, med heftige vinder og
nedbørsdager. Med sterkere vinder kan
vi oppleve flere rotvelter, allerede i dag
ser vi tendensene. På grunn av trærs
lange levealder, må skogbrukere tenke
langsiktig. For å spre risikoen, må man
blande ulike treslag så et flertall av dem
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Jordbruket i vår lille region som
Frogn, kan vente nye utfordringer,
med lengre vekstsesong, noe som
gjør at vi får de nydelige jordbærene
tidligere. Ellers tar det noe lenger
tid fra såing til høsting av de fleste
vekster. Klimaendringene kan øke
avlingene og gi rom for nye vekster.
Allerede i løpet av de fem neste årene
kan vi vente en temperaturstigning på
1,5 grader og forsker Ivar Gaasland
mener at norske bønder kan vente seg
en økning i avling på mellom fem
og tredve prosent avhengig av flere
forhold, men nettopp disse forholdene
kan gjøre at det ikke blir noen økning i
avlingene. For eksempel vil arealet som
brukes ha innvirkning, og det kan såes
tvil om lønnsomheten og fremmede
sorter og ugressplanter som også vil
nyte godt av det varmere klimaet.
Det store spørsmålet er imidlertid
jordbruksstøtten.
Det er de som tror at det vil gro
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palmer i vårt distrikt. Det vil det
etter all sannsynlighet ikke, men
det kan ikke utelukkes at hageeiere
ved god pleie kan drive frem palmer
for å ha noe å skryte av - det blir i
tilfelle palmer som allerede trives i det
relativt kalde klimaet på sørkysten av
England.
Et spørsmål som kan reises er om
det er skogbruk og jordbruk igjen i
Frogn når vi ser nærmere frem i tiden.
Det kan godt hende at de frodige
arealene er blitt slukt av boligbygging
og industrianlegg.

				
Turister og friluftsliv

Noe av det mest spennende ved
klimaendringene for Drøbak og Frogn

På Torkildstranda blir det bruk for
brygger for å komme uti.
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som kjeledyr, flere tatt ulovlig inn i
landet. Dette omfatter både pattedyr,
fugler, krypdyr og amfibier. Det
varmere klimaet gjør at noen av disse
fremmede arter kan overleve i de
sørlige deler av landet vårt. Det øker
blant annet faren for salmonella.
I Norge har barn blitt innlagt på
sykehus med salmonellasmitte fra
skilpadder.

				
Variasjoner i været

Hva vi har antydet og varslet her, er
det selvsagt mange meninger om.
Mange mener at det er sedvanlige

lokale og midlertidige endringer det
er tale om. Naturen på jorden har
alltid vært påvirket og blitt formet av
klima, og klimaet har alltid vist store
svingninger. Vi har bl.a. hatt flere
istider. Etter siste istid steg temperaturen raskt. I den senere tiden av denne
isperioden vandret det inn dyr som
var tilpasset det kalde klimaet, som
for eksempel reinsdyr. For ca. 6ooo år
siden var gjennomsnittstemperaturen
1 –3 grader høyere enn i dag. Da
vandret varmekjære trær som hassel,
eik, alm og lind inn i landet, og
skoggrensen lå høyere enn nå. Vi
hadde «den lille istid» mellom 1450

Turistmengden vil øke sterkt. Det betyr flere hoteller og restauranter, flere toaletter, bedre
infrastruktur .

er tilstrømmingen av turister, og for
så vidt tilstrømmingen av beboere fra
Norge og utlandet. Mye taler for at
tilstrømmingen av alle kategorier vil
øke, særlig av turister. Det er sannsynlig at reiselysten sørover vil avta
på grunn av den voldsomme heten
på kontinentet, og at folk derfra vil
strømme nordover og flykte fra temperaturstigningene. Da vil Drøbak ligge
midt i smørøyet med den svalende
sjøen. Etter hvert som temperaturen
øker sydover, er det allerede ikke bare
snakk om turister som foretrekker
klimaet lenger nord. Det spekuleres i
om det kan bli en masseflukt sørfra.
Enten den blir stor eller mindre, kan
det føre til omveltninger av vår lille
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by først og fremst. Det vil melde seg
et voldsomt press i strandsonen, og
man kan tenke seg hva det vil bety
for utbygging av hoteller, restauranter,
butikker og infrastrukturen. Det
blir aktuelt å tilrettelegge et mer
allsidig aktivitetstilbud. Og fremfor
alt sørge for skikkelige toaletter.
Med tilstrømmingen av utenlandske
turister og et varmere klima vil spredning av parasitter og fremmede arter
i forbindelse med menneskelige
aktiviteter øke. Det vil være viktig at
kommuner der utviklingen allerede så
vidt er begynt, deler sin erfaring med
andre.
Både nordmenn og folk av annen
avstamning holder eksotiske dyrearter
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Turiststrømmen vil kreve mer underholdning som her i Badeparken.
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og 1920 da klimaet var spesielt kaldt,
og breene vokste voldsomt. Det
var lav sommertemperatur og økt
vinternedbør. Alle disse klimavariasjonene er eksempler på hvordan
klimaet svinger naturlig og hvordan
endringer i naturen skjer som følge av
dette.
Vi skal gå tilbake til Drøbak og for
eksempel se litt på hvordan klimaet
var der på Kristi fødsels tid. Det er
ikke så lenge siden: Men det viser
variasjonen i klimaet.

		
Høyvann på Jesu tid

For 6000 år siden var varmen stor, også
om vinteren. Landet steg jevnt etter å
ha vært belastet med is. Alm og eik og
lind slo rot. Lindealleen i Kirkegaten
mot kirken har således fornemme aner.
De varme somrene og milde vintrene

førte til at reinsdyr ble fordrevet, og
inn kom bjørn, elg, ulv, hjort, rådyr,
og villsvin, bever, rev og fugl som tiur
og orrfugl. Ved Jesu fødsel skvulpet
vannet ved Solgry, toppen av Badeparken og strandlinjen fortsatte over
Torvet og gikk langs berget bak Reenskaug. Det er således ikke lenge siden
badestrendene lå under vann.
Men dette var en langsom
prosess. Nå er klimaendringene skapt
av mennesker, og farten i klimaendringene er formidabel. Man har
ikke noe grunnlag for sammenligning. Vi må forske og gjette.
Det er det vi har gjort her. Vi
har gått gjennom et veldig stort
forskningsarbeid både i papir og på
nettet. Og på grunnlag av det har vi
forsøkt å legge Drøbak og Frogn inn i
bildet.
Så Gud hjelpe oss, amen!

Drøbak Gullsmie
Tore H. Eriksen

Drøbak, Sentrumsbygget
Telefon 64 93 15 14

Wienerbrødskjæringa
1440 Drøbak

Mer for pengene
g-sport drøbak
drøbak city
Tlf. 64 93 09 84

www.esbjug.no

mobler@esbjug.no

MØBLER – GAVER – BELYSNING – GARDINER
Storgaten 18, Drøbak, Tlf. 64 93 42 40 • Fax 64 93 51 33 • Mob 92 21 92 56

OASEN
Hageland

Storgaten 22, 1440 Drøbak
Telefon 64 93 03 59

fotografen
Osloveien 5, 1440 Drøbak
Tlf. 64 93 36 00

Torggt. 1, 1440 Drøbak
Tlf. 64 93 0140 – Fax 64 93 49 00
E-post:
ege.droebak@libris.no

dr. kjell a. dalby

Spesialist i øre – nese – hals
Telefon 64 93 23 06
Storgaten 1
1440 Drøbak

Lindealleen i Kirkegaten har fornemme tradisjoner.
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På Kumlegaarden spiser du godt

Niels Carlsensgt. 11 – 1440 Drøbak
Telefon 64 93 15 04
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Tyttebærtur på Hurum
Av Putte Halvorsen

E

n riktig fin og varm start på
høsten så det ut til å bli. Selv
om klokka var halv ni, kjente en at
morgensola stakk allerede. Inger, kona
mi og jeg kom russlende gjennom
Badeparken. Sjøen lå speilblank,
ikke en eneste krusning var det på
den sorte vannflata. Det eneste som
brøt stillheten denne morgen var
fra en måkeflokk som lå og duvet i
morgensola.
Nede ved fergeleiet var karene
samlet. Gert, Per Pedersen, Tore Foss,
Arne Nesje. Nå ventet vi bare på
Bernard, så var vi fulltallig. Jo da, det
er den samme gjengen som pleier å ha
sine faste skiturer på Hurum.
Rett før ferga skulle legge fra
svingte en bil inn ved fergeleiet.
Jommen rakk han det ikke dag og,
kom det ertende fra Arne. Arne og
Bernhard er gamle turkamerater, så
tonen dem i mellom kan nok være
nokså ertende og spøkefull. Der
kommer billettøren. Det er Viktor
denne gangen også. Dere er fulltallige
ser jeg. Jeg synes dere starter sesongen
nokså tidlig dette året. Nei, denne
gangen skal vi etter tyttebær, kommer
det fra skomakeren. Jasså, og denne
gangen har dere dame med. Blir
det noe bærpelling da, kommer det
spøkefullt fra Viktor som snur seg
mot Gert. Nå åssen blir det i dag.
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Skal du betale eller ikke? Han har
nok ikke glemt sist vinter da vi skulle
over på en av våre skiturer, og Gert
litt spøkefullt ikke ville løse billett.
Jo, selvfølgelig skulle han betale. Gert
tar opp lommeboka. Hvor mye skal
du ha ? Viktor ser opp på Gert, og
uten å foretrekke en mine kommer
det, Vi sier hundre, så er det ok ! Gert
rister oppgitt på hodet. Det ble en god
latter i gjengen av dette svaret. Han
har bestandig svar på rede hånd den
gode Viktor, der han vandrer med
billettvesken bort til nestemann.
Morgensola stakk godt i nakken
der vi rusler oppover stien fra ferjeleiet.
Rart er det å gå den samme veien der
vi for noen måneder siden gikk på
ski. Der hvor det den gang var bare
et skispor er nå begge sider av stien
fulle av markblomster og fine gyldne
strå. Ja Hurum har et fantastisk flott
turterreng. Jeg tror vi følger åsene
sørover denne gangen, der pleier det
å være godt med bær. Det var det i
hvertfall sist jeg var her, kom det fra
Per. Per Pedersen er kjent i traktene,
og er det noen som kjenner til hvor
det er bær, så er det han.
Vi hadde vel ikke gått så veldig
lenge før vi kom til en skråning i
terrenget. Her var mye fin bær. Det
var bare å sette i gang å plukke.
Per og jeg kom litt vekk i fra de
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andre. Der vi gikk litt
lenger sør i skråningen
var det både blåbær
og tyttebær i store
mengder. Nå må jeg
nok innrømme at den
helt store bærplukkeren
er jeg ikke, men blåbær
synes jeg er greit å
plukke, dersom en har
bærplukker. Siden det
var så mye stor og fin
bær, gikk det raskt å
fylle spannet, men med
blåbær.
Hei karer! Karer kom hitover, her
er det bær! Det var Gert som ropte.
Nå begynner`n igjen, det er aldri fred
å få for den karen, Per rister på hodet.
Siden vi nesten hadde fulle spann
kunne vi like godt slutte oss til de
andre. Dessuten kunne det nå smake
med litt mat og kaffe. Å komme med
et spann med blåbær til den gjengen
var ikke det smarteste jeg hadde gjort.
Nei, se på han! Vet du ikke det, du
som jobber på Landbrukhøyskolen.
Tyttebæra er røde de guttene min.
Kanskje han er fargeblind, kommer
det fra en. Og så ler de alle hjertelig.
En må tåle mye fleip og småerting,
når en er blant disse gutta.
Nei, nå får vi få oss litt kaffe ! Det
er Bernhard som bryter inn gjennom
latteren.
Vi finner oss en fin kolle med fin
tørr reinmose. Så kommer god-sakene
frem fra sekkene. For uten nisten
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kommer det for dagen
vaffel, sjokoladekake,
og rullekake. Det er
nesten ikke den ting av
snadder gutta har med
seg. Og så godt som det
smaker når en sitter slik
ute i skogen. Til og med
geitosten og saltpølsa
smaker annerledes. Etter
niste og diverse kaker
er fortært er det deilig
å legge seg på ryggen i
den tørre reinmosen, og
stirre opp på skyene som
driver av sted på den blå himmelen.
Er det noen som kan tenke seg
en «Hurum Spesial», Bernhard roter
i sekken. Jommen har han ikke
tenkt på det også. Ja, den bålsjefen
vår er nå enestående. Opp av sekken
kommer en god whisky og en pakke
brunt sukker, innkjøpt hos Molle for
anledningen. Kaffe, sukker og whisky
blir buden rundt. Så er det å røre
rundt i turkoppen med en furupinne,
akkurat som vi pleier, når vi raster på
ski-turen vår i vårløysinga. Jeg tror
ikke kongen har det bedre, kommer
det fra Tore. Nei, han skulle nok ha
tatt seg en tur på Hurum.
Det var ikke så lenge vi holdt på
før vi måtte gi oss. Bær hadde vi nok
av. Veien ned var lang, og dessuten
skulle vi rekke 5 ferga. Nå hadde det
seg slik at Inger og Bernhard hadde
kommet bort i fra oss andre under
bærplukkinga.
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Det er lett å gå seg bort i Hurumsåsene. Etter mye rop, men til ingen
nytte, besluttet vi å sette kursen
nedover. Jeg trøstet de andre med at
Bernhard og Inger var så skogvante
at de helt sikkert hadde funnet veien
ned. Nei, Gert var nå ikke så sikker på
det. Han var bestandig så omtenksom
ovenfor andre, Gert.
Ganske riktig. Da vi kom ned til
fergeleiet traff vi Inger og Bernhard.
De hadde kommet bort i fra oss
andre, og gått i forveien ned. Deilig
og varmt som det var hadde de like
godt tatt seg en dukkert. Nå satt de på
bakken nede ved stranden og ventet.
Vi setter i fra oss sekkene. Svette er vi,
men bading fristet ikke, sjøl om dagen
var et siste pust av sommer. Den siste
rest av nisten og kaffen blir broderlig
fordelt mens vi venter på ferga.

Jommen er det ikke Viktor denne
gangen også. Nå ble det noe bær ?
Tonen var litt ertende. Ja det var mye
fin og stor bær, kommer det fra Per
Pedersen.
Se her, Arne Nesje holder frem en
bøtte full med fin moden tyttebær.
Han er nok den av oss som har
plukket mest. Når det gjelder bær, er
han rene raceren utbryter Inger. Ei
bøtte på fem, er det noe å skryte av.
Viktor smiler lurt. Vi andre har det
i sekkene, kommer det fra en. Ja det
sier alle bærpellere, kommer det tørt.
Ja, den Viktor, den Viktor, han kan få
sagt det.
I det vi forlater ferga kommer det.
Ja, da ses vi til neste år da, sånn rundt
påske-tider. Vi vinker farvel, og rusler
hjemover.

Galleri Havstad

kristian schau
offentlig godkjent optiker
briller – kontaktlinser
Drøbak Optiske
Sentrumsbygget, Postboks 178, 1441 Drøbak
Telefon 64 93 15 89

AvtaleGiro
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Storgt. 15, Drøbak, Tlf 64 93 46 55

A.s Drøbak Mek.
Verksted
autorisert
rørleggerbedrift

Niels Carlsensgt. 4, 1440 Drøbak
Telefon: 64 93 55 58
Vi tar imot reparasjoner
av smykker og bytter gull

Telefon 64 93 04 43

aamodt Fysikalske
Institutt

«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 gjelder. Du kan bruke Kontofonen hvis
du vil utsette betalingen av en bestemt regning. Oversikt over
alle betalte regninger står påkontoutskriften din hver måned.
Den gjelder som kvittering.
Stikk innom og spør oss om AvtaleGiro. Vi hjelper deg i gang,
sådu kan glemme de faste regningene dine.

Norsk Kunsthåndverk
Personlige gaver
i de fleste prisklasser.
Velkommen til
en liten glad kunstopplevelse!

Storgaten 12-16
1440 Drøbak
Telefon 64 93 10 60

Wienerbrødskjæringa 6
1440 Drøbak
Telefon 64 93 20 11

aktieselskapet

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

Hovedstaden med Ararat i bakgrunnen.

Det bibelske Ararat hvor Noas ark strandet. 5100 m.o.h.

Klosteret i Tatev

ARMENIA-MELLOM ØST OG VEST
Det lå lenge i bakhodet et ønske om
å komme til Armenia. Som mange
andre i min generasjon, visste jeg om
Fridtjof Nansens store innsats for å
finne heimer til armenere som flakket
omkring i verden etter den første
verdenskrig
Det var Kjell Engebretsen, tidligere
stortingsmann fra Frogn, som ga det
endelige puffet. Han hadde jobbet et
år for Flyktningehjelpa i Armenia, og
holdt et gnistrende godt kåseri om
landet og folket i Formiddagstreffen
sist høst. Og da Startour Tema hadde
en plass igjen på en avgang i mai i år,
var det bare å pakke kofferten. Det var
forøvrig første gang Startour brukte
dette reisemålet.
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H

vor finner vi så dette vesle
landet som ikke er større
enn Hedmark fylke? Jo, det ligger
på sørsida av fjellrekka Kaukasus,
melløm Svartehavet i vest og Det
kaspiske hav i øst. Det er der mennene
går med lange støvler og blir gamle
av å spise yougurt Det er et fjelland
klemt inne mellom sterke makter
som Iran, Tyrkia og Russland, som i
tur og orden har feid innover landet.
Armenerne er et gammelt kulturfolk,
men landet har alltid hatt fleksible
grenser. Det var selvstendig i 2 år
omkring 1920, og ble endelig fritt
igjen, da kommunismen i Russland
brøt sammen, i 1991. Så nasjonen er
bare 16 år gammel.
PENSJONIST-NYTT 3/2007

Ett forhold som har vært med på
å bestemme landets tragiske historie
er at Armenia var det første land i
verden som tok kristendommen som
statsreligion, i år 301. Et kristent
land klemt inne mellom muslimske:
Tyrkia, Iran og Azerbadjan. Før
eller siden må dette gå galt, som på
Balkan mellom Bosnia og Serbia. Det
største folkemordet i nyere tid tok til i
1915. Ungtyrkerne som tok makten i
Tyrkia så på armenerne som en trusel.
Fikk de utryddet dem, ville hele
området fra Lilleasia og østover bli en
muslimsk enhet.
Så begynte progromene: Menn,
kvinner og barn ble slaktet som
dyr, de ble klubbet ihjel, jaget ut på
PENSJONIST-NYTT 3/2007

veiene som bare førte til sultedøden,
utmattelse og tilintetgjørelse. Fra
1915 til 1918 omkom ca. 1,5 mill.
armenere. Det er bare Hitler som har
greid flere, 6 mill. jøder i Holocaust.
Det er store likheter i armenerne og
jødenes historie.
Ennå har ikke Tyrkia innrømmet
problemene, og dette fører igjen til at
landet får vansker med å komme inn
i EU.

D

et er 8 millioner armenere i
verden i dag. Av dem bor 5
mill. utenfor landet, i California
500. 000, i Frankrike 400 000. I alle
land lager de sine egne kirkesamfunn
rundt sin spesielle armeniakirke. Jeg
17

har sett mange av dem på mine turer.
Armenere i eksil sitter ofte i gode
stillinger og tjener bra. En stor del av
inntektene går tilbake til hjemlandet.
Langsomt begynner landet å
reise seg igjen, turistene har begynt
å komme. Vi var 20 i vår gruppe,
svensker og nordmenn + ypperlige
guider, en svenske og en armener.
Hovedstaden Jerevan er en moderne
storby med 1.3 mill. innbyggere,
gode hoteller, store parker og lekre
uterestauranter med menyer som
tilfredsstiller enhver bortskjemt turist.
I sør lyser den kvite kjegletoppen av
Ararat, 5 000 m.o.h. Bibelen sier at
her strandet Noas ark. Fjellet var i
lang tid Armenias hellige fjell, men
i dag ligger det i Tyrkia. Armenias
høyeste fjell i dag er Aragat på 4. 000
m.o.h.

V

i bor 5 dager i Jerevan og får
sett mye på dagsturer, så lite
landet er. Vi tar turen til Echmiadzin,
landets religiøse sentrum, som altså
ble grunnlagt i 303. Der ligger
katedralen, et kloster, en presteskole,
og her bor katholikos, landets øverste
religiøse leder. Stedet er UNICEFbeskyttet. Det er selvfølgelig også
Genocide museum med den rystende
utstilling om armenernes utryddelse i
Tyrkia.
Tre dager bruker vi på en tur
nordover i landet, mot grensa til
Georgia, som også er et kristent land.
Fjellene er grønne helt opp til snøen.
18

Armenia ligger på sørsida av fjellrekka
Kaukasus, melløm Svartehavet i vest og
Det kaspiske hav i øst.

Grønnfargen minner mye om den vi
ser på Færøyene, Island og Vestlandet.
Kyr og sauer koser seg på de saftige
beitene. Men Kjell sier at her blir de
brune utpå sommeren.
Vi ser kvinner bake det tradisjonelle brødet lavasj i store steinovner
mens mennene hiver innpå kvist. Vi
får smake den litt spesielle armenske
vinen. Vi blir bedt til bords og får
smake mange lokale retter.
Folk er smilende, blide og vennlige.
Vi prøver å få i stand litt konversasjon,
men det går dårlig. Engelsk er et et
fremmedspråk på landsbygda. Her
er ikke bare jordbruk, i mange daler
kjører vi forbi industrivirksomheter,
noen levende og noen døde. Det var
særlig russerne som var flinke til å
finne naturressurser, og å utnytte
PENSJONIST-NYTT 3/2007

dem. Det var oftest ikke snakk om
etterbruk.
Klostre og kirker møter vi ustanselig, de fleste gamle og eldgamle. Noen
ligger klemt mot fjellveggen, noen på
høge stup over dalen. Det er tydelig at
myndighetene satser på de hellige hus
som trekkplaster i den første fase av
oppbyggingen av en turistindustri. Vi
skal huske på at 5 mill. armenere bor i
utlandet.
Vi kommer til Spitak, og blir
minnet om jordskjelvet her i 1988 der
25. 000 mennesker omkom. Vi er nå i
et av verdens verste jordskjelvområder.
På en sokkel utenfor det svenske
sykehuset kneiser Nansen med hatten
på snei. Han er en av de mest kjente
utlendinger i Armenia. «Alle» kjenner
til Nansenpasset. Det er behagelig å
være nordmann her.

m.o.h., og så nedover en lang og
fruktbar dal mot grensa til Tyrkia.
Her vinker vi farvel til Ararat før vi
drar tilbake til vårt meget gode hotell i
Jerevan At vi deretter fikk prøvesmake
den berømte brandy Ararat er vel
ikke så mye å skrive hjem om. Da
seierherrene etter 2. verdenskrig
møttes på Jalta i 1945, spanderte
Stalin nettopp denne brandy til gutta,
og Churchill takket galant, bukket
med et smil og sa: så god konjakk
lager de ikke i Frankrike- Men han
var kanskje litt pussa da.
Uansett, jeg kan så absolutt
anbefale en tur til ARMENIA.
Arne Nesje

O

g vakkert er her, minner nokså
mye om Vestlandet. Noe av det
flotteste var det å komme ut av en
tunnel og møte Sevansjøen, landets
største innsjø. Den ligger på ca. 2000
m.o.h. og rundt ligger ei høgslette
som kan minne om Hardangervidda.
Forskjellen er bare den at denne er
irrende grønn, og vi slipper å stumpe
i stein og vierkratt. Kvinnene rusler
rundt med spøtet sitt mens de gjæter
sauene, og vil gjerne selge votter og
sokker til oss. Godt å ha om vinteren,
men nå er det sommer i Armenia og
25 pluss.
Vi kjører over et pass i 2.400
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Eksempel på armenisk kirkearkitektur.
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Tollboden, Røisebråten og
Lehmannsbrygga

DRØBAK i 100 !

Av Per Willy Færgestad

D

et idylliske bildet øverst med
ro- og seilsjekter foran gammel
bebyggelse, er tatt fra Glennestranda
og sørøstover. Området vi ser er den
sydligste delen av gamle Drøbak by. Byen
var inndelt i 4 store eiendommer, fra
Husvik i nord, Drøbak, Vennebeck og
Røisebråten i sør. Grensen mellom de to
siste eiendommene er ikke helt klarlagt,
men Tollboden og Jørnsebakken 2 lå på
Vennebeckeiendommen.

Lehmannsbrygga ca. 1915

Lehmannsbrygga i 2005
verneforeningen

Gamle Drøbak
20

Foto: Per Willy Færgestad
Frogn
kommune
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På bildet øverst ser vi i venstre
kant Tollboden, som ble bygget her i
1856. Fra begynnelsen av 1600 tallet
lå tollboden på Sand (ved Nesset
på Hurum), men ble flyttet over til
Drøbak tidlig på 1700 tallet ettersom
trelasteksporten og annen handel
i Drøbak økte. Forbudstiden fra
1921–26 ble en meget travel periode
for tollerne, da smugling av sprit var
«big business». Det spisse murhuset
ved siden av er en trafostasjon, som
ble bygget like etter at Drøbak fikk
elektrisitet i 1912.
Videre i bildet ser vi den store
Jørnsegården, en vakker 1700-talls
gård som brant i 1924 og som lå
nesten helt inntil det vakre sveitserhuset, Lehmannshuset som ble
bygget i 1894. I dag eies det av Chr.
PENSJONIST-NYTT 3/2007

Juell. Mellom disse husene gikk
Jørnsebakken bratt opp til dagens
Miramar. Jørnsebakken ble lagt om til
dagens trasé etter brannen.
Brødrens Lehmann startet opp
aktiviteten ved Dampskipsbrygga
på 1870 tallet og kjøpte i 1889
konkurrenten Hamborgbrygga, som
de så la ned. Hele aktiviteten ble
flyttet til det vi i dag kjenner som
Lehmannsbrygga. Her var det stor
aktivitet, med mer enn 20 daglige
anløp. Innenfor den lange brygga lå
dampskipsekspedisjonen og lagerhaller
for alt gods som skulle til og fra
Drøbak.
I 1952 ble Drøbak-Hurum
fergen flyttet fra Drøbak båthavn til
Lehmannsbrygga og i 1959 kjøpte
M.O. Schøyen hele eiendommen. De
bygde bussgarasjer og lagde endeholdeplass for Oslobussen. Olav Thon
gruppen kjøpte Lehmannsbrygga
i 2002 og har siden den gang lagt
frem flere prosjekter som alle har blitt
avvist. I disse dager behandles den 3.
byggesøknad, en massiv utbygging
med mange leiligheter og litt næring.
Bare fremtiden vil vise hva den
tidligere så travle brygga skal fylles
med.
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Folkvang – Storstua i Frogn

E

Av Bernhard Magnussen

t av Frogns største dugnadsarbeider gjennom tidene er
forsamlingshuset FOLKVANG.
Stedet var godt valgt. Det lå sentralt
i bygda, ikke langt fra Frogn Kirke
og like inntil hovedveien til Drøbak.
Kanskje var det noen som hadde vært
i Danmark og lært seg uttrykket:«Der
hvor der er en kirke, finnes der også
en kro.»
Det var byggmester Kristian Brun
som i 1912 fremkastet tanken. «Frogn
selskapelige forening» tok straks opp
hansken. Sommeren 1914 arrangerte
de en stor basar til inntekt for saken,
og stenen begynte å rulle. Byggetomt
ble stilt til rådighet på Søndre Røds
grunn, byggmester Kristian Brun
tilbød seg å stå som arkitekt og stilte
vederlagsfritt tegninger til disposisjon,
Froen Bruk lovet å levere takstein og
høvlede materialer gratis, bøndene

ville bidra med gratis tømmer og
byggmester Marius Bøhlerengen
tilbød seg å sette opp bygningen for
en rimelig penge. For øvrig skulle alt
arbeide i skogen og på arbeidsplassen
baseres på dugnad. Således ble
Folkvang reist.
Byggmester Kristian Brun fikk det
ærefulle oppdrag ved innvielsesfesten i
januar 1917 å overrekke nøkkelen
til lederen av byggekomiteen, Haakon
Ødegaaarden.
Byggmester Brun ble berømt
for denne talen, etter at han
innledningsvis – med stor verdighetuttalte: «Jeg skulle hatt min kone
med her i aften, men hun kviet seg
fordi hun syntes hun ikke hadde en
fin nok kjole! Når jeg nu ser ut over
forsamlingen, så kunne hun sandelig
ha kommet!!!»

Eva Tenden gjør alt klart til et lite selskap foran den store scenen. Hun vil med et stort
smil gi deg råd om hvordan en vellykket fest skal arrangeres!

Slik møter Folkvang deg i nyoppusset stand. Her har du
«feitbygda» i Frogn rundt deg på alle kanter.

90 år har Folkvang
vært et verdig begrep
i våre kommuner.
Med romslige lokaler,
med en stor scene
og festlokale har
bygningen tjent som
et godt møtested for
bygdas foreninger.
Den store scenen har
gitt plass for sangkor,
musikkfremførelser,

sketsjer og skuespill. På Folkvang
kunne ungdom fra Frogn og Drøbak
møtes til dyst – på dansegulvet så vel
som i fredelige nevetak. Man sloss for
jentene den gang!
den senere tid har ungdommen søkt
til andre steder med mer «drive».
Kanskje lokalitetene på Folkvang ikke
lenger fulgte dagens stil.
Mange har gjennom de senere
år gjort ærverdige forsøk for å få
Folkvang i vinden igjen, men har ikke
helt lykkes.
Derfor er det så prisverdig at Eva
Tenden satte seg som mål å bringe
nytt liv i Folkvang. I full forståelse
med formannen i Folkvang Andelslag,
Brede Henriksen, satte Eva i gang.
Med en helt utrolig innsats har hun
fått omskapt gamle Folkvang med
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scenen, festsalen og møtelokalene til
et topp moderne og funksjonsriktig
samlingssted for voksne og ungdom,
til og med en funklende stjernehimmel over storsalen!
Alt er gjennomgående restaurertfra garderobe og toaletter til møterom,
festsalen med plass til 100 gjester,
gulvene som skinner av ren fryd og
det store og praktiske kjøkken som nå
tilfredsstiller alle krav.
Og best av det hele – står Eva
Tenden i spissen. Eva som vi kjenner
så godt fra Kumlegaarden.
Eva åpner dørene for deg og gir
deg gode forslag tilhvordan så vel liten
som stor fest kan arrangeres.
Ta deg en tur innom Folkvang,
men ring og avtal tid på forhånd.
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Da Håøyakongen fridde til
Huldra på Håøyatoppen
Av Putte Halvorsen

D

et er vel ikke en øy som det er
knyttet så mye sagn og eventyr
til som Håøya i Oslofjorden. Denne
fortellingen er så sant som et eventyr
virkelig kan være.
Dersom en vandrer fra Ormeleina,
over Håøyatoppen og kommer ned
til Jaktebukta, har man hatt en fin
tur. På veien over har en måtte gå
over et juv. Dette kalte bestemor for
Kongejuvet, fordi det var Håøyakongen som hadde laget det. Nå
arbeides det med å få en bro over
juvet, og broen skal kalles Håøyakongens bro. Siden det er blitt så mye
bråk og folk som vandrer over toppen,

så er det lite troll og skrømt å se, men
de er der, det er både sant og visst.
Bestemor Ellevine som bodde i
Kloa på vestsiden av øya, pleide hvert
år når det var bærtid å plukke bær på
toppen av øya. Det var så mye stor
og fine bær her. Men det var et sted
hun skydde, fortalte hun og det var
Kongejuvet. Det var visst ikke riktig
bra å gå for nære det da en kunne
forstyrre huldrefolket, mente hun.
Men hvordan ble juvet til? Jo, nå skal
dere få høre, sa bestemor.
For lang, lang tid tilbake da det
ennå var hulder og annet skrømt som
tore vise seg for folk, var det ei vakker
jente som holdt til på toppen av øya.
Hun var så vakker at den som hadde
sett henne ikke kunne få henne ut
av tankene. Det måtte nok være den
samme jenten som satte seg på kjelken
til bror min den gang han skulle hente
juleved. En ting hadde alle lagt merke
til, og det var at når hun gikk, så dro
hun alltid stakken godt rundt seg.
Det var for å skjule halen, for dere
skjønner hun var av huldrefolket. Så
var det en dag Håøyakongen var på
toppen for å sanke bær til vinterens
forråd. Han hadde ikke noe vanlig
Kloa» – tvers av Bergholmen på Håøyasiden. spann ble det fortalt, men en stor
24
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bryggepanne. Mens han går der å
plukker får han øye på jenten som
sitter bortpå en kolle og kjemmer det
lange gule håret sitt. Det var akkurat
som det drysset gullstøv når kammen
gled gjennom håret. Håøyakongen
var helt betatt av denne vakre jenten,
og ville gå bort til henne, men da
snørte hun stakken om seg og ble
borte mellom trærne. Nå var det
slik at Håøyakongen var i beit for et
kjerringemne. Å få bergtatt et kristent
menneske var det likeste. Da var han
sikker på at de holdt seg i berget.
Håøyakongen kunne heller ikke få
denne vakre jenten ut av tankene,
slik som det var med alle de andre
som også hadde sett henne. Neste
dag var han der rett før soloppgang,
og jammen satt ikke jenten der på
samme plassen og kjemmet håret sitt
igjen. Denne gangen ville han ikke gå
bort til av frykt for at hun skulle løpe
sin vei. Han stod stille og ropte så det
gjallet i åsene. Hei du fagre, kan du

tenke deg å bli kjerringa mi? Da reiste
jenten seg opp og lo. Hadde du vært
yngre og ikke så stygg så kanskje det
kunne ha kommet på tale, ropte hun
tilbake. Da jenten reiste seg hadde
hun glemt å dra stakken om seg, og
da kom kurumpa til syne. Jasså er
du av det folket! skrek Håøyakongen
rasende og slo ut med trollneven etter
jenten, men denne smatt unna. Slaget
etter neven til Håøyakongen var så
hardt at det ble et stort og langt søkk
i fjellet og det luktet brent svovel helt
til Verpen. Akt deg nå! ropte jenten
tilbake. Akkurat i det samme dukket
solen opp over åsen i øst, og sendte
sine stråler over Håøyatoppen.
Håøyakongen løp så fort han
kunne tilbake i berget og lukket seg
inne, for sol kunne han ikke få på
seg, for da ble han til stein som alle
vet. Men juvet, merket etter slaget
hans er der den dag i dag. Ja, slik ble
Kongejuvet til, sluttet bestemor sin
fortelling.

Rene naturprodukter produsert i Drøbak
– velkommen til vår nye butikk:

Polarol – Den Naturlige Pilletrilleren
Kirkegata 4, Drøbak 64 98 83 33

Med vennlig hilsen
Petter Tidemand-Johannessen, fiskeribiolog
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Vilfred Dirro 100 år
6. OKTOBER blir en stor merkedag
for Vilfred, hennes familie og for
mange i vår kommune.
Hun går-fremdeles rank i ryggen
– og handler nede
i Drøbak. Vi traff
henne sist på
Grønttorget.
Fortsatt legger
hun turen innom
Eldresenteret, i håp
om å treffe noen av
de eldre. Men ingen
er av hennes årgangrimeligvis – men
det holder med noen på 90-tallet og
gjerne de yngre med, som det går an å
få utveksle noen hyggelige ord med for
å minnes de gode gamle dager.
Med alle i den gamle, fine tømmerbygningen fra 1793 – lederen,
betjeningen og alle de frivillige (og det
er mange) har hun et godt forhold.

Det er godt for oss eldre å bli møtt
med smil og vennlighet.
Vilfred Dirro hører til de trofaste
vandrere. Det er
ikke så mange år
siden vi så henne,
lett til bens, på tur
rundt Øvredammen
eller over Harafjellet.
I skogen var hun
lommekjent som
få. Her kunne hun
drømme seg tilbake
til de lange turene
med mann og barn.
Og til det spennende
arbeide med å få merket de gamle
stier og få gått opp nye, og dermed
få muliggjort at mange fikk lyst til
å trenge dypere inn i marka. Og det
varmer i sjelen når man i «Amta»
kan lese at tre av generasjonene etter
henne : Unni og Kine Bøhlerengen og
Marian Dirro er med i toppskiktet når
det gjelder orienteringsløp.
Pensjonist-nytt er glad for å kunne
gi henne sin hyldest når hun om tre
uker runder de 100 år!
***
PS. Vi henviser for øvrig til vår omtale
av Vilfred i Pensjonist-nytt nr. 4-2005.
BM
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Gode tilbud og hurtig handel
i butikkene du kjenner

Manufaktur – Konfeksjon
HEER – TELEFON 64 90 53 00

Telefon 64 93 01 07
1440 Drøbak

Torget 7 – 1440 Drøbak
Tlf. 64 90 89 83

Frogn Bibliotek

Torget _ 1440 Drøbak
Telefon 64 93 01 91 - Faks 64 93 56 29
Åpningstider:
Mandag og Torsdag 11-19
Tirsdag, Onsdag, fredag 11-15
Lørdag 11-14
Sommertid:
Man 11-19 Ons, Fre 11-15, Lør 11-14

Stor utstilling
Alt på ett sted
– kan leveres ferdig montert
Kontakt Fagsenteret for peiser og ovner

Dyrløkkeveien 27, 1440 Drøbak
Tlf 64 93 47 50, Fax 64 93 50 70

Follo Oljeservice as

Laurits Karlsen & Sønn – Øyvind Larsen
Osloveien 170 – 1440 Drøbak – Tlf 64 93 17 55

Parafin – Fyringsolje – Autodiesel
Smøremidler – Service
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I Bryggerhuset på Follo Museum ligger

KAFFE-TUNET

følg med i

Apotek i Drøbak Sentrum
Storgaten 18 – 1440 Drøbak
Åpningstider:
Hverdager 9.00-17.00
Lørdager
9.00-14.00
Telefon 64 90 77 80 Faks 64 93 39 04

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

GRØNTHUSET
Ennå er der en sjanse til et kaffebesøk. Fra venstre Anne, Oliv og Margreth.
Søndagene 9. sept. – 16. sept. –23.sept.kl. 11 - 16

DRØBAK GRØNT- OG
FRUKTTORG

Vinner kampen
mot høye priser!

PAVELSGÅRDEN – STORGT. 7
TLF: 64 93 02 88

HVERDAGER KL 09 – 20
LØRDAGER KL 09 – 18

Etter søndagens tur – vi gjerne vil dvele
går innom Museet og finner et bord,
tar en kopp kaffe og dertil en svele
finn`s det no` bedre- på denne vår jord!
Spreke er jentene Margreth, Oliv og Anna
som vår og ettersommer har holdt det i gang
med fristende kaker som reneste manna
ja, til og med mannskor med rungende sang.
28
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Drømmen om
Amerika, en
roman av Toril
Brekke, og den første
i en trilogi. Jeg har lest mange av
Brekkes tidligere utgitte bøker, og
jeg synes hun alltid har behandlet
stoffet i de vidt forskjellige bøkene
med stor innlevelse og fortellerglede.
Hun skuffer meg heller ikke denne
gang. Drømmen om Amerika er
fascinerende og gripende, til tider
meget spennende lesning om en tid
som snart ligger 200 år tilbake. Jeg
visste vel det lille som de fleste av min
generasjon kjenner til om de første
nordmennene som reiste over havet til
Amerika med sluppen Restauration i
1825.Men hvem de var som personer,
og hvordan det gikk med dem, ja,
det visste jeg lite om.Trodde for
eksempel at de aller første som dro
over med Restauration hadde samme
grunn som alle de andre nordmenn
senere – dårlige tider med stor nød og
fattigdom her i landet. Men det var
ikke hovedårsaken til at denne første
gruppen dro.
Toril Brekke forteller at dette var
de som var forfulgt for sin tro – de var
kvekere og haugianere fra Rogaland.
Først senere kom småkårs-folket, de
som ingenting eide her, bortsett fra
drømmen om et bedre liv «over there».
Felles for de som dro var drømmen
– lengselen etter frihet og hungeren
etter jord.
I romanen fanges vi raskt inn i
30

de forskjellige skjebnene til disse 52
nordmennene, kvinner og menn og
barn som dro med denne første båten.
Bokens hovedpersoner, Håvard og
søskenparet Elise og Ansgar følger
vi gjennom hele romanen. Forholdet
mellom en storesøster og hennes
funksjonshemmede bror er skildret
med stor varlighet og innlevelse. Deres
oppvekst og daglig slit som nærmest
treller på den lille gården, gir en
tanker om hvordan mange mennesker
levde her i dette landet den gangen.
Det er bare å undres over hvordan de
klarte å møte hver elendige dag med
slit og sult. Allikevel klarte de å bevare
drømmen om et annet og bedre liv
i seg. Møtet mellom den heltstøpte
Håvard og ungpiken Elise, og deres
senere liv i Amerika, er utrolig vakkert
skildret, og er de personene vi blir
best kjent med, og de skjebnene jeg
gripes mest av. For øvrig er de fleste
personene i boken historisk riktige,
navn og stedsnavn blir oppgitt, og
det gir en autentisk bakgrunn som
er spennende. Det å få følge de
forskjellige skjebnene gjennom mange
år, hvordan de levde – og hvordan
de overlevde – boken ga meg en stor
leseropplevelse – anbefales !
Aase Winger

Stafettpinnen går
videre til
Svein Lindemark
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Sommeren er på hell og vi begynner
å trekke inn i husene igjen. Da liker
vi å ha litt å holde på med, så nå
er Eldresenteret i full gang med å
planlegge høstsemesteret.
Vi var aldeles sikre på at den nye
trappen skulle være på plass innen
semesteret startet, men dessverre kan
jeg ikke «brife» med det i dag. Dette
gjør at noen av aktivitetene må bli i
Kinoen en stund til. Bakgrunnen er
at brannvernet ikke tillater flere enn
10 personer om gangen i andre etasje
med bare en rømningsvei.
U3A (Universitetet for den tredje
alder), som er en del av det frivillige
arbeidet i senteret, er klar med
program for foredrag, kunstkurs og
engelskkurs.
Foredragene foregår 1. torsdag
i hver mnd. Først ut i september er
Karsten Alnæs, (samme dag som
PN distribueres.) 4. oktober kommer
Einar Lunde, 1. november Per Oskar
Andersen og 6. desember Anne
Karin Hesselberg. Foredragene
annonseres med utfyllende
informasjon om tema i Akershus
Amtstidende i forkant av hvert
foredrag.
Engelskkurset starter 3.oktober
kl. 12.00 – 13.00 og går over 10
onsdager frem til 5. desember.
Undervisningen er ledet av lektor
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Gertrud Johnsen og holdes på
ungdomsskolenivå. Prisen er 650,Påmelding til Eldresenteret, telefon
64906185, senest en uke før start.
Kunstkursene har fått tema: «Bli
kjent med Drøbakkunstnerne».
Reidar Finsrud, Anne Gulliksen,
Kikk Scheen og Berit Overgaard
skal besøkes i deres atelierer. To av
dem i oktober og to i november.
Ansvarlig for programmet er Jorunn
Kolbjørnsrud og Reidun Wendel.
Påmelding kan gå til dem eller til
Eldresenteret.
Teatergruppen har også vært i
sving. Der ser programmet slik ut:
12. september: Markens Grøde.
17. oktober: Arsenikk og gamle
kniplinger, morsomt satt opp med
Johannes Joner og Anders Hatlo.
2. november: Erasmus Montanus og
8. desember: Reisen til Julestjernen.
For voksne og barn. Forestillingene
blir annonsert under Frogn Kommune
informerer i Akershus Amtstidende.
Spørsmål og påmelding rettes til
Eldresenteret 64906185.
Nybegynnerkurs i spansk. Nytt
for i år er tilbud om kurs i spansk for
nybegynnere. Vi ønsker kontakt med
alle som er interessert. Dag, tid og pris
skal vi tilpasse i fortsettelsen. Ring oss
eller kom innom, telefon 64906185
31

B-PostAbonnement
Returpostadresse:

Frogn Eldresenter
P.boks 328, 1441 Drøbak

Hårpleie: Tirsdag, onsdag, og fredag kl 09.00 – 14.00
Fotpleie: Tirsdag, onsdag og fredag kl 09.00 – 15.00
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. 10.00 – 13.30, lørd. 10.00 – 13.00
Middag: Hver onsdag og fredag kl 12.30 – 13.00
Bridge: Hver tirsdag, begynner kl 10.00
Transporttjeneste: Onsdag: Påmelding i Eldresenteret
Turer: 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 90 61 85 eller kom innom Eldresenteret
Kontortid: Man-fre 09.00-14.30. Torsdag stengt

Grafisk produksjon: Trine Suphammer as • Trykk: Merkur Trykk AS

FROGN ELDRESENTER

Niels Carlsens gate 20, Postboks 328, 1441 Drøbak, Tlf. 64 90 61 85

