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Finner flyten 
i hverdagen
Nina Hanssen fra Finstadjordet 
fi nner fl yten når hun skriver, spil-
ler piano og jogger. Lørdag kom-
mer hun til Lørenskog bibliotek 
for å inspirere andre til å få fl ow i 
hverdagen.
          Side 32

Klart for 
årets hundefest
Kommende helg inntar tusenvis 
av hunder og deres eiere messen 
«Dogs4all» i Lille-strøm. I løpet av 
helgen vil publikum bli invitert med 
på konkurranser, aktiviteter og opp-
visninger av ulike slag.
                
                    Side 4

KJØPESENTER 
MED STRØMMEN 

  
Kjøpesentrene rundt Strømmen 

ser positive ringvirkninger av å 
Norges største kjøpesenter som 

nabo:  –  Omsetningen vår har økt 
etter at nye Strømmen storsenter 
åpnet,  sammenlignet med tilsva-
rende periode i fjor, forteller sen-

terdirektør Jørgen Lund Solvei ved 
Triaden Storsenter.

  
Side 6

Thailandsk meny
(noe kinesisk)

Hovedretter fra kr 135 - kr 199
Alle rettigheter

Take away
Tlf: 63 89 95 00
www.lillethai.no

Storgt. 27 v/Vinmonopolet, 2000 LillestrømEn Thailandsk øy midt i sentrum

Mandag - torsdag  14 - 22
fredag - lørdag  14 - 23
Søndag  14 - 22
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BUSSREISER
JULEMARKEDER 
30/11 og 9/12 Tallinn  
4 dgr                                   kr. 2 890,- 
4/12 Lubeck og Rostock  
4 dgr        kr. 3 690,-
6/12 Hildesheim og  
Lubeck 5 dgr     kr. 4 290,-
9/12 Celle og Lubeck 
5 dgr      kr. 3 850,-

LANGTIDSFERIE
I  ALMUNECAR I SPANIA
med flott beliggenhet ved stranden. 
Vi bor på Hotel Spa Almunecar Playa
11/2- 2013                        kr. 18 990,- 
31 dgr inkl. frokost og middag  
hver dag                                       

  PÅSTIGNING ETTER AVTALE. 
       RING FOR MER INFO!

 
Tlf. 62 83 52 20/ 959 06 282
www.kjetilsbussreiser.no

house of gilberg ab
CHARLOTTENBERG • SVERIGE • Tel.: +46 571 200 08

www.kokobadrum.com

Kök & Badrum

✔Kostnadsfritt 
& uforpliktende tilbud

✔Norsk personal!
✔Rask service!
✔Toll- og Fraktfritt

innen 20 mil! 
Gjelder kjøkken!

KJØKKEN FOR ALLE!

Sjekk våre lave priser!

Moderne & Klassiske! 
- fabrikksmonterte moduler

Vi forhandler:

Populær strikkekafé

KULTUR
Tekst: Charlotte Sissener                                                                          
charlotte@avisdrift.no

Husfl idslaget i Ullensaker ar-
rangerer med jevne mellom-
rom to strikkekafeer, en på 
Kløfta bibliotek og en på Sund-
bytunet på Jessheim. Rekrut-
teringen kan de ikke klage på. 
Husfl idslaget er det største på 
Øvre Romerike, med 200 med-
lemmer.   

– Vi har merket oss nå, sær-
lig på Jessheim, at det kommer 
nye, gjerne nytilfl yttede damer 
til oss. I alle aldersgrupper. Det 
er svært kjærkomment, fortel-
ler leder av Husfl idslaget, Aud 
Gunleiksrud.                                                                                                       
                                  
I SAMME BÅS
Mange unge kaster seg nå over 
sy- og strikketrenden. Står man 
fast, eller synes noe er vanskelig, 
kan det være en hjelpende hånd 

Ullensaker Husfl ids-
lag har ikke proble-
mer med nyrekrut-
tering. Damer i alle 
aldre har nå hånd-
arbeid som hobby.

HYGGELIG SAMVÆR: Damene i Ullensaker Husflidslag hygger seg på strikkekafé. (Foto: Aud Gunleiksrud)

å få på strikkekafeene. Her kan 
man komme selv om man ikke 
er medlem av husfl idslaget.                                                                                                                   

– Det er alltid noen som har en 
løsning, enten det er en hær eller 
en felling som noen synes er vri-
ent. Ung eller gammel, fattig og 
rik, her mener vi selv vi føler oss 
i samme bås, sier Gunleiksrud, 
som påpeker at man også kan 

komme bare for å slå av en prat.                                                                                         
– Å kalle det Strikkekafé er 

vel ikke helt rett, det er jo fritt 
frem for alt. Du tar med det 
håndarbeidet du selv måtte øn-
ske, eller om du ikke har noe og 
heller ønsker en prat, sier hun.

KAFFE OG KAKE                     
Kommer man innom vanker 

 Julemesse 
i Lørenskog                  
                  
Lørenskog Røde Kors holder 
Julemesse i Øvre Grønnlivei 
6 på Fjellhamar kommende 
lørdag.  

 Her kan man få kjøpt fi ne  
håndlagde julegaver. De har 
også julekaker, og bruktbua 
er åpen. Det blir også arran-
gert tombola med mange 
gevinster og salg av kaffe og 
vafl er.

det også kaffe og en kakebit – 
og obligatorisk loddsalg.

– Kan man knytte et venn-
skap blir det en ekstra bonus, 
mener Aud Gunleiksrud. 

Neste strikkekafé på Sund-
bytunet blir 27. november, 
mens datoen for Kløfta er 29. 
november.

BUSSREISER

Populær strikkekafé
Ullensaker Husfl ids-
lag har ikke proble-
mer med nyrekrut-
tering. Damer i alle 
aldre har nå hånd-
arbeid som hobby.

Julemesse 
i Lørenskog                 
                  
Lørenskog Røde Kors holder Lørenskog Røde Kors holder 
Julemesse i Øvre Grønnlivei Julemesse i Øvre Grønnlivei 
6 på Fjellhamar kommende 6 på Fjellhamar kommende 
lørdag.  

 Her kan man få kjøpt fi ne   Her kan man få kjøpt fi ne  
håndlagde julegaver. De har håndlagde julegaver. De har 
også julekaker, og bruktbua også julekaker, og bruktbua 
er åpen. Det blir også arran-er åpen. Det blir også arran-
gert tombola med mange gert tombola med mange 
gevinster og salg av kaffe og gevinster og salg av kaffe og 
vafl er.vafl er.
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10.000,-FÅ OPPTIIL
I STØTTE

Fra enova

Ved kjøp av vannbåren varme fra Panasonic!
Komplett “oljefyrerstatter”!
Enkel integrasjon mot eksisterende
dobbeltmantlet bereder.

Komplett luft/vann
anlegg for under

100.000,-
inkl. standard montering!

63 90 10 10  |  Sagvegen 2, 2150 Årnes
Ta kontakt for en gratis og uforpliktende befaring!

Hos NEKAS får du også Luft til Luft pumper i alle prisklasser. Over 4000 anlegg levert Akershus 

Ansvarlig avfallshåndtering for klima, 
kretsløp og miljø
ROAF driver syv gjenvinningsstasjoner, Bøler avfallsdeponi, 
samt ordning for innsamling av farlig avfall og over 100 
returpunkter for glass- og metallemballasje.

 
Du kan levere følgende på våre gjenvinningsstasjoner:

Hageavfall -Trevirke - Klær - Papp/papir - Plastemballasje
Farlig avfall - Hvitevarer - Brennbart avfall etter sortering
Elektrisk og elektronisk avfall - Glass- og metallemballasje
Ikke brennbart avfall etter sortering 

Romerike Avfallsforedling IKS
Bølerveien 93, 2021 Skedsmokorset
07623 - www.roaf.no
firmapost@roaf.no

Åpningstider Skedsmo (Bøler):
Man, ons og fre kl  7-15
Tirs, tors  kl  7-19
Lør  kl  9-15

Ansvarlig avfallshåndtering for klima, 
kretsløp og miljø
ROAF driver syv gjenvinningsstasjoner, Bøler avfallsdeponi, 
samt ordning for innsamling av farlig avfall og over 100 
returpunkter for glass- og metallemballasje.

Du kan levere følgende på våre gjenvinningsstasjoner:

Hageavfall -Trevirke - Klær - Papp/papir - Plastemballasje
Farlig avfall - Hvitevarer - Brennbart avfall etter sortering
Elektrisk og elektronisk avfall - Glass- og metallemballasje
Ikke brennbart avfall etter sortering 

Åpningstider Skedsmo (Bøler):
Man, ons og fre kl  7-15
Tirs, tors  kl  7-19
Lør  kl  9-15

Klart for årets hundefest OSL fi kk 
seniorpris

AKTUELT
Tekst: Charlotte Sissener                                                                          
charlotte@avisdrift.no

Denne helgen blir Norges Vare-
messe i Lillestrøm fylt med tu-
senvis av hunder og like mange 
ivrige eiere. Arrangementet 
har de siste årene befestet seg 
som årets «hundehappening» i 
Norge.

– De siste årene har vi hatt 
ca 20 000 besøkende og 10 000 
hunder her, forteller prosjekt-
leder for «Dogs4all», Ellen Col-
seth.
                                    
GRATIS SJEKK                          
I løpet av helgen vil publikum 
bli invitert med på konkurran-
ser, aktiviteter og oppvisnin-
ger av ulike slag. Det nyeste av 
hundeprodukter vil bli presen-
tert og er man interessert i gra-
tis valpekurs er det mulighet 
for det. Profesjonelle foredrags-
holdere, hundeinstruktører og 
veterinærer vil være til stede 
for å gi veiledning og tips.

– Her kan du prate med vete-
rinær Silje Hvarnes fra «Villdyr-
legen» om førstehjelp, eller la 
Monica Heggelund - veterinæ-
ren fra «God morgen Norge», ta 
en gratis sjekk av hunden din. 
Ulveforsker Rune Næss fortel-
ler om kommunikasjon mel-
lom hunder og ulver, og dyre-
tolk Sissel Grana viser hvordan 
man kan kommunisere med 
hunder, oppsummerer Col-
seth. 

Utenfor messesenteret får 
publikum mulighet til å kjøre 
vogn med Sibirske huskyer.

AKTUELT
Tekst: Charlotte Sissener                                                                          
charlotte@avisdrift.no

Forrige tirsdag ble Oslo Luft-
havn tildelt prisen «Årets senio-
rinitiativ» under den nasjonale 
IA-konferansen på Gardermo-
en. Prisen er etablert av Senter 
for seniorpolitikk (SSP), og til-
deles en kandidat som synlig-
gjør seniorer som en ressurs for 
norsk arbeids- og samfunnsliv.

OSL har de siste årene gjen-
nomført tiltak som gjør at fl ere 
seniorer velger å jobbe lenger. Sats-
ningen kalles for en «personalpoli-
tikk med livsfaseperspektiv».

REDUSERT SYKEFRAVÆR                             
Arbeidet bærer nå frukter. På 

Kommende helg inn-
tar tusenvis av hun-
der og deres eiere 
messen «Dogs4all» 
i Lillestrøm. Arbeidsminister 

Anniken Huitfeldt 
delte ut prisen «Årets 
seniorinitiativ» til Oslo 
Lufthavn Gardermoen 
forrige uke.

HVEM ER VAKREST: Utstillingens vakreste hund skal kåres på helgens hundemesse. Her fra fjorårets messe. (Foto: Dogs4all)

KJENT DYRLEGE: 
Silje Hvarnes, kjent fra «Farmen» og 
«Villdyrlegen», kommer til Lillestrøm 

denne helgen. (Foto: Pressefoto)

                        
RASEPARADE                                
Mot slutten av helgen viser de 
ulike hundeklubbene innenfor 
Norsk Kennel Klub seg frem 
i raseparaden, både i form av 
fl otte klesdrakter og bruksegen-
skaper.

Høydepunktet blir nok li-
kevel vinnerutstillingen med 
lydighets- og agilitykonkur-

ranser. Både NM i lydighet 
og NM i juniorhandling blir 
arrangert.

– Flere hundre raser kom-
mer for å konkurrere om den 
norske vinnertittelen, men 
også om å bli best i sin rase og 
videre «Best in Show» - Utstil-
lingens vakreste hund, sier El-
len Colseth.

I år er det fjerde gang hunde-
messen arrangeres. «Dogs4all» 
er et samarbeid mellom Norsk 
Kennel Klub og Norges Vare-
messe. 

tre år har pensjonsalderen økt 
fra 63 til 66 år. Sykefraværet er 
redusert og færre medarbeidere 
blir medisinsk underkjent, det 
vil si at man ikke kan fortsette 
i jobben av medisinske årsaker, 
heter det i juryens begrunnelse. 

Arbeidsminister Anniken 
Huitfeldt delte ut prisen og var 
full av godord.             

– Oslo Lufthavn viser at de 
har skjønt hva IA-avtalen går 
ut på, nemlig å øke nærværet 
i norsk arbeidsliv. Gjennom 
virksomhetens satsning på kul-
tur og tilrettelegging har de 
oppnådd både nedgang i syke-
fraværet og at fl ere seniorer står 
lenger i jobb, sa Huitfeldt.
                                    
BILLIG Å FOREBYGGE
Administrerende direktør i OSL, 
Nic Nilsen, er glad for at arbeidet 
de har lagt ned nå blir anerkjent.

– Det er svært hyggelig å få 
denne prisen og dette er også 
en anerkjennelse på at mange 
års satsning på en helhetlig 
seniorpolitikk har blitt lagt 
merke til. Vi jobber etter et 
mantra om at det er billigere å 
forebygge enn å reparere og det 
er selvfølgelig gledelig at vi ser 
resultater av dette, sier Nilsen.

TOK IMOT PRIS: Administrerende direktør i OSL, Nic Nilsen, tok imot prisen fra arbeidsminister Anniken Huitfeldt. (Foto: 
Arbeidsdepartementet)

FERSKT ELGKJØTT
hjort, rein og storfe/kalv 

Div. biffkjøtt og surret steik av alle slag selges enkeltvis og pakket. 
Ferske lam, hel/halv fra Nordås gård fra kr 89,- 

Kartong á ca 40 kg. Inneholder bl.a indre/ytre, mørbrad og flatbiff,  
surrede steiker, gryte, rund/banke, høyrygg og karbonadedeig.   
Elg kr. 115 pr. kg. Rein kr. 135,- pr. kg. Hjort 145,- pr. kg. Storfe kr. 95,- pr. kg. Kalv kr. 105,-  
pr. kg. Kan også leveres benfritt. Fersk, nykvernet karbonadedeig av elg kr. 129,- pr kg.  
Karbonadedeig av rein eller hjort kr. 129,- pr. kg. Vi har også stekte karbonader. Elgsteik kr. 195,- pr. 
kg. Reinsdyrsteik kr 215,- pr. kg. Hjortesteik kr 229,- pr. kg. Kalvesteik kr. 175 pr. kg. Oksesteik kr. 129,- 
pr. kg. Kvernet oksekjøtt kr. 89,- pr. kg. Grytekjøtt elg kr. 169,- pr. kg. 

Alt kjøttet er  ferskt og mørnet

Kan leveres tilkjørt på avtalt tid og sted på Romerike og i Oslo. For mer  
info/bestilling ring Kjersti og Per Idar tlf. 61 16 33 13. www.nordaasmat.no
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Nye planer for lokale sentre

Tekst: Charlotte Sissener                                                                          
charlotte@avisdrift.no

Nylig stod tusenvis av kunder i 
kø for å gjøre seg kjent med nye 
Strømmen Storsenter etter ut-
videlsen. Samtidig er det i høst 
fi re år siden Jessheim Storsen-
ter åpnet dørene etter sin om-
fattende utbygging. Senteret 
rommer nå rundt 150 butikker. 
Eiendomssjef i Harald Kværner 
Eiendom AS, Tore Kværner, for-
teller at han ikke tenker å gå i 
fotsporene til Per Kristian Trø-
en & co. Han jobber derimot 
med andre planer. 

– Vi har ikke planer for noen 
direkte utvidelse av Jessheim 
Storsenter, men vi ønsker å ut-
vikle Jessheim By videre med 
diverse bygg, sier Kværner til 
Romeriksposten.

                                                                                                                                 
DELUTBYGGING                                                           
Nabotomta til senteret som 
vender mot Storgata er nå un-
der regulering og her er det 
mye på gang.

 – Det er planer for ytterligere 
næringsarealer, som storfor-
retninger og kontorer, hotell, 
parkeringshus, boliger og et 
event-hus. Deler av denne byg-
ningsmassen vil kunne kobles 
til Jessheim Storsenter med en 
bro, forklarer Kværner.

I den opprinnelige byplanen 
har det tidligere vært snakk om 
å bygge et ca 20-meters hotell 
på fem etasjer i Jessheim sen-
trum.

– Det blir nok en delutbyg-
ging, hvor parkeringshuset og 
næringsdelen kommer først, 
sier Kværner.

På den andre siden av sente-
ret jobbes det med Rådhusplas-
sen og hvordan den kan få et 
ansiktsløft i fremtiden. 

– Sammen med Ullensaker 

Jessheim Storsenter 
har store byplaner 
og Romerikssenteret 
skal utvides.

kommune har vi planer for en 
ny Rådhusplass, hvor det også 
vil bli et tilbygg som er tiltenkt 
serveringsvirksomhet. Dette 
kommer nok på plass innen et 
par års tid, forteller Kværner. 

                                 
UTVIDELSE PÅ GANG                                                 
Romerikssenteret på Kløfta har 
derimot ikke gått gjennom store 
forandringer de siste årene. Ad-
ministrerende direktør for eien-
domsdivisjonen i Thon Grup-
pen, Tron Harald Bjerke, forteller 
at det nå er en utvidelse på trap-
pene.                                                 

– Vi ønsker å utvikle alle kjø-
pesentrene vi har på Romerike. 
Vi vil ta frem planer for Ro-
merikssenteret etter at Strøm-
men, Jessheim, Eurosenteret på 
Vormsund og Amfi  Råholt er 
utbygget, sier Bjerke. Han for-
teller at bygging både i høyden 
og bredden kan være aktuelt 
ved Kløfta-senteret.                                

– Men det er vanskelige 
grunnforhold her som må tas 

STORE PLANER: Eiendomssjef Tore Kværner 
ønsker å utvikle Jessheim By videre med kontorer, 

hotell og boliger. (Foto: Charlotte Sissener)

SKAL UTVIKLES: Utbyggingen av 
Romerikssenteret på Kløfta kan tidligst

starte i 2014. (Foto: Charlotte Sissener)

hensyn til. Utbyggingen vil nok 
tidligst kunne starte i 2014, sier 
Tron Harald Bjerke.

Kjøpesenter med strømmen

SER LYST PÅ FREMTIDEN: – To uker 
etter at nye Strømmen Storsenter åpnet 
registrerte vi en økning i omsetningen i 
forhold til fjoråret. Jeg ser derfor lyst på 

fremtiden, forteller senterdirektør Jørgen 
Lund Solvei ved Triaden Storsenter.

Tekst:Roy R. Mortensen                                                                     
roy@avisdrift.no

– Strømmen tiltrekker seg vel-
dig mange mennesker, spesielt 
fra Oslo nord. Jeg tror at han-
delslekkasjen som har gått fra 
Romerike til Oslo har stagnert, 
sier senterdirektør Jørgen Lund 
Solvei ved Triaden Storsenter.

ROMERIKE SOM 
HANDELSDESTINASJON
Over 20 prosent av handle-
kundene har tidligere dratt fra 
Romerike til Oslo-området for 
å handle. Sentersjefen tror at 
dette vil stoppe opp ettersom 
det nå ikke fi nnes noe stor 
grunn for å dra ut av Romerike.  

– Du har Maxbo på Hvam, 
Biltema på Skjetten og Strøm-
men Storsenter med sine store 
foretninger. Kundene har fått et 
større utvalg på Romerike. Dette 
tror jeg sentrene rundt Strøm-
men også vil komme til å nyte 
godt av, forklarer sentersjefen. 

Solvei regner med at området 
ved Triaden defi neres som en 
del av Lørenskog sentrum når 
den nye kommunedelsplanen 
er ferdig. Dette kan føre til større 

Kjøpesentrene rundt 
Strømmen ser for-
deler av å ha Norges 
største kjøpesenter 
som nabo. 

utbygging og befolkningsvekt 
i området, og fl ere kjøpesenter-
kunder.    

– I likhet med andre kjøpe-
sentre, har også vi toppene våre 
på lørdager. Men jeg tror at det 
er rom for alle sammen, sier Sol-
vei.

UTVIKLER 
STORHANDELEN
Metro senter har ingen nye pla-
ner for utvidelser, men jobber 
for å utvikle storhandelen etter 
at Ica Maxi, som holdt til i plan 
1, fl yttet ut i sommer. Med ut-
gangspunkt i de 7000 kvadrat-
meterne som står ledig i plan 1 
vil senteret se på utviklingen 
av hele bygget. 

– Det viktigste for oss er å for-
sette å gjøre det vi har gjort over-
for de kundene som besøker oss i 
dag, sier senterleder Torgeir Kjos 
Sørensen ved Metro kjøpesenter. 

Etter sentrumsutvidelsen er 
det vanskelig å passere området 
uten å legge merke til at det har 
skjedd stor utvikling på Løren-
skog, med Lørenskog sentrum 
og kulturhuset som det mest 
fremtonede bygget. Mange av 
kundene som skal til Strømmen 
kjører langs riksvei 159, som går 
forbi Metro senter. 

– Flere mennesker blir der-
med oppmerksom på at det lig-
ger andre kjøpesentre i området 
enn bare Strømmen Storsenter. 
Jeg tror Romerike som et han-
delssted kommer mer på kartet, 
og at utvidelse av storsenteret 
på Strømmen også kan være til 
nytte for oss, sier Sørensen.  

– Den største fordelen til Metro?
– Vi har bra infrastruktur og 

er en del av Lørenskog sentrum. 
Her kan du spise, besøke biblio-
teket, gå på kino, trene på Sats 
og handle. Du får gjort det mes-
te på et sted. Vi har et senter som 
er praktisk godt tilrettelagt med 
god oversiktlighet og med me-
get gode parkeringsmuligheter. 

SATSER PÅ 
BYAKTIVITETER
Foreløpig har Lillestrøm Torv 
ingen planer om utvidelse, 
selv om det er åpnet for dette 
på lang sikt. Lillestrøm Torv 
samarbeider med Øie og Lil-
lestrømbanken Eiendom om 
en mulig utvikling av Kvartal 
8, området fra torvet og ned 
til «LSK-veggen». Foreløpig er 
dette prosjektet i planleggings-
fasen.  Størrelsesmessig vil det 
bety cirka 10.000 kvadratmeter 
mer i handelsareal for bysente-
ret.

– Vi samarbeider tett med 
handelsstanden rundt sente-
ret i byen og satser på ulike 
byaktiviteter. I tillegg er vi 
med i Lillestrøm 2020 - som 
jobber med byutvikling. Det 
skjer hyggelige ting i byen. 
Vi tror at hvis vi involve-
rer oss i forskjellige typer 
aktiviteter, og holder slike 
ting oppe, vil det trekke en 
del mennesker til oss. I hele 
desember skal vi ha et flott 
julemarked på torvet med 
telt, boder og skøytebane, 
og med aktiviteter for hele 
familien i helgene, sier sen-

terleder Laila Sønstevold ved 
Lillestrøm Torv.

– Kan dere dra nytten av hand-
lestrømmen til Strømmen?

– Det håper og tror jeg. Men 
det vil nok ta litt tid for storsen-
teret på Strømmen å tiltrekke 
seg folk fra andre regioner. 

– Hva er den største fordelen Lil-

lestrøm Torv har i forhold til nabo-
sentrene?

– Jeg tror en fordel er at vi 
ikke er så store. Du får tak i det 
du trenger på mye kortere tid, og 
siden det er litt mindre hektisk 
får du en hyggeligere atmosfære 
og en mer avslappet stemning, 
forteller Sønstevold.   

UTVIKLER METRO: – Vi skal ikke bli som Strømmen, men heller utvikle og 
vise fram det som er bra med Metro, sier senterleder Torgeir Kjos Sørensen 
ved Metro.

Flott hytte til salgs i Trysil
Gnolla Hyttefelt i Flendalen

Nyoppført hytte beliggende inntil et supert skiområde, 
med rike muligheter for jaktopplevelser etter småvilt.

God og moderne hytte med 3 soverom samt stor hems.  – 74 / 82 kvm 
grunn� ate. Moderne kjøkken, bad og badstue. Peisovn i stua. Pris tidlig-
ere kr. 1.990.000.-, For detaljert info, se annonse FINN kode : 31931441

 + omkostninger
1.790.000

Nye Trysil Byggsystem AS tlf.  99 50 24 20
Advokat Jostein Morønning tlf. 918 80 800

UTVIDELSE PÅ GANG                                                 
Romerikssenteret på Kløfta har 
derimot ikke gått gjennom store 
forandringer de siste årene. Ad-

starte i 2014. (Foto: Charlotte Sissener)

ansiktsløft i fremtiden. 
– Sammen med Ullensaker 

– Men det er vanskelige 
grunnforhold her som må tas 
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Lokalavisen - et brev hjem mefra

AKTUELT
Tekst: Yngve Johnsen
yngve@avisdrift.no

Det fi nnes over 150 lokalaviser 
i Norge, og en rekke av disse 
sendes hver eneste uke til inn-
byggere i våre Romerike-kom-
muner. I dag kan vi presentere 
en liste over de lokalavisene 
(som har spredningstall) som 
fi nner veien hit.

MANGE UTFLYTTERE
– Svært mange av landets avi-

Til adresser i Rome-
rike sendes det fl ust 
av lokalaviser fra det 
ganske land - alt fra 
Askøyværingen til 
Harstad Tidende.  
– For folk som har 
fl yttet hjemmefra blir 
lokalavisen på papir 
blir som et brev hjem-
mefra, sier markeds-
sjef i Landslaget for 
Lokalaviser, Geir Hus. BREV HJEMMEDRA: Markedssjef 

i Landslaget for lokalaviser, Geir K. Hus, 
sier at lokalavisene for utflyttere blir 
som et brev hjemmefra. (Foto: Yngve 
Johnsen)

15 mest populære 
avisene i Skedsmo

ROMERIKES BLAD        8 745
AFTENPOSTEN        3 627
VG         2 810
AFTEN        1 691
DAGBLADET           935
DAGENS 
NÆRINGSLIV           610
FINANSAVISEN           263
DAGSAVISEN           260
MORGENBLADET           126
VÅRT LAND           126
INDRE AKERSHUS 
BLAD           122
VARINGEN             90
KLASSEKAMPEN             88
UKEAVISEN 
LEDELSE             74
GLÅMDALEN             71

Bytt ikke kjøkken!
Bytt bare dører, skuffer, benkeplater og vask! Nye dører produsert etter mål. Også helt til taks!
Passer alle typer kjøkken uansett alder! Ferdig montert!

Vårt tilbud ved hel fornyelse: Gratis benkeplater!

Ring din lokale 
representant  
for en avtale 

om  GRatis 
hjemme besøk og 

kostnads overslag:

www.tremo.no

Vi leverer  
også komplette  

kjøkken!

Rune Løvås 
rune@tremo.no 913 92 660

dit
tbu

ds
ka

p.n
o

Norskproduserte
kvalitetsprodukt
fra egen fabrikk

på Hamar!

– Svært mange av landets avi-

dit
tbu

ds
ka

p.n
o

GLÅMDALEN             71

Lokalavisen - et brev hjem
Til adresser i Rome-
rike sendes det fl ust 
av lokalaviser fra det 
ganske land - alt fra 
Askøyværingen til 
Harstad Tidende.  
– For folk som har – For folk som har –
fl yttet hjemmefra blir 
lokalavisen på papir 
blir som et brev hjem-
mefra, sier markeds-

ser har en stor andel utfl yttere 
blant sine abonnenter. Det er 
ikke uvanlig at opp mot en 
fjerdedel av abonnementsmas-
sen bor utenfor opprinnelig 
hjemkommune. Både studen-
ter, folk som er i militærtjenes-
te, sjøfolk og ikke minst også 
voksne folk som har fl yttet ut, 
beholder gjerne lokalavisen sin 
i mange, mange år, forteller 
Geir K. Hus.

MANGLER DE MINSTE
Hus er info- og markedssjef 
i Landslaget for lokalaviser 
(LLA). Det er en av to organi-
sasjoner som ivaretar avisenes 
interesser i Norge. Den andre 
er Mediebedriftenes Landsfore-
ning (MBL), som har de fl este 
største avisene som medlem-
mer. Dessuten også mange mel-
lomstore og en del små. 

De fl este avisene hos LLA 
kommer ut mellom 1 og 3 gan-
ger per uke, og de fl este små 
avisene fi nner man her. Det 
er like fullt over 100 medlem-
mer her. Mange av disse småa-
visene har ikke spredningstall, 
som betyr at oversikten vår 
ikke er komplett. Men de stør-
ste avisene er med.

AVISENE I LØRENSKOG
Tallene har vi funnet i Av-
iskatalogen på nett. Her kan 
man søke på hver kommune, 
og fi nne opplagstallene hver 
avis har per kommune. Da er 
også løssalg med. Store riksa-
viser og regionaviser kommer 
naturlig nok høyt opp. Vi kan 
uansett slå fast at Romerikes 
Blad er den avisen som har 
størst opplag i Lørenskog. Det 
er 4472 fra Lørenskog som 
abonnerer på eller kjøper den 
avisen. Resten av avis-pallen 
dekkes av Aftenposten (2850 
stk) og Vg (1732). 

Den første rene lokalavisen 
utenfra på listen er Valdres, 
med 53 aviser.

AVISER I SKEDSMO
I Skedsmo kommune finner 
vi nøyaktig samme rekkeføl-
ge blant de tre første, som i 
Lørenskog. Den første lokala-
visen utenfra er Indre Akers-
hus Blad, med 122 utgaver i 
Skedsmo. 

Ullensaker har både Dag-
bladet og Dagens Næringsliv 
foran RB på listen. Det er nok 
mange reisende fra Gardermo-
en som bokstavelig talt får ak-
kurat det med seg. Den første 
rene lokalavisen er her Eidsvoll 
Ullensaker Blad, med 1177 i 
opplag i Ullensaker. 

BREV FRA HEIMEN
Hus sier at lokalavisen, og da 
gjerne på papir, blir som et brev 
hjemmefra. 

– Gjennom lokalavisa si får 
utfl ytterne lese om siste nytt 
fra hjemstedet sitt. De ser hva 
gamle kjente og folk i egen 
slekt driver med. De følger 
barna til gamle venninner og 
kompiser. Gjennom fødselsan-
nonser, bryllupsbilder, eien-
domsoverdragelser og dødsan-
nonser følger de slekters gang 
på godt og vondt. Å få lokala-
visa i postkassen et par ganger 
i uka er et innholdsrikt brev og 

oppdatering fra gamle trakter, 
slår han fast.

– Får man ikke det meste av 
dette på nettet da?

– De fl este lokalavisene har 
også en nettutgave, men lokal-
avisene har så langt vært rela-
tivt tilbakeholdne med å legge 
ut alt på nett. Hendelsesnyhe-
ter og de største sakene kom-
mer selvsagt i nettavisene, 
men familiestoffet, reporta-
sjene og alt annet som folk vil 
lese for å være oppdatert om 
hva som skjer i hjembygda, 
kommer best fram i papirutga-
vene, sier Hus.

− STABILE TALL
Avisene tilsluttet LLA har hatt 
et meget stabilt opplag i tyve 
år. Nå når både nettutgaver og 
sosiale medier konkurrerer om 
folks oppmerksomhet, skulle 
en tro at papiravisenes opplag 
er truet. Men Hus tror opplaget 
vil fortsette å være stabilt.

– Å komme ut på papir en, 
to eller tre ganger i uken, ser ut 
til å være akkurat passe når vi 
skal konkurrere om folk sin tid 
og oppmerksomhet, sier han.

FREMTIDEN
– Men hvordan er det om 10-15 
år da?

– Avisenes journalistikk er 
like viktig om 15 år som i dag. 
Å formidle nyheter, stimulere 

til debatt og samfunnsenga-
sjement og være en lokal mar-
kedsplass for lokale kremmere, 
skal også i fremtiden ligge i 
bunnen for avisenes suksess, 
poengterer Hus.

– Da kommer lokalavisene 
til å klare seg veldig godt i 
mange, mange år. Om de pu-
bliseres på den ene eller andre 
plattformen - om de kommer 
på papir eller på mobil - betyr 
i grunnen langt mindre enn 
den rollen avisene har for folk i 
hele landet, slår han fast.

15 mest populære 
avisene i Lørenskog
ROMERIKES BLAD        4 472
AFTENPOSTEN        2 850
VG         1 732
AFTEN        1 664
DAGENS 
NÆRINGSLIV           707
DAGBLADET           574
DAGSAVISEN           272
FINANSAVISEN           175
VÅRT LAND           134
MORGENBLADET             69
KORSETS SEIER             63
FISKERIBLADET
FISKAREN             59
KLASSEKAMPEN             59
VALDRES             53
COMPUTERWORLD             48

15 mest populære 
avisene i Ullensaker
DAGBLADET        9 454
DAGENS 
NÆRINGSLIV        4 913
ROMERIKES BLAD        4 553
VG         3 803
AFTENPOSTEN        1 954
EIDSVOLL 
ULLENSAKER BLAD        1 177
AFTEN           213
MORGENBLADET           207
FINANSAVISEN           183
NATIONEN             91
VÅRT LAND             87
DAGSAVISEN             80
RAUMNES             74
GLÅMDALEN             48
BERGENS TIDENDE             45

Glatt som silke, sterk 

som stål - Satin

Crawford Center Oppland
Telefon 957 80 619

mefra, sier markeds-mefra, sier markeds-
VARIERT: Svært mange av landets aviser har en stor andel utflyttere blant sine abonnenter.  (Foto: Linn Cecilie Merckoll)

AKTUELT
Tekst: Yngve Johnsen
yngve@avisdrift.no

Det fi nnes over 150 lokalaviser 
i Norge, og en rekke av disse 
sendes hver eneste uke til inn-
byggere i våre Romerike-kom-
muner. I dag kan vi presentere 
en liste over de lokalavisene 
(som har spredningstall) som 
fi nner veien hit.

MANGE UTFLYTTERE

mefra, sier markeds-
sjef i Landslaget for 
Lokalaviser, Geir Hus.

– Svært mange av landets avi-

mefra, sier markeds-
sjef i Landslaget for 
Lokalaviser, Geir Hus.

mefra, sier markeds-
sjef i Landslaget for 



Nr. 36 – 2012  11

TRYGGHET
TRIVSEL TILLIT
Gardermovegen 160
2032 Maura
Tlf. 63999830
www.ghkas.no

Gardermovegen 160
2032 Maura

Tlf. 63999830
www.ghkas.no

Trygghet

Tillit
Trivsel

Mat

Glutenintoleranse?
Glutenintoleranse (cøliaki) er en kronisk betennelsessyk-
dom der man må holde seg borte fra glutenproteinet i 
mat resten av livet. Man må dermed velge mat som ikke 
inneholder dette proteinet. Dette er ikke like enkelt for 
mange, fordi gluten finnes i våre vanligste kornslag. Hvete, 
rug, bygg, spelt og havre inneholder alle gluten. Dette be-
tyr at man i praksis ikke lenger kan spise ferdiglaget brød 
og andre gjærbakster med mindre de er merket «gluten-
fritt». De fem kornsortene finnes også i frokostblandinger, 
pasta, bulgur, couscous, ferdiglagde melblandinger og 
mange andre produkter. 

Hva skjer i kroppen?
Når tynntarmen utsettes for proteinet gluten, fører dette 
til en reaksjon i tarmen som gjør at tarmtottene ødeleg-
ges. Dette fører til at tarmen har en svekket evne til å ta 
opp viktige næringsstoffer, og det kan oppstå mangel 
på vitaminer og mineraler. Kroppen reagerer ved å blant 
annet få magesmerter, diaré, oppblåst mage, vekttap, 
anemi og slapphet. Barn kan få redusert vekst fordi de blir 
underernærte selv om de spiser nok.

Tenk glutenfritt
Dersom man får cøliaki er det viktig å holde en glutenfri 
diett. Da vil vanligvis symptomene forsvinne. Det er ko-
rnvarer som er den store utfordringen. Cøliakere må unngå 

mat som inneholder hvete, rug, bygg, spelt og havre. De 
kan derimot spise hirse, bokhvete, ris, mais og ulike frø. I 
tillegg finnes det spesialhavre for de som ikke tåler gluten.
   Det finnes også spesialprodukter på markedet som er 
merket «glutenfritt». Dette er varer som opprinnelig har 
inneholdt gluten, der proteinet har blitt fjernet. Et ek-
sempel er brød uten gluten. Når glutenproteinet fjernes 
mister brødet mye av elastisiteten. For å holde brødet 
sammen brukes derfor stivelse, fiber eller fortykningsmid-
del. Det kan finnes spor av gluten i bestemte glutenfrie 
produkter. Disse produktene kan derfor gi symptomer 
hos de mest ømfintlige cøliakere.

Spis rene råvarer
Generelt finnes hvetemel i veldig mange typer mat. Det 
beste er å unngå sammensatte produkter eller retter, og 
heller velger råvarer. I tillegg til glutenfrie korntyper, er 
rene råvarer fra grønnsaker, frukt, belgfrukter, mandler, 
fisk, fjærkre, egg, kjøtt, og melk frie fra gluten. For en 
fullverdig kost kan det i perioder være nødvendig å få 
tilskudd av jern, kalsium og andre vitaminer og mineraler.
    I starten av kostholdsbehandlingen kan enkelte ha redusert 
toleranse for fete matvarer, rå grønnsaker, frukt og bær. Man 
bør også være oppmerksom på å melkeprodukter, fordi in-
nholdet av laktose kan påvirke tarmen ved fortsatt diaré.

Cirka en av hundre nordmenn har gluten- 
intoleranse. Her finner du nyttig informasjon 
om cøliaki og et glutenfritt kosthold.

Tekst: Rubina Olsen

Hjelp og råd
Det er viktig å benytte seg av kostveiledning og råd om 
glutenfri kost den første tiden. Ta kontakt med legen din eller 
en klinisk ernæringsfysiolog. Alle som har cøliaki påvist ved 
tynntarmbiopsi kan få grunnstønad til glutenfritt kosthold. 
Du bør derfor henvende deg til NAV. Du kan også ta kontakt 
med Norsk Cøliakiforening (NCF) ved ulike spørsmål. 

Kilder
Norsk cøliakiforening (NFC)
Pasienthandboka

Ernæringsfysiolog Rubina Olsen  
Ønsker gjennom www.matavisen.no å hjelpe 
flest mulig lesere til et sunnere kosthold og en 
bedre livskvalitet. N
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Ernæringsfysiolog Rubina Olsen 
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Romeriksposten vil i hver utgave publisere et bilde med motiv 
fra «gamle dager». Har du ønske om bilder du ønsker å se på trykk 
her, send en mail til redaksjonen@romeriksposten.no.

Lørenskog

TIL SALGS

Rød Jean Paul jakke str 12 kr 250. 
Ny strikket Marius genser str 9-12 
år mørk blå i bunn, men mørk grønn 
mønster (har bilde) kr 350,- Nye svarte 
støvletter fra Zizzi, str 41 med plass 
til bred legg,(25,5cm skaftevidde), og 
36 cm høye kr 400 ( nypris1900) (Har 
bilde)Adidas fotballsko mundial team 
str 42, passer 39/40 selges kr 250 ny 
pris kr 1150( har bilde) Heelys rullesko 
Blå str 39 som nye kr 120 ( Har bilde) 
Hadeland 1984 serie 6 coctail glass 
(17 cm) 5 Rødvin (24 cm) og 8 Hvitvin 
( 27,5 cm) 200 pr stk. Barnebøker 
bla Mikke mus,  Disney, Ole Brum , 
aktivitetsbøker ,Naturbøker m.m.., selges.
fra kr 30 pr stk. eller mange til samlepris. 
Overføre VHS fi lmer til DVD kr 100 pr 
time, min kr 300. Hadeland oljelam-
per. Tangen kr 200, Spiral kr 150 Furu 
kr 150, Byggmester Bob sengesett str 
140*200 + Håndkle  kr 130 (Har bilde) 
Nypris 460kr Spiderman teppe kr 100, 
(93*128cm). Finn( Hadeland) vase 22 
cm kr 450,- (har bilde). Strøken  Empire 
Prisme krone H 55 Bredde 50 m 4 
lyskilder max 40 w + 5 holdere til stea-
rinlys. Selges kr 1500, el gi bud, ny pris 
kr 4900 ( Har bilde) Alle glassprismer 
er intakt. Helt ny Skogstad allværsjakke 
(svart/grå)  str 12 år (med prislapp kr 
499) selges kr 175 (har bilde).Nytt 
regnsett str 152 North Peak svart bukse 
og mosegrønn jakke kr 175. Tlf. 63 87 
54 80 eller 928  41 746

Electrolux vaskemaskin, (40 cm ), topp-
matet. Mange menyvalg. Enkel i bruk. 
Sentrifuge 1300 o/m. Mgt. lite brukt. 3 
år gml. Selges kr. 4000. (Nypris: 6500). 
Boksalg: Helse, selvutvikling, alterna-
tiv medisin, homeopati, akupunktur, 
hundebøker, hobbybøker, ungdomsbøker.
Bilder: http://photobucket.com/boksalg. 
Hobbyutstyr: Bilder: http://photobucket.
com/hobbysalg Hundeutstyr: Bilder: 
http://photobucket.com/hundeutstyr.Tlf. 
95 99 94 94 / 990 46 768

2 stk. nye Wonderland Harmony madras-
ser, vendbare med fast og xfast sider, 
75x200. 1 stk. Wonderland Welun Comf. 
overmadrass 150x200. Alt selges for kr. 
6000. Nypris ca. kr. 12000. Tlf. 995 
68 775 (L.strøm)

Flyttesalg Skedsmokorset: Vi fl ytter til 
høsten og har begynt opprydningen: Bord 
med plass til 3 vinfl asker, stor skrivepult, 
5 blå kasser i tre selges høystbydende 
eller gis bort. Div cder selges/gis bort. 
Selskapskjoler str 36-42 selges eller 
byttes mot selskapskjoler str 40. Div bar-
netøy selges. Nesten ny sovesofa selges 
høystbydende over 1000 kr. Bokhyller og 
glasskap i furu selges høystbydende over 
500 pr skap/hyller. Div gardiner og duker 
gis bort. Bunad fra Romsdalen vurderes 
solgt. Div ullgensere/jakker til voksen 
selges billig. Ta kontakt med Stine Elise 
på tlf 958 76 921

ØNSKES KJØPT

GIS BORT

NÅ MED MULIGHET FOR Å FÅ MED BILDE AV DET SOM SKAL SELGES

MATERIELLFRIST: 
TORSDAG KL 17.00

GRATIS for private, 490+mva 
pr annonse for bedrifter

Annonsen står i 3 utgaver, gi beskjed om de er solgt eller om det skal forlenges

Send epost til: bazar@avisdrift.no 
eller send til: Avisdrift Romerike, 

Depotgata 20, 2000 Lillestrøm
merk konvolutten «Bazar»

10 mennesker ute på skitur ved Losby gods. Fotografert i 1920-1930. Bildet er hentet fra Akershus fylkesmuseum.

-100,-

140,-

165,-

599,-

Veil 1990,-

799,-1790,-

1490,-

990,-
NYHET Tempur 
Tradisjonell pute 50x70 cm
i myk, 
medium eller 
fast kvalitet.

Bandapris

229,-

 

Håndfiltet ulltøffel fra Nepal
i 100 % ren naturlig ull, med

www.banda.no

Banda din Blåresept Leverandør

Miniwell massasjepute
En praktisk og fleksibel massasjepute
for hele kroppen, som kombinerer 
shiatsumassasje med varme.

NYHET

Lekker angora 
halsvarmer fra Medima 

Mykt og behagelig 
- klør ikke !
Finnes i 5 farger. 

Veil 175,- 

Angora antisklisokker sokker

Veil 210,- 

Familiepakke (5 prod.)
nå med Aloe Vera krem
-  Aloe Vera-krem 
   250 ml
- Shampoo for 
 normalt hår 
 500 ml 
- Dusjsåpe 
 500 ml 
- Håndkrem 
 100 ml 
- Fotkrem 
 100 ml

Pulsoxymeter
Nissei BO600
(puls- og oksygenmåler 
for finger) Ideelt for 
kondisjonsidrett og ved
lungesykdom. Automatisk 
      start/
      stopp.

Digital 
blodtrykksmåler 
AND UA-767 Plus

Uansett førpris

ENERGSOLE og personlig hilsen fra
kvinnen som har produsert din tøffel.

Utvalget kan variere 
fra butikk til butikk.
Prisene gjelder
til 24.12.2012

Finnes i flere 
farger og 
modeller.
Str. 35-47

Veil 699,-

Finnes også i 
mindre versjon
 for skrivebordet Beurer TL40
Pris 849,- Veil 999,-

Rabatt

Veil 1990,-

Dagslyslampe fra Beurer TL80
Dagslyslampen som gir 
overskudd og energi
-  Flimmerfri
-  10 000 lux
-  3 års garanti

Gjelder 
alle Tempur 
soveputer

Veil 1990,-

York sofa 3 seter, 2 seter og pall. Flott 
sofa som ny. Selges kr 2000. Tlf  977 
18 079 eller  679 05 823.

Antikkhvit pen skjenk og hjørneskap gus-
taviansk stil kr.2.500.- samt prismekrone 
m/ 2 stk. vegglampetter kr.1.000.- Tlf.: 
63 81 53 29 mob. 930 53 613

Hardangerbunad str. 30-40. Fullt 
utstyrt og lite brukt. må sees Tlf. 988 
90 249 etter kl. 18.

Antikk oval stor sølv plett bolle over 100 
år gammel. Laget av en kjent fransk mann. 
Bør sees. Gi bud. Taklampe meget pen 
Teffarie selges 400,- Taklampe kermaikk 
selges 200,- meget pen. Kontakt Mari-
anne på tlf. 993 84 186.

To ubrukte tepper evt. løpere for trapp 
selges.  Blå bunnfarge med innslag av 
burgunder.  3.20 cm x 57 og 2.20 cm 
x 57.  Kr. 300 pr. stk. Henv. Fjellhamar. 
Tlf. 995 17 229.

Diverse møbler og annet til salg.Veldig 
stilig rosa, plastikk-lenestol. Stuebord, 
hvitt, kvadratisk, med hylle under, god 
størrelse, lite brukt. 100,- stk. Har også 
et lite lyserosa stuebord, til salgs. Ubrukt 
Scrabble-spill, 100,- 2 stk Marilyn 
Monroe bilder, ala Andy Warhol et stort 
rosa og et lite blått. Lillestrøm! Tlf. 951 
86 029.

Magnetring diameter 50 cm, Høyde 
30 cm. Bunad. Lundebydrakt str. ca 
42-44. Juleservice fra Firkløver. 6 fl ate 
middagstallerkner, 6 frokosttallerkner, 
2 boller,1 stort fat, i sausemugge. 
Hvitvinskrystallglass Trygve fra Magnor. 
Tlf 900 85 186

3 seter, 2 seter, stol , salongbord og 
hjørnebord til salgs p.g.a. fl ytting. Tre-
hvit Trøndergruppe, pent brukt. Passer 
til hytte eller kjellerstue. Henv. tlf. 414 
69 496

og mosegrønn jakke kr 175. Tlf. 63 87 og mosegrønn jakke kr 175. Tlf. 63 87 
54 80 eller 928  41 746

Electrolux vaskemaskin, (40 cm ), topp-, (40 cm ), topp-
matet. Mange menyvalg. Enkel i bruk. matet. Mange menyvalg. Enkel i bruk. 

x 57.  Kr. 300 pr. stk. Henv. Fjellhamar. x 57.  Kr. 300 pr. stk. Henv. Fjellhamar. 
Tlf. 995 17 229.

Diverse møbler
stilig

http://photobucket.com/hundeutstyr.Tlf. http://photobucket.com/hundeutstyr.Tlf. 
95 99 94 94 / 990 46 768

2 stk. nye Wonderland Harmony madras-madras-
ser, vendbare med fast og xfast sider, 

6000. Nypris ca. kr. 12000. Tlf. 995 6000. Nypris ca. kr. 12000. Tlf. 995 
68 775 (L.strøm)

Flyttesalg Skedsmokorset: Vi fl ytter til 
høsten og har begynt opprydningen: BordBord

 selges. Nesten ny sovesofa selges 
Bokhyller og 

 i furu selges høystbydende over 
500 pr skap/hyller. Div gardiner og duker 
gis bort. Bunad fra Romsdalen vurderes 

GIS BORT
Hvitvinskrystallglass Trygve fra Magnor. 
Tlf 900 85 186

3 seter, 2 seter, stol , salongbord og 
hjørnebord til salgs p.g.a. fl ytting. Tre-

rinlys. Selges kr 1500, el gi bud, ny pris 

Skogstad allværsjakke

selges 200,- meget pen. Kontakt Mari-selges 200,- meget pen. Kontakt Mari-
anne på tlf. 993 84 186.

To ubrukte tepper evt. løpere for trapp  evt. løpere for trapp To ubrukte tepper evt. løpere for trapp To ubrukte tepper
selges.  Blå bunnfarge med innslag av selges.  Blå bunnfarge med innslag av 

  kr 130 (Har bilde) 
 kr 100, 

(93*128cm). Finn( Hadeland) vase 22 
Strøken  Empire 

utstyrt og lite brukt. må sees Tlf. 988 
90 249 etter kl. 18.

Antikk oval stor sølv plett bolle over 100 stor sølv plett bolle over 100 
år gammel. Laget av en kjent fransk mann. år gammel. Laget av en kjent fransk mann. 

fra kr 30 pr stk. eller mange til samlepris. 

 Tangen kr 200, Spiral kr 150 Furu 

m/ 2 stk. vegglampetter kr.1.000.- Tlf.: 
63 81 53 29 mob. 930 53 613

Hardangerbunad str. 30-40. Fullt 
utstyrt og lite brukt. må sees Tlf. 988 utstyrt og lite brukt. må sees Tlf. 988 

 500 ml 
- Håndkrem 
 100 ml 
- Fotkrem 
 100 mlutstyrt og lite brukt. må sees Tlf. 988 utstyrt og lite brukt. må sees Tlf. 988 utstyrt og lite brukt. må sees Tlf. 988 

FRITIDSHUS I TRYSIL

Godt vedlikeholdte koier i Trysil leies ut på åremål. Koiene 
ligger  i naturskjønne omgivelser utenom regulerte områder og 

egner seg godt som utgangspunkt for jakt, fiske og friluftsliv.

For mer informasjon kontakt Rolf Kvile på 
tlf. 456 00 587 eller på e-post  

rolkvile@bbnett.no

TJENESTER

Nissan X-Trail  2,2 2003 Mod
Km 221200 Selges Kr 80000,- 
+ mreg. Ta kontakt for mer info. 
Tlf. 92 88 39 37

Kommoder: En høy og en lav selges 
rimelig . Gammel Motorla mobil selges. 
Lage Ola-bil? Jeg har store hjul til den 
kommende bilen.  1 damesykkel, 1 
trimsykkel , noen møbler + bøker og 
bilder selges rimelig. Tlf. 63 87 74 
12/936 18 202.

Keyboard Roland E-28 med stativ kjøpt 
1997 (nesten ikke brukt) Ny pris kr. 5425,- 
selges for kr. 1500,-. Lærebøker og en god 
del noter følger med. Tlf. 67 90 45 77

Ny Umarex G 36C (Softgun) Inkl: 
Batteri,lader og Magazin. Selges kun 
kr. 1500,- Hans Johannessen. Mob: 
92883937

Selger masse fi nt interiør,stort sett fra 
butikken Kremmerhuset. selger også 
ubrukte produkter fra Tupperware billig. 
sjekk Finn.no kode:38238022   for å se 
bilder. kristin 41423515

Ung engelsk talende dame ønsker opp-
drag innen rengøring, husvask, rydding, 
hagearbeid, ekstrahjelp i Lillestrøm. Flek-
sibel. Gode referanser. 4 år erfaring. Jeg 
heter Jelena og treffes på Tlf. 46278591

Tysk hjelm fra 2. verdenskrig ønskes 
kjøpt av samler. Annet militært fra krigen 
er også av interesse. Tlf: 40 40 62 16

Er på jakt etter et gammelt salong/sofa-
bord i furu. Ubehandlet, grovt/rustikt, ikke 
hylle under. Mål maks lengde 130 bredde 
70-75, høyde 54 cm. Tlf 957 21 252.

Bordtennisbord gis bort ved henting. 
Fjellhamar. Tlf. 67 90 73 47 Mob. 988 
01 900 

. 6 fl ate 

kjøpt av samler. Akjøpt av samler. Annet militært fra krigen fra krigen 
er også av interesse. Tlf: 40 40 62 16er også av interesse. Tlf: 40 40 62 16

Er på jakt etter et gammelt salong/sofa-
bord i furu. Ubehandlet, grovt/rustikt, ikke . Ubehandlet, grovt/rustikt, ikke 
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SVAR:
Gamle Hammer skole

SVAR:
Rundkjøringen ved Hotel Arena

VINNER:
LISBETH FJERDINGBY
Gamleveien 242
1472 Fjellhamar

VINNER:
BRIT THORESEN
Dampsagvn. 5 A
2004 Lillestrøm

Har du svaret?  Send det til: hvorerdette@romeriksposten.no 
eller til Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

H
vo

r 
er
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SVAR:

Lørenskog

Takk til alle som sendte inn!
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Indremisjonens bedehus (tv) i Kirkegaten ble innviet søndag 22. 
oktober 1876. Lillestrøm hadde ikke en egen kirke, derfor ble 
bedehuset utstyrt med tårn og kirkeklokker 21 år senere. Tårnet 
og kirkeklokkene ble gitt som en gave fra sagbrukseierne. Byg-
ningen fungerte som interimkirke fra 1888 og frem til den nyopp-
satte kirken i Storgaten ble tatt i bruk i 1935. Kirkeklokkene fra 

bedehuskirken ble fl yttet over til den nye kirken. Bedehuset ble 
revet i 1979 da kjøpesenteret Vektertorvet (tv) skulle bygges. De 
siste årene er det DNB Nor, Normisjon barnehage og Telenor som 
har holdt til der bedehuset og bruksskolen sto.

Av: Roy Mortensen   
Kilde: Norske aviser fra A til Å 

KIRKEGATEN 
1907 - 2012

1907

2012
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Velkommen til  
julemat på Roma

Vi kan tilby: 
Tradisjonell juletallerken, 
pinnekjøtt og reinsdyrfilet.

Åpningstider: Man-Lør: 14.00 - 22.30   
Søn. og helligdager: 13.30 - 21.00 
Solheimvn. 112, 1473 Lørenskog

Tlf. 67 90 56 49

 http://romarestaurant.fastweb.no

Geir Paulsberg (48) 
Lillestrøm
Spiller i: All You Can 
eat, Blå Resept og i 
syttitallsbandet The 
seventies from heaven. 
Musikkstil: Blues, 
soul, funk, country og 
rock.

1. Musikalsk forbilde?
2. Når kjøpte du favorittinstrumentet ditt?
3. Når låter gitaren best?
4. Hvorfor liker du dette så godt?
5. Har du en yndlingsslåt du pleier å  
    spille på brettet??
6. Hva er din beste opplevelse med  
   dette instrumentet?
7. Behersker du flere instrumenter? 
8. Hvor mange gitarer har du?
9. Hvilken romeriking vil du 
    sende stafettpinnen videre til?

Mitt
instrument

1. – Når det gjelder blues har det vært gitaris-
tene Stevie Ray Vaughan og John Mayer som 
jeg setter veldig høyt. Men de siste 10 -12 
årene har jeg også spilt veldig mye country. Jeg 
har kjennskap til Lars Haavard Haugen i Hellbil-
lies. Han har på en måte inspirert meg med sin 
Telecaster-stil.

2. – Tenker jeg kjøpte favorittgitaren på slutten 
av 1970-tallet. Opp gjennom årene har jeg 
spilt mest Fender-gitarer. I starten var det mye 
Stratocaster. Men jeg har i dag flere gitarer 
av merkene Gibson og Fender, pluss en del 
kassegitarer. Jeg har drevet på med gitarer 
hele livet. Jeg er utdannet gitarlærer og jobber 
nå med gitarguiden. 

3. – Når den låter best kommer litt an på når på 
døgnet du plukker den fram. Det er du og dine 
fingre som lager lyden i gitaren.  Er du er våken, 
opplagt og har lyst å spille, vil gitaren selvfølge-
lig låte best. 

4. – Gitar er et fint instrument. Jeg hadde man-
ge kamerater i oppveksten som spilte gitar og 
ble nok påvirket av dem til å begynne. Tenker 
jeg har spilt gitar siden jeg var 7 - 8 år gammel. 
Jeg har vært profesjonell gitarist med rundt 240 
spillejobber i året med fullt band. På slutten av 
80-tallet turnerte jeg på heltid. I år har jeg holdt 
på med min egen gitarskole i 14 år.

5. – Jeg har ingen favorittlåt lengre. Den tiden er 
forbi. Jeg spiller såpass mange forskjellige låter, 
så jeg klarer ikke å plukke frem en spesiell låt 
som spilles mer enn andre.

6. – De beste opplevelsene er når jeg er ute 
og spiller på en god dag der maskineriet er 
på topp og alt fungerer. Jeg spiller selvfølgelig 
også mange timer gitar hjemme om dagen, og 
kan ha mange gode opplevelser der også.

7. – Nei, det er gitar som er mitt instrument. På 
skolen hadde jeg tangenter som biinstrument, 
men jeg har ikke spilt tangenter i ettertid. 

8. – Jeg har vel kommet litt ut av tellingen... Men 
jeg har kanskje 15 -16 forskjellige gitarer. Da 
snakker jeg om gitarer som har stor verdi for 
meg.

9. – Jeg har jobbet med gitarelever gjennom 
mange år, og har en favorittelev som er blitt 
utrolig flink. Marcus Løvdal. Han kommer til 
å gjøre det bra som gitarist i tiden fremover. 
Marcus er for tiden deltager i Norske Talenter. 

Av: Roy R. Mortensen

9 faste spørsmål

JULELUNCH 
Øl og akevitt 
Gravet laks 

Lutefisk 
Pinnekjøtt 

Reinsdyrfilet 
Multekrem 

Varme bjørnebær 
Fra kr. 98–190

 Tlf. 22 34 02 30. Fax 22 41 12 91 
GRENSEN 10, 0159 OSLO 
www.monalisahuset.no

HØST-  
OG JULEMENY 

Vi serverer nå: 
Gravet laks 

Lutefisk 
Pinnekjøtt 

Reinsdyrfilet Mignon 
Juletallerken 

Hjortemedaljonger 
Fransk kyllingbryst 

Chateau briand 
Multekrem 

Multer 
Varme bjørnebær 

Sorbet julesymfoni 
Helårs uteservering.

 Full fransk og italiensk à la carte.
Åpent 365 dager i året  

9.00–3.00
Husk nyttårsaften! Bestill nå!

Tre år med fulle hus

Hanne Kroghs julekonsert-ide 
om å la landets tre fremste teno-
rer fritt få boltre seg i store arier, 
og kombinere dette med nærhet, 

varme og klokskap, har utviklet 
seg å bli blant den norske juletra-
disjonens store suksesser.

I tre år på rad har «Hanne 
og Tre Tenorer», med svært få 
unntak, hatt bare fulle hus. Og 
mottagelsen fra publikum og 
media har vært overveldende.

Tenorene Thomas Ruud, Ma-
rius Roth Christensen og Nils 
Harald Sødal er tre nordmenn 
på den internasjonale tenor-
himmelen. 

3. desember er det 
klart for julekonsert 
med Hanne Krogh 
og de tre tenorer i 
Lillestrøm Kirke. 

KOMMER TIL LILLESTRØM: Hanne Krogh og de tre tenorer. (Pressefoto)

Tekst: Charlotte Sissener                                                                          
charlotte@avisdrift.no

Forrige fredag kunne Valstadtop-
pen barnehage i Skjettenbyen 
feire 20-årsjubileum. Hele dagen 
ble benyttet til feiring, sang og 
kos med god mat.                                                            

– Vi hadde på forhånd øvd på 
sangene vi skulle synge. Barna 
var med og laget en kjempe-
stor bursdagskrone som hang i 
taket og vi bakte og pyntet. Vi 
åpnet også bursdagsgaver og 
spiste god mat som foreldrene 
hadde laget. Selvfølgelig ble det 
også bursdagskaker, forteller 
daglig leder Heidi Opsahl. At 
Valstadtoppen nå kunne feire 
20-årsjubileum har ikke vært 
en selvfølge. Den nye ramme-
fi nansieringen som kom i fjor 

Valstadtoppen feiret 20 år

fører til at tilskuddet til private 
barnehager blir redusert.                                                                

STORTRIVES
 – Det har blitt vanskeligere å 
drive små barnehager. Men vi 

er veldig glade og stolte over 
å kunne feire 20-årsjubileum. 
Personalet som startet barne-
hagen jobber her ennå, vi stor-
trives. Trivselen er også høy 
blant barna våre, sier Opsahl.

DELTOK PÅ BURSDAGSFEIRINGEN: Dawid, Emin, Alma, Furkan, Amna, 
Mahainah, Kaif, Taha, Fatima, Kirti, Sami, Iver og Alexander. (Foto: Heidi Opsahl)

Tre år med fulle hus

en selvfølge. Den nye ramme-
fi nansieringen som kom i fjor 

 – Det har blitt vanskeligere å 
drive små barnehager. Men vi 

trives. Trivselen er også høy 
blant barna våre, sier Opsahl.

Barna i Valstad-
toppen barnehage 
feiret dagen med 
god mat, kaker og 
gaveåpning.

GRENSEN 10, 0159 OSLO 
www.monalisahuset.noog kombinere dette med nærhet, himmelen. 



Nr. 36 – 2012  27

HVA SKJER? Her har vi samlet et utdrag av arrangementer i tiden fremover. 
Vi vil gjerne ha tilsendt tips fra våre lesere, slik at vi kan få en 
mer omfattende oversikt. Frist for innsending av tips er fredager.  
Tips oss på: hvaskjer@romeriksposten.no

LILLESTRØM 
KULTURSENTER
ÅGE ALEKSANDERSEN OG 
GUNNAR PEDERSEN AKUS-
TISK
TORSDAG 22. NOVEMBER KL: 20:00 I 
STJERNESALEN

De som var der, glemmer det 
aldri. Det kunne vi vel sagt om 
hvilken som helst av Åges opp-
tredener de siste årene, men en 
spesiell konsertrekke står øverst 
på ønskelista for svært mange. 

VINTERMYGGEN - VIDAR 
BUSK OG ANONYM
TORSDAG 22. NOVEMBER KL: 19:00 I 
CONNECT
Vidar Busk & and his true 
believers! Femten år etter bandets 
opprinnelse i 1996 har Vidar 
Busk samlet originalbesetningen i 
True Believers til gjenforening. Ja 
du leste rett! Det var med dette 
superbandet Vidar fi kk sitt gjen-
nombrudd som artist i 1997 med 
utgivelsen ”Stompin' Our Feet 
With Joy”.

KONDOLERER - AV OG MED 
ELSE KÅSS FURUSETH
FREDAG 23. NOVEMBER KL: 
19:00/21:00/LØRDAG 24. NOVEMBER 
KL. 19:00 I STJERNESALEN
Kondolerer er et enmannshow om 
og med Else Koss Furuseth. En 
rørende og morsom forestilling!

KIM THERKILDSEN - 
KULTURELL LØRDAGSKAFÉ
LØRDAG 24. NOVEMBER KL: 14:00 I 
RESTAURANTEN
Kim Therkildsen leverer en under-
holdende og variert forestilling 
med hovedvekt på de gode melo-
dier, enten det gjelder egenprodu-
sert materiale eller kjente slagere 
fra fl ere tiår.

#LOL - LAUGHING OUT LOUD
MANDAG 26. NOVEMBER KL: 19:00 I 
STJERNESALEN
Gjerdrum Amatørteater (GAT) 
søker hele tiden etter nye utfor-
dringer og i høst har de inngått 
et samarbeid med dramatiker 
Herman Bernhoft og regissør 
Kjersti Gulliksrud om utarbeidelse 
av stykket #LOL - laughing out 
loud!

LØRENSKOG HUS
BINGO PÅ KULTURKAFEEN
TORSDAG 22. NOVEMBER KL. 18:00, 
KURLAND FRITIDSHUS

KRIMKVELD
TORSDAG 22. NOVEMBER KL. 19:00, 
BIBLIOTEKET

Nils Nordberg i samtale med Unni 
Lindell og Tom Kristensen.

LØRENSKOG HAGELAG ØNSKER 
VELKOMMEN TIL FOREDRAG
TORSDAG 22. NOVEMBER KL: 19:00 PÅ 
MØTEROM FRAMTIA 

Lørenskog Hagelag har invitert 
Tommy Tønsberg til å fortelle om 
�Hagens juveler. Møte er åpent 
for alle hageinteresserte. Gratis 
for medlemmer, kr. 30 for andre. 
Kaffe, kaker og loddsalg til en 
hyggelig hageprat.

SØLVGUTTENE 
FØRJULSKONSERT
TORSDAG 22. NOVEMBER KL. 19:30, 
STORSTUA

En av de aller fi neste julestundene 
er uten tvil når sølvguttene synger 
julen inn. vi er glade og stolte over 
å få dette fl otte koret på besøk i 
Lørenskog hus.

SKOGBLOMSTEN
FREDAG 23. NOVEMBER KL. 18:00 
LØRDAG 24. NOVEMBER KL. 16:00 
SØNDAG 25. NOVEMBER KL. 16:00
STORSTUA
Vil dere være med på å markere
Thorbjørn Egners 100-årsjubi-
leum? 23 barn/ungdommer i 
alderen 8-15 år vil fremføre en 
musikalsk kavalkade hvor dere 
vil møte mange av hans kjente 
fi gurer i litt andre omgivelser 
enn dere er vant til. Alle skal på 
sjørøverfest i Kardemomme by.
Rekker de fram i tide? Forestil-
lingen varer ca. 1 time.

SILJE NERGAARD TRIO
LØRDAG 24. NOVEMBER KL. 21:00, 
STORSTUA 

Her er Silje naken og nedstrippet, 
bare akkompagnert av gitarer 

og gitaristene er i verdensklasse.
Silje har med seg sine to faste 
gitarister: Hallgrim Bratberg og 
Håvard Bendiksen.

JOHANSENS JUL - REISEN 
TILBAKE TIL JULEN 1954
MANDAG 26. NOVEMBER KL. 12:00, 
LØRENSKOG SYKEHJEM AVD. FINSTAD 
OG LOSBYVEIEN
Musikkteater i serien om Johan-
sen og genser´n hans. Dette er 
på mange måter en «klassisk» 
Johansen-forestilling med gode 
historier og musikk, men med et 
juleperspektiv.

TROND GRANLUND GALLA
ONSDAG 28. NOVEMBER KL. 20:00, 
STORSTUA
Trond Granlund, bjelleklang, 
Lørenskog mannskor og 
Romerikes symfoniorkester på en 
kveld! Dette må vel sies å være 
det absolutte høydepunktet i 
Lørenskogs kulturliv høsten 2012! 
Trond Granlunds kjente låter 
fremføres i nye arrangement.

ULLENSAKER 
KULTURHUS
MENS BLÜCHER SANK
ONSDAG 21.NOVEMBER, KL. 20:00, 
KONG RAKNE
Slaget som endret Norgeshisto-
rien, om den umulige kjærligheten 
og om mystiske bånd mellom 
mennesker. Handlingen er lagt nær 
opp til virkeligheten, men gir også 
en ny innfallsvinkel til historien, 
med sin menneskeliggjøring av de 
tyske soldatene, der mange ikke 
visste hva de gikk til. Samtidig, på 
land i Drøbaks trange gater, får vi 
den norske siden av fortellingen.

BO KASPERS ORKESTER
FREDAG 23.NOVEMBER, KL. 21:00, 
KONG RAKNE

Bo Kaspers Orkester trenger 
knapt noen presentasjon. Med 
låter som «Hon er så søt», «Ame-
rika», «Puss», «Kaos», «Langsomt» 
og «I samma bil» er svenskene 
et av de mest spilte bandene på 
radio i Norden. Nå kan du få med 
deg Bo Kaspers Orkester live på 
Jessheim!

PULSE OF FLOYD
FREDAG 23. NOVEMBER, KL. 21:00, 
KONG RAKNE 
Det norske tributebandet Pulse 
Of Floyd gir deg en storslagen 
og påkostet Pink Floyd-opple-
velse med høydepunkter fra Pink 
Floyds låter. Dette må være et av 
nordens aller beste Floyd-band!

JESSHEIM BALLETTSKOLE - 
JULEAVSLUTNING
TIRSDAG 27. NOVEMBER, KL. 18:00,
ONSDAG 28. NOVEMBER KL. 
17:30/19:30, KONG RAKNE
Forestilling med elever fra 
Jessheim ballettskole. Det blir tre 
forestillinger i alt.
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Detektiv Rev

Snurr
stødig
Dette eksperimentet viser
hvorfor det er lett å holde
balansen på en sykkel når
man først har lært å sykle.

KRT/Bulls

    En gammmel LP-
plate som er 30 cm i
diameter

Snurr
stødig

Hva skjedde?

Du trenger:

Knytt hyssingen rundt
midten av blyante og
træ hyssingen gjen-
       nom hullet
      i platen

Første
gang
svinger
platen
lett…

Dette kalles gyroskop-effekten

Alle ting i
bevegelse har
treghet og prøver
å fortsette bevgelsen
i samme retning

Det er det samme med
trillende sykkkelhjul

Når hjulene står
stille, velter
sykkelen

Når hjulene går rundt, er
sykkelen oppreist

    1 m
hyssing

    Kort
blyant

2 Hold i enden av
hyssingen og sving
platen fram og tilbake

Svinger den lett?

1

Snurr platen
og prøv å
svinge den
igjen

Svinger den
fremdeles
lett?

3

… men andre gang prøver den å
holde seg rett når du svinger den

Fyll inn de manglende tallene fra 1 til 6. 
Tallene skal bare forekomme én gang i hver rad - 
både loddrett og vannrett - og én gang i hver boks.

Sudoku

Kryssord

Dyrehagen

Marvin

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.

Ti kjappe
Hva kalles instrumenter som obo, 
fagott, karinett og fløyte?
Hva heter storebroren til Lisa og 
Maggie Simpson?
Hva heter hovedstaden i Spania?
Hva heter Frankrikes største 
flyselskap?
Hva er Jan Erik Larssen spesielt 
opptatt av?
Ved hvilken fjord ligger Trondheim?
I hvilken sport snakker man om 
“birdie”?
Hva slags klær går keiseren  
egentlig rundt i, i eventyret  
“Keiserens nye klær”?
I hvilket land ligger Alaska?
I hvilken sportsgren tok Sonja 
Henie tre OL-medaljer?

1. Treblåseinstrumenter 2. Bart 3. Madrid 4. 
Air France 5. Biler 6. Trondheimsfjorden 7. 
Golf 8. Bare undertøyet 9. USA 10. Kunstløp
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X–ORD

VINNER AV FLAXLODD

INGER JOHANNE 
MOLNES  
Brinken 68
2050 Jessheim         
  

Vi trekker ut en heldig vinner 
som får et FLAX–lodd tilsendt i posten!

LØSNING
AV FORRIGE UKES 

KRYSSORD 

Gratulerer!

RIKTIG SVAR PÅ 
KRYSSORDET FRA
FORRIGE UTGAVE VAR:

EN VINSMAKERS 
HVERDAG 
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Finner fl yten i hverdagen

KULTUR
Tekst: Charlotte Sissener                                                                          
charlotte@avisdrift.no

I en alder av 40 år oppdaget for-
fatter og journalist Nina Hans-
sen fra Lørenskog det hun se-
nere skulle skrive bok om: Flyt, 
eller fl ow, i hverdagen. Flere av 
de hun kjente var misfornøyd 
med tilværelsen og hun begynte 
å tenke.                                                                                                                            

– Mange venninner rundt 
meg slet og var ikke helt for-
nøyd med det livet de levde. 
Noen mente de var på feil sted, 
i feil jobb, hadde feil mann... 
Jeg stoppet litt opp selv og re-
fl ekterte over mitt eget liv. Da 
fi kk jeg lyst til å skrive en bok, 
forteller Nina Hanssen til Ro-
meriksposten.

Nina Hanssen fra 
Finstadjordet fi nner 
fl yten når hun skriver, 
spiller piano og jog-
ger. Lørdag kommer 
hun til Lørenskog bi-
bliotek for å inspirere 
andre til å få fl ow i 
hverdagen.

                                     
POSITIV TILSTAND                               
Tidligere i år ga Nina ut boken 
«Flow i hverdagen – navigasjon 
mellom stress, kaos og kjedsom-
het» sammen med den danske 
forskeren Frans Ørsted Ander-
sen.

Kommende lørdag stiller hun 
opp i Lørenskog bibliotek for å 
gi praktiske tips og inspirere til 
hvordan man får fl yt i hverdagen. 

Flow er et ukjent begrep for 
de aller fl este, men det har len-
ge vært en del av «Positiv psyko-
logi-bevegelsen» eller «virkelys-
tens psykologi». Den ble startet  
av den amerikanske psykologen 
Martin Seligman og mannen 
bak selve fl owteorien, ungarske 
Mihaly Cziksentmihaly.

– Jeg pleier å defi nere fl ow 
som «en dyp og konsentrert po-
sitiv oppmerksomhetstilstand 
der nesten all mental energi 
er samlet om en aktivitet, ma-
teriale eller om et annet men-
neske», forklarer Nina. 

100 PROSENT TIL STEDE
Målet er å være 100 prosent til 
stede i det man gjør slik at man 
glemmer tid og sted. Flow er 
derfor noe som kan oppleves in-
dividuelt, avhengig av hvilken 
aktivitet man liker. 

– Noen kan ha fl ow ved å 
kjøre bil, lese, skrive, trene, 
strikke, gjøre hagearbeid eller 
lage mat, oppsummerer Nina.

Flyten kan også oppleves 

gjennom gruppearbeid, en fot-
ballkamp eller deltagelse i en 
syklubb. 

– Jeg håper leserne av boka 
tenker over hvilke situasjoner 
de opplever fl ow i. Muligens 
behøver du ikke være i fl ow 
mer enn noen minutter eller 
timer for å få ferdig noe som 
du i en forstyrret situasjon ville 
brukt en dag på. Klarer du det, 
får du også mer tid til resten av 
«forstyrrelsene» i hverdagen. 
Forskning viser at mennesker 
faktisk presterer sitt aller beste 
når de er i fl ow, hevder Nina, 
som til daglig jobber som ny-
hetsredaktør i LO Media. 
                                       
SKRIVEFLOW                                                                                                                                      
Den dagen Romeriksposten er i 
kontakt med henne har hun sit-
tet hele dagen i en LO-konferan-
se på Pers Hotell og skrevet nett-
reportasjer på løpende bånd. 
Etter arbeidsøkten forsvinner 
hun ned i SPA-avdelingen for å 
ta en svømmetur, før det utpå 
kvelden er julebord med selveste 
statsministeren.

– Når får du selv fl ow? 
– Jeg får ofte skrivefl ow på 

jobben. Da er jeg fullstendig 
konsentrert om arbeidet og 
stenger alle andre forstyrrelser 
ute. Jeg tenker kun på politiske 

nyhetssaker og publiserer uten 
å miste fokus. Er man i fl ow, fl y-
ter arbeidsdagen veldig godt og 
man får gjort mange ting. Dess-
uten er jeg i fl ow når jeg spiller 
piano for da går jeg helt inn i 
musikken og glemmer alle pro-
blemer, ryggplager eller andre 
irritasjoner. Jeg er også i fl ow 
når jeg jogger innover fra Sørli-
havna til Losby. Da løper krop-
pen av seg selv og jeg løser kan-
skje utfordringer som jeg har 
tenkt på tidligere om dagen, 
forteller den aktive 45-åringen.

Etter en intens arbeidsdag 
skrur hun av PC`en og tar fri.

– Da logger jeg helt av, skrur 
av alle duppeditter og setter 
ikke på PC`en før morgenen 
etter. Det er viktig at man va-
rierer dagen og gjør ulike ting, 
sier hun.

FOR KVINNER
Da Nina startet bokprosjektet for 

to år siden var kvinner målgrup-
pen.                       

– Mange mennesker trenger 
mer fl ow i sin hverdag. Blant 
annet ser jeg at arbeidslivet er 
tøft for mange. Det blir mer 
stress, press og kaos og forvent-
ningene til oss arbeidstakere 
er skyhøye. For oss damer er 
forventningene kanskje enda 
større. Ikke bare skal vi ha en 
god jobb, vi skal ha pene, kloke 
barn, et vakkert hjem, en fl ott 
mann og så må vi jo se bra ut 
selv også, illustrerer Nina, som 
selv er trebarnsmor.                                                                               

Hun ser ikke bort ifra at det 
å lære om fl ow også kan ha hel-
sefordeler.

– Å vite mer om fl ow bør være 
interessant for de fl este uansett 
kjønn, alder og bakgrunn. Hvis 
vi alle fi kk mer fl ow i hverdagen 
ville det nok også ha en stor ef-
fekt på folkehelsa, mener Nina 
Hanssen. 

VIKTIG Å VARIERE HVERDAGEN: Etter en intens arbeidsdag skrur hun av 
PCèn og tar fri. (Foto: Marianne Otterdahl Jensen)

FLOW I HVERDAGEN: Boken har 
Nina skrevet sammen med den danske 
forskeren Frans Ørsted Andersen. (Foto: 
Fagbokforlaget)
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Ukens Pedro
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