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Se våre boligannonser side 21-23 + baksiden

Denne sesongen kan du fråtse 
i skinn, lakk og lær på mote-
fronten. Et nøkkelplagg for 
sesongen er skinnjakken, som 
aldri går av moten.
                                     Side 8-9

Kristin Ålovsrud fra Skedsmo 
bokdebuterer med romanserien 
«Fredsår». Bok nummer to kommer 
ut allerede i september.                                             
                                            Side 17

Ønsker du en ferie som kombinerer 
både storbyliv og det landlige liv? 
Nyt storbypulsen i Wien og vinen i 
Burgenland.                                           
                                       Side 10-11

Bli lekker i 
lakk og lær

Debuterer med 
romanserie

Shopping og  
vinsmaking

Nedre

       Hvilken regjering hadde vi fått om kun stemme-
ne fra våre kommuner på Romerike hadde blitt 
talt opp? Ved hjelp av Sainte-Laguës metode for 
mandatfordeling får vi svar på hvordan Stortin-
gets sammensetning hadde sett ut om bare vi 
fikk bestemme.
                                                                           Side 6-7

Hvis vi fikk bestemme

www.triaden.no tlf 67 97 83 30   

www.triaden.no tlf 67 97 83 30  
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www.selvaagbolig.no/smh

Selvaag Hjem er det trygge valget for deg som vil ha en bolig for livet.  
Solid kvalitet, velprøvde løsninger og et gjennomtenkt bomiljø gir 
gode rammer for et bekymringsfritt liv.
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Visning lørdag kl. 12-13

Nye selveierlei l igheter 
sentralt på Lørenskog

Søster Mathildes Hage

Salg ved Selvaag Bolig
Marius Falch Orvin, tlf: 970 31 969, e-post: mfo@selvaagbolig.no

LIVET ER LETTERE NÅR ALT ER I NÆRHETEN!
Ved Søster Mathildes Hage finner du flotte tur- skogsområder og store 

shoppingsentre. Du har kafeer, butikker og et godt servicetilbud, men også 

badevann, skiløyper og sykkelstier. Oslo sentrum er 15 minutter unna og 

kollektivtilbudet er bra utbygd. Med et så variert tilbud rett rundt hjørnet, er 

det lett å få litt ekstra ut av tilværelsen.

• Kjøkken fra HTH 

• Ekstra takhøyde

• Eikeparkett

• Fjernvarme og balansert 

   ventilasjon

• 50 til 101 kvm BRA 

• 2 til 4-roms 

• Fra 2 090 000,-  til 4 160 000 

   inkl. parkering i garasje

• Store, solrike balkonger

Type 22
BRA
88,8 m2

P-ROM
84,0 m2

633A plan  1-6

3,0 m2

Gang
9,5 kvm

Sov
11,9 kvm

Sov
7,6 kvm

Sov
8,2 kvm

Stue/kjøkken
38,7 kvm

Bad
5,7 kvm

Bod
3 kvm

Utebod
1,9 kvm

Balkong/terrasse
13,5 kvm

Eksempel på planløsning.Pris fra 3 740 000,- inkl. parkering

ATV
TGB • LINHAI • SMC

KLS MC
Algarheimsvn. 44 Jessheim 
Tlf. 908 25 443/ 958 41 266
E-mail: o-ivar-k@online.no 
Åpningstider: 10-17 (12-15) 

30 års erfaring  
med terrenggående kjøretøy

150   
 LEVERT

Gi håret ditt  
en sjanse hos oss! 

 
 Tlf. 63 81 24 89

Velkommen til 
Per´s Salong

Åpent: man-ons/fre 08.30-17, tor. 08.30-18, lør stengt - www.perssalong.no - Strømsveien 41, Strømmen

Drop-in og timebestilling

Av et vakkert øyeblikk, et mor-
somt dyr eller kanskje en venn? 
Det kan være av hva som helst 
- eneste kriterie er at det må ha 
blitt tatt på Romerike..
 
Hashtag bildet ditt på Insta-
gram med #Romeriksposten. Vi 
kårer en vinner som får flaxflodd 
i posten.

har du tatt Et 
blinkskudd på 
romErikE?

Tagg ditt bilde   #romeriksposten 

#andunger #romeriksposten @annfalch77

#manontop #romeriksposten @linncemerckoll

  #clouds #likerdet #romeriksposten @sportylene
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NØKKELFERDIGE FAMILIEHYTTER
Sykkelveger og langrennsløyper, gå tur eller bade. Du har alt på Oslia. 

Se mer på www.oslia.no. Visning hver helg 

Gunstige kjøp av  
feriebolig i utlandet!
Leiligheter og villaer for salg i Costa Blanca Sør og Costa Del  

Sol (Spania), Alanya og Side (Tyrkia) og Kypros.

For tilsendt prospekt, send mail til: post@ferieboligutland.no 
Vårt salgskontor har åpent man-fre fra 9-16 

 
 
 
 
 
 

sterk økning i Rælingens folketall
Sett i forhold til andre 
kommuner, så har 
befolkningsutviklin-
gen i Rælingen vært 
relativ god i det siste 
kvartalet. Lørenskog 
har derimot en meget 
svak utvikling.

 
  
 

Tekst: Yngve Johnsen
yngve@avisdrift.no  

 
Statistisk sentralbyrå offent-
liggjorde nylig befolknings-
tallet per 1. juli for hver kom-
mune i Norge. I disse tabellene 
leser vi at det gjeldende folke-
tallet for Rælingen kommune 
nå er på 16.637. I Lørenskog er 
det 34.403 med fast bosteds-
adresse, og i Skedsmo teller 
man per 1. juli 50.979 men-
nesker.

VekSTen i RæLingen
I løpet av det andre kvartalet, 
så har folketallet i Rælingen 
økt med 142 personer. Da har 
vi regnet med alle fødte, alle 
døde og alle inn- og utflyttin-
ger – fra både inn- og utland. 
Denne økningen tilsvarer en 
vekst på 0,86 prosent, noe 
som er en mye bedre utvik-
lingen enn det vi ser i resten 
av landet. I Norge bor det nå 
5.077.798 personer, som er opp 
0,28 prosent de siste tre måne-
dene. I hele Akershus har det 
vært en økning på 0,49 pro-
sent i andre kvartal, og det 
er bare to kommunersom har 
bedre økning enn Rælingen 
her i fylket.

I Lørenskog kommune har 
innbyggertallet økt med kun 
0,12 prosent, da det bare var 

41 flere i løpet av kvartalet. 
Skedsmo har hatt en økning 
på 0,5 prosent, etter at folke-
tallet økte med 255 personer. 

BeST i noRge
Det er Vang kommune i Opp-
land som får æren av å «vin-
ne» årets andre kvartal. Her 
har det vært en økning på 
1,57 prosent. Moskenes kom-
mune i Nordland følger der-
etter med 1,52 prosent. I mot-
satt ende finner vi Verran i 
Nord-Trøndelag, hvor det har 
vært stor fraflytting det siste 
kvartalet. 

en titt på fylkesoversikten 
viser at Akershus og Rogaland 
har størst vekst her i landet, 
med henholdsvis 0,49 og 0,41 
prosent økning. Som eneste 
fylke har Sør-Trøndelag en al-
dri så liten tilbakegang i an-
dre kvartal.

FødT i RæLingen
En titt på deltajene i SSB-tabel-
lene forteller oss at det kom til 
verden 61 Rælingen-borgere i 
løpet av perioden fra 1. april 
til 30. juni. I samme perioden 
var det 24 med adresse i Ræ-
lingen som gikk bort. Utover 
dette, så er det flyttinger inn 
og ut av kommunen som av-
gjør hvordan bunnlinjen til 
slutt blir. Vi ser at det i denne 
tremånedersperioden flyttet 
444 personer inn i Rælingen 
kommune. Av disse var det 24 
som kom fra utlandet. Og når 
vi så trekker fra de 339 perso-
nene som pakket flyttelasset 
og dro ut av kommunen, så 
lander vi altså på 142 i samlet 
folkevekst.

deTaLJene i LøRenSkog
I Lørenskog kommune var det 
105 små barn som så dagens 
lys i andre kvartal, mens antall 
døde havnet på 56 i denne peri-
oden. Det har kommet 653 per-

soner med flyttemelding inn i 
Lørenskog kommune, og 106 
av dem fra utlandet. Det er 661 
som så har reist herfra i løpet av 
den aktuelle tiden.

I Skedsmo kommune ble 
det født 138 smårollinger, 
mens 71 personer døde. Inn-
flyttingen her teller 1.044 
personer, hvorav 170 fra ut-
landet. Samtidig har 856 flyt-
tet ut av kommunen.

Topp og Bunn i 
akeRSHuS
Sørum kommune topper list-
en for Akershus, da det ble 
en folkevekst på 1,08 prosent 
her. Andreplassen kapres av 
Fet kommune, som hadde en 
vekst på 0,9 prosent. Tredje-
plassen går til Rælingen med 
0,86 prosent vekst. Så noterer 

Befolkningsutvikling i Akershus  
Folketall per 1. juli 2013, endring fra 1. april. Kilde: SSB

Sørum                     16578                     177                         1,08
Fet                     10956                       98                         0,90
rælingen                     16637                     142                         0,86
Oppegård                     26202                     186                          0,71
eidSvOll                     22364                     147                         0,66
Ski                     29461                     161                         0,55
ullenSaker                     32126                     172                         0,54
åS                     17730                       92                         0,52
nittedal                     22130                     113                          0,51
SkedSmO                     50979                     255                         0,50
aSker                     57883                     277                         0,48
Bærum                   117527                     553                         0,47
neS                      19957                        91                        0,46
veStBy                     15745                        61                        0,39
FrOgn                     15588                      59                         0,38
neSOdden                     18122                       66                         0,37
aurSkOg-Høland                     15357                       50                         0,33
Hurdal                       2676                         7                         0,26
nanneStad                     11620                       25                         0,22
gjerdrum                       6249                         9                         0,14
lørenSkOg                     34403                        41                        0,12
eneBakk                     10553                      -14                        -0,13
akerSHuS                   570843                   2768                         0,49
nOrge                 5077798                 14089                         0,28

endRing endRing (%)FoLkeTaLL

vi Enebakk kommune, som må 
ta til takke med bunnplasserin-
gen på fylkesoversikten i årets 

andre kvartal. Dette er eneste 
kommunen med tilbakegang i 
Akershus (minus 0,13 prosent).

Rælingen i vekst: I løpet av andre kvartal har folketallet i Rælingen økt med 142 personer. 
(Illustrasjonsfoto)

Nye sømkurs med ingvild Wærhaug
kReativ dame: Ingvild Wærhaug har hatt sydilla siden hun var 6 år gammel. (Foto: Privat)

— Det viktigste er at 
folk finner sygleden, 
sier Ingvild Wær-
haug. I høst starter 
hun opp nye søm-
kurs ved Lillestrøm 
sysenter. 

 

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

 
– Det viktigste for meg med 
dette kurset er at du finner 

sygleden. Jeg har sydd siden 
jeg var 6 år gammel, og kan 
garantere at det har gitt meg 
mye syglede og mange unike 
plagg, forteller Ingvild Wær-
haug.

Siden i fjor har kunstneren 
og designeren fra Nannestad 
holdt en rekke sykurs ved Lille-
strøm sysenter. I september går 
hun i gang igjen.

SY HVa du ViL
Kursene skal være egnet for 
nybegynnere og de som er litt 
øvet fra tidligere.

Temaet er enkelt: Sy hva du 
vil.

– Vi kommer ikke til å ter-
pe på syteknikk, men sammen 
skal vi finne de beste og en-
kleste måtene å komme frem 
til målet på, nemlig ditt eget 
selvsydde plagg, forklarer Wær-
haug.

Wærhaug er utdannet kles-
designer ved Kunsthøyskolen i 
Oslo og Danmarks Designsko-
le. De siste årene har hun vært 
bosatt i New York der hun job-
ber med sin egen kleskollek-
sjon.

Kursene vil foregå helgen 
27, 28 og 29. september samt 
kveldskurs 1.,2.,8. og 9. okto-
ber.

Bravo Hvitevarer AS
Vi selger brukte hvitevarer som er verkstedkontrollert.  
Vi gir 3-12 mnd garanti, gjerne tilkjørt til trappa. Åpent 
tir., tor og fre. fra kl. 11-17. Lør. fra 12-15. Avtale kan 
gjøres utenom åpningstid. Du finner oss i Paralellveien 
72 på Minnesund industriområde.  
www.facebook.com/ 
bravo.hvitevarer  

 Bravo Hvitevarer AS 
Tlf. 471 95 166 - bravo.hvitevarer@hotmail.com 

Se kart
www.sekart.no/72
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NORDBOLIG er et selskap i BEIAS gruppen. Gruppen jobber innen fagområdene bolig- og eiendoms-
utvikling, salg, boligproduksjon og elementproduksjon for boliger. Vi har hovedkontor på Hamar, med 
salgskontorer på Elverum, Lillehammer, Gjøvik og Eidsvoll. Gruppen har 60 ansatte, sunn økonomi og  
hadde et salg på 80 boenheter og en omsetning på 140 mill. kroner i 2012.

BESTILL VÅR NYE
HUSKATALOG

Trendy eller tradisjonelt?  
Våre hus spenner seg fra det nostalgiske til det hypermoderne. 

Bestill katalogen på nordbolig.no 
eller ring oss på telefon 40 00 28 90

Hvis vi fikk 
bestemme
Hvilken regjering 
hadde vi fått om kun 
stemmene fra våre 
kommuner på Rome-
rike hadde blitt talt 
opp? Ved hjelp av 
Sainte-Laguës me-
tode for mandatfor-
deling får vi svar på 
hvordan Stortingets 
sammensetning had-
de sett ut om bare vi 
fikk bestemme.

 
  
 

Tekst: Yngve Johnsen
yngve@avisdrift.no  

 
Tenk så kjekt om folket i våre 
kommuner kunne bestemme 
hvilken regjering vi skulle ha 
i landet. En titt på stemmene 
som ble gitt av innbyggerne 
i Lørenskog, Skedsmo og Ræ-

lingen ved forrige stortings-
valg i 2009, viser at det kunne 
blitt et kaos av ulike konstel-
lasjoner. Det eneste sikre er 
at om Rælingens stemmer 
skulle hatt all makt, så ville 
Jens Stoltenberg fortsette som 
statsminister. 

BoRgeRLig FLeRTaLL
Et bredt borgerlig regjerings-
alternativ, med Høyre, Frp, 
Venstre og KrF, ville fått en 
oppslutning som hadde gitt 
flertallsregjering både i Skeds-
mo og Lørenskog, med hen-
holdsvis 87 og 86 mandater. I 
dag har denne konstellasjonen 
83 mandater på Løvebakken.

Men, som vi kjenner til, 
dette regjeringsalternativet 
har slått sprekker den senere 
tid, da spesielt KrF har gjort 
det klart at partiet høyst 
sannsynlig ikke vil sitte i en 
regjering sammen med Frem-
skrittspartiet. Da åpner det seg 
opp en hel rekke ulike blokker 
i Skedsmo og Lørenskog.

BLåBLåTT
Dersom velgerne fra Skedsmo 

fikk bestemme, så hadde den 
blåblå konstellasjonen gitt 76 
mandater på Stortinget. I dag 
har Høyre og Frp 71 mandater 
her. Men det hadde ikke vært 
godt nok, da de rødgrønne vil-
le fått 79 mandater og et større 
mindretall. 

Det blågrønne alternati-
vet, med Høyre, KrF og Ven-
stre ville gitt 42 mandater på 
tinget om våre velgere fikk 
bestemme. Denne konstella-
sjonen har også 42 manda-
ter på Stortinget i perioden 
2009-13.

Dersom Høyre og Frp had-
de latt KrF være KrF, og tatt 
inn Venstre, så ville det gitt 
en større blokk enn de rød-
grønne. Men hva da med KrF? 
Kanskje de ville gått til de 
rødgrønne og dannet en enda 
større blokk? Dette ville blitt 
litt av noen drakamper.

på Vippen
I Skedsmo er det i grunnet ak-
kurat det samme bildet. Men 
her ville både Rødt og Pensjo-
nistpartiet med sine mandater 
kommet på vippen i styrkefor-

holdet mellom de rødgrønne og 
konstellasjonen H+Frp+V. Dette 
kunne også gitt et kaotisk bilde 
i forhold til regjeringskabalen 
der. 

SainTe-LaguëS meTode 
LokaLT
Det er ved å bruke den modifi-
serte utgaven av Sainte-Laguës 
metode man har kommet frem 
til de «lokale stortingene» (se 
egen sak om metoden). Arbei-
det med å beregne stortings-
mandater etter kommune-tall 
er gjort av Bergens Tidende. 
Byens kjente valgforsker Frank 
Aarebrot sier til avisen at det 
kunne vært svært interessant 
å se hvordan de ulike regje-
ringene ville ha samarbeidet 

dersom de kunne forhandlet 
på samme måte som i kommu-
nestyrene.

– Se bare på Sandnes, der 
Arbeiderpartiet og Frem-
skrittspartiet styrer sammen i 
skjønn forening, sier han.

BoRgeRLig i BYene
Ved forrige stortingsvalg var de 
rødgrønne den største blokken 
i 280 av 430 kommuner, viser 
undersøkelsen til BT. Mak-
ten til Jens & Co er hentet fra 
Nord-Norge, Midt-Norge og 
innlandskommunene i sør. De 
borgerlige fikk på sin side fles-
teparten av stemmene i storby-
ene, samt langs kysten fra Tele-
mark til Trøndelag – bortsett fra 
det røde Sogn og Fjordane.

paRTi

Mandater i det lokale Stortinget 
Kilde: Bergens Tidende

Ap                          64                             68   70                       73
SV                           11  9     8                         9
Sp                          11                               2     3                         3
H                            30                              31   31                       28
Frp                        41                             45  44                        43
KrF                       10                                5     5                         6
V                               2   6     6                         5
r                               0 2     1                         1
pp                            0                                1     1                         1

LøRenSkog SkedSmo RæLingeni dag 

slik fungerer sainte- 
Laguës metode

stor økning av forhåndsstemmer i skedsmo

 
  
 

 

 
Tenk s Metoden som brukes 
når man skal beregne hvor 
mange mandater som skal 
fordeles heter Sainte-Laguës 
metode. Denne ordningen 
har vært bruk i Norge siden 
1952. Sammen med Sverige 
brukes det i Norge en mo-
difisert utgave av metoden. 
Forskjellen er at vårt første 
delingstall er 1,4, i stedet for 
én blank. Dette gir en noe 
større fordel til de største 
partiene, da det blir vanske-
ligere for mindre partier å 
få sitt første mandat.  Sain-
te-Laguës metode baserer 
seg på en formel som med 
første øyekast ser innfløkt 
og tung ut. Men vi kan prø-
ve å gjøre det forståelig i an-
dre øyekast ved å ta i bruk et 
eksempel.

STeg 1
Parti A: 50 000 / 1,4 = 35714 
Parti B: 40 000 / 1,4 = 28571 
Parti C: 30 000 / 1,4 = 21428 
Parti D: 20 000 / 1,4 = 14285 
Parti E: 10 000 / 1,4 = 7142

Alle stemmene til partiene 
deles på 1,4. Parti A får før-
ste mandat, da deres kvotient 
(35714) er størst.

STeg 2
Parti A: 50 000 / 3 = 16666 
Parti B: 40 000 / 1,4 = 28571 
Parti C: 30 000 / 1,4 = 21428 
Parti D: 20 000 / 1,4 = 14285 
Parti E: 10 000 / 1,4 = 7142
Parti A må nå dele stemmean-
tallet på 3. Parti B får andre 
mandat, da kvotienten deres er 
størst.

Regjeringsalternativer 
Antall mandater. For å få flertall må det være minst 85 mandater. Fete tall indikerer muligheter for å danne regjering. Kilde: 
Bergens Tidende.

I dag                86                   71        83                                   42 
Lørenskog                 79                   76        87     42
skedsmo                  81                   75        86     42
ræLIngen                 85                   71        82      39

FRp + H H + V + kRF + FRp V + kRF   + Hap+SV+Sp

 
  
 

 

 
Siden forhåndstemmingen 
startet 12. august har 1396 av-
gitt stemme frem til 19. august. 
Dette er 551 fler enn i samme 
periode i 2011 valget, og tilsva-
rer en økning på ca. 60%.

STeg 3
Parti A: 50 000 / 3 = 16666 
Parti B: 40 000 / 3 = 13333 
Parti C: 30 000 / 1,4 = 21428 
Parti D: 20 000 / 1,4 = 14285 
Parti E: 10 000 / 1,4 = 7142
Parti C har største kvotient, og 
får tredje mandat

STeg 4
Parti A: 50 000 / 3 = 16666 
Parti B: 40 000 / 3 = 13333 
Parti C: 30 000 / 3 = 10000 
Parti D: 20 000 / 1,4 = 14285 
Parti E: 10 000 / 1,4 = 7142
Parti A får fjerde mandat

STeg 5
Parti A: 50 000 / 5 = 10000 
Parti B: 40 000 / 3 = 13333 
Parti C: 30 000 / 3 = 10000 
Parti D: 20 000 / 1,4 = 14285 
Parti E: 10 000 / 1,4 = 7142
Parti A må nå dele på 5, og det 
femte mandatet går dermed til 
Parti D. 

Prosessen fortsetter til alle 
mandatene er delt ut. (Nes-
te delingstall er alltid neste 
oddetall). Hvert fylke har et 
gitt antall mandater, som til 
sammen utgjør de 169 stor-
tingsrepresentantene.

Det er ett utjevningsman-
dat for hvert fylke. For å være 
med å kjempe om dette man-
datet må partiet ha en større 
oppslutning enn fire prosent 
(sperregrensen).

(Kilde: Celius Mandatbereg-
ning) 

Forhåndstemmingen skal 
etter loven starte 10. august, 
men siden dette var en lørdag 
i år, startet forhåndstemmin-
gen mandag 12. august.  Det 
vil si at vi har hatt 2 færre 

stemmedager i denne perio-
den, kontra valget i 2011, noe 
som forsterker den sterke øk-
ningen i antall forhåndsstem-
mer.

vÅRt stORting: Dersom velgerne fra Xx hadde fått bestemme hvordan mandatene til stortinget på Løvebakken skulle fordeles, så hadde den rødgrønne regjeringen kunne styrt landet 
med en flertallsregjering.  (Scandinavian Stockphoto)
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Snekkerfirma

ODD BORGEN
Alt innen rehabilitering, tilbygg,  

innredning, vedlikehold og utskifting  
av dører, vinduer o. l.  

Ledig for oppdrag

Tlf. 906 11 379  
Runivegen 2, 2005 Rælingen  

Tlf. 46 49 01 11
post@romerikeauto.no
www.romerikeauto.no

Alt i service
og reparasjoner!

KM-service
Oljeservice
PKK/EU-kontroll
AC rep./service
4-hjuls kontroll
Dekk/Felg
Mekanisk service/
rep. av bobiler
Åpnings-/telefontider:

Man. - Fre.: 08.00 - 16.00

Hvamveien 4, 2013 Skjetten

 

 
I år er det 101 år siden det før-
ste flyet tok av fra Kjeller fly-
plass. Søndag 1. september ar-
rangeres den årlige Flydagen 
på Kjeller. Årets arrangement 
er nr. 25 i rekken, og ifølge 
arrangørene kan publikum 
vente seg et topp flyprogram 
med airshow, god stemning 
og masse å se og kjøpe. Det 
hele skal vare fra kl. 10.00 – 
16.00. Det er gratis inngang.

Flyshow 
på Kjeller

Bildet er hentet fra Akershus 
fylkesmuseum.

Bli lekker i lakk og lær
Denne sesongen 
kan du fråtse i skinn, 
lakk og lær på mo-
tefronten. Et nøkkel-
plagg for sesongen 
er skinnjakken, som 
aldri går av moten.

 

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

 
–  Møtet mellom 70-tallets punk 
og 90-tallets grunge står sterkt 
denne høsten. Her står både 
skinn, lakk og lær sentralt, med 
denim, print og detaljer som na-
gler og chains. De aller modigste 
tar den helt ut, men det funker 
helt fint å hente opp trenden i 
enkeltplagg eller tilbehør som 
skinnjakke, t-skjorte med print 
og grove bikerboots, forklarer 
redaktør i motemagasinet Vi-
xen, Ida Elise Eide Einarsdóttir.
                         
SkinnJakke og SkJeRF
Et nøkkelplagg for sesongen er 
skinnjakken, som aldri går av 
moten.

– Den er klassisk, tidløs og 
udødelig. Du bør eie minst en 
skinnjakke. Invester i en i god 
kvalitet, og husk at den bare 
blir finere jo mer du bruker den. 
Denne sesongen er det både 
overdimensjonerte bikerjakker 
og de litt mer snuppete med høy 
skjæring og korte ermer. Min fa-
voritt er den litt mer rocka  som 
ser ut som den kan tilhøre kjæ-
resten din, sier Einarsdóttir.

Et annet must for kalde høst-
dager er et stort skjerf.                                                                  

– Gå gjerne for knallfarger, 
eller hold deg litt mer safe med 
farger som sort, kamel og mørke-

blått. Surr det et par ganger rundt 
halsen, og du holder deg både 
varm og kul, mener redaktøren.
                                     
dYRepRinT
Fargemessig står svart sterkt i år.

– Black is back. Og gjerne all 
black – lag på lag fra topp til tå. 
En annen viktig farge i høst er 
grått som sammen med svart 
og hvitt utgjør en slags nøytral. 
Ellers ser vi farger som smaragd-
grønn, lysegrønt og havblått, 
rødt, oransje og fuksia - litt i stil 
med fargene på høstløvet, for-
klarer Einarsdóttir.

En annen trend som er hot 
akkurat nå er dyreprint.

– Glem alt du har lært om at 
less is more – nå kan du gå med 
dyreprint fra topp til tå – hvis 
du våger. Synes du trenden med 
dyreprint er forbeholdt catwal-
ken kan du også her hente opp 
trenden i enkeltplagg og tilbe-
hør, sier hun.

                
SToRe kåpeR                            
Moteekspert Kjersti Skar Staar-
vik forteller at mange av de 
største designerne også har gått 
for pasteller denne sesongen. 

En sukkersøt stil med ulike far-
ger – alt fra mintgrønt via si-
trongult til isblått.

– Mange vil kanskje synes det 
blir for mye å stille i de kjølige 
nyansene fra topp til tå, men en 
jakke eller kåpe i en kremet el-
fenbensnyanse, iskald lavendel 
eller pudderrosa kan bli veldig 
lekkert mot et vintervakkert 
frostlandskap, mener hun.

Et av hennes nøkkelplagg i 
høst blir en overdimensjonert 
kåpe.

– Den kan være kokong-
formet, ha runde skuldre el-
ler store slag – eller en miks 
av disse elementene – og 
kombineres med smale 
jeans og høyhælte skolet-
ter, eller et skjørt som er 
ørlite kortere enn kåpen, 
og kanskje et par av høs-
tens lårhøye støvletter, 
sier Staarvik.

                                
SkYHøYe HæLeR
Høye støvletter er 
nemlig også tilba-
ke for fullt. De skal 
være åletrange og 
ha skyhøye hæler.                                                                                                                

– Det kan fort 
bli for sexy, så her gjel-
der det å tone ned både 
tilbehør og makeup, sier 
Staarvik og legger til at 
de derfor ikke bør kom-
bineres med et annet 
viktig trendplagg: kjo-
len med spaghettistrop-
per.                                                     

– Den har ikke hatt noen 
stor suksess siden årtusenskif-
tet, men kan få sin renessanse 
nå. Motehus som Louis Vuit-
ton, Pucci og Rodarte byr på 
forførende underkjole-inspirer-
te varianter, forteller Staarvik.

Udødelig: 
Skinnjakken går 
aldri av moten, 
og er et av de 
største trend-
plaggene i høst. 
(Foto: Raspber-
ry-rouge.com)

mOteekspeRt: Kjersti Skar 
Staarvik. (Foto: John Cato 
Finnebråten)

Høye HæleR: Høye 
støvletter er tilbake for fullt. De 
skal være åletrange og ha høye 
hæler. (Foto: Produsenten)

asymmetRisk kÅpe: Høstens kåper 
kan kombineres med smale jeans og 

høyhælte skoletter, eller skjørt og lårhøye 
støvletter. (Foto: net-a-porter.com)

Høstmote for gutta
Også for gutta står 
grungetrenden 
sterkt denne høsten.

 

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

 
– Nøkkelplagg er jeans, ru-
tete skjorter, skinnjakker og 
minst et par grove boots. De 
kan brukes til alt – alltid, sier 
redaktør i motemagasinet Vi-
xen, Ida Elise Eide Einarsdót-
tir.

Et viktig trendplagg for 

gutta i høst er den klassiske 
baseballjakken.

– Velg gjerne en i slim fit. 
Farget panel på sidene tilfører 
jakken det lille ekstra. Super-
kul til både hverdags og en 
casual festlook, mener redak-
tøren.
                                   
gRåTT eR HoT                             
Høyhalsede gensere, eller turt-
leneckgensere som det også kal-
les, er stort denne sesongen. 

– Denne sesongen er den 
viktigere enn aldri før. Bruk 
den under dressen eller den 
store strikkegenseren – gjerne 
lag på lag under vinterfrakken 
for en perfekt høstlook, tipser 

Einarsdóttir.
Fargemessig er grått super-

hot, gjerne fra topp til tå. An-
dre farger som står sterkt for 
gutta er burgunder og alle ny-
anser av rødt samt blåtoner.

  

til HveR-
dags Og 
fest: Den 

klassiske 
baseballjakken 

er et trendplagg 
denne høsten. 
(Foto: Brave-

soul.co)

 –  nøkkelplagg er 
jeans, rutete skjorter, 

skinnjakker og minst et par 
grove boots. de kan brukes 
til alt – alltid

                       Ida Elise Eide Einarsdóttir
redaktør i motemagasinet Vixen

” RedaktøR: 
Ida Elise Eide 
Einarsdóttir i 

motemagasinet 
Vixen. (Foto: 

Privat)

HøStmote

Fotballspillere i Kløfta 
idrettslag. Fotografert i 
1945. Bildet er hentet fra 
Akershus fylkesmuseum.

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.

Rælingen 
tuberkuloseforening 

Rælingen tuberkulo-
seforenings syklubb 
på sommertur i 
Rælingen. Fotografi 
fra 1930. Bildet er 
hentet fra Akershus 
fylkesmuseum.
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Shopping og vinsmaking
Ønsker du en ferie 
som kombinerer 
både storbyliv og 
det landlige liv? Nyt 
storbypulsen i Wien 
og vinen i Burgen-
land.

 

Tekst/foto:Linn Cecilie merckoll
linncecilie@avisdrift.no

 
Ønsker du deg en langhelg litt 
utenom det vanlige, og er du 
glad i kontraster? Fly inn til 
Wien og nyt noen dager i den 
flotte storbyen, før du leier en 
bil og setter kursen mot vinmar-
kene i Burgenland.

Wien 
Østerrikes hovedstad er en stor 
og staselig by. Her ligger det 
en rekke majestetiske bygnin-
ger, gatene er rene og pene og 
menneskene er vennlige. Det er 
en utrolig hyggelig by å vandre 
rundt i, eller om du vil gjøre 
som lokalbefolkningen; lei en 
sykkel og se byen fra to hjul. 
Det er godt merkede sykkelsti-
er rundt i byen, og også mange 
by-sykkelstativer hvor du lett 
kan sette den fra deg. Til lunsj 
må du selvfølgelig ta deg en 
wienerschnitzel som du skyller 
ned med en lokal øl.

SHopping
Shopping er hyggelig i Wien. 
Her er det et godt utvalg av 
kjente varer og mindre kjente 
skatter. En av de mest kjente ga-
tene er Mariahilferstrasse, her 
ligger restauranter og butikker 
om hverandre. Her er det en 
miks av forskjellige internasjo-
nale kjeder som Zara, Forever21 
og H&M, til de helt spesielle og 
frittstående butikkene. Gaten 
er lang, så du kan lett ende opp 
med å bruke en dag her, hver-
tfall om du setter deg ned og 
nyter en lunsj. Er du på utkikk 
etter å designerbutikker, burde 
du dra til Goldenes Quartier, 
et helt nytt område med bare 
kjente luksusmerker. 

muSeumSquaRTieR
Et sted som absolutt er verdt et 
besøk, er Museumquartier. Her 
ligger det mange museer, tett i 
tett med barer og restauranter. 
Er du der på sommerstid kan 
du legge deg godt til rette i en 
av de mange «solsengene» som 
står til disposisjon på den store 
plassen. Her er det mange men-
nesker, mye god mat og drikke, 
og mange spennende kunstut-
stillinger det er verdt å få med 
seg. Her kan du dra tidlig på 
dagen og bli til sent på kvelden.

uT på TuR
Er du mettet på storbylivet og 
klar for en kjøretur som tar 
deg til en annen verden? Lei 
en bil og sett snuta mot Bur-
genland. Burgenland ligger 
helt øst i Østerrike, og strek-
ker seg langs grensen til Un-
garn, med en kort grense mot 
Slovakia i nord og Slovenia 
i sør. Jo lengre du kommer 
unna Wien, desto mer øde 
blir det. Det som skiller seg fra 
landsbygda i Norge og i Bur-
genland, er at husene og går-
dene ikke ligger sammen med 
jordene sine. Her er det små 
landsbyer, og alle jordene lig-
ger i klynger utenfor. Dermed 
blir det litt mer sosialt, og litt 
mer liv på bygda.

Vinen
Grunnen til at du tar denne 

turen ut til Burgenland, er vi-
nen og roen. Her er det veldig 
fredfullt, og du kan virkelig 
senke skuldrene og trekke pus-
ten. Ting står stille her. Sjekk 
inn på et koselig pensjonat og 
spis hjemmelaget østerriksk 
mat. Det er for det meste oster 
og pølser, og det passer godt 
sammen med vin. De fleste 
stedene her serverer ikke øl, 
rett og slett fordi du er i vin-
land. Burgenland er nest stør-
ste region med ca. 16 000 ha 
vinmarker under produksjon. 
Her lages det nesten like mye 
rødvin som hvitvin, så du kan 

drikke din favoritt. Den blå 
druen Blaufränkisch er den 
mest dyrkede i Burgenland.

mUseUmqUaRtieR: Denne 
plassen er herlig avslappende og 
kulturell.

stORslÅtt: Wien er en vakker by med mange flotte byggverk. 

avslappet: En lokal fyr tar en 
liten pust i bakken. 

støRste innsjø: Neusiedler 
see er på Unescos verdensarvlis-
te og er et must see. Her yrer det 
av liv blant store og små. Neusid-
ler see er en steppesjø som ikke 
er dypere enn 1,8 meter på det 
dypeste. Størrelsen er ca 2/3 
av Mjøsa og med det Østerrikes 
største innsjø.

gOd stemning: Her er det 
bare å nyte maten, kulturen og 
kunsten.  

landsbygda:  I Burgenland  
er det en annen stemning enn i 
storbyen.Her er et vanlig kjøre-
tøy langs de endeløse rekkene 

av vindruer.

Østerrike er et lite 
vinland, og det dyrkes 
vin på kun ca. 46 000 
hektar (2010). Årlig 
produksjon er rundt  
2,5 til 3 mill. hekto-
liter. Hele landets 
produksjon utgjør til 
sammenlikning kun 
ca. halvparten av 
årsproduksjonen i 
Bordeaux-området 
i Frankrike. Meste-
parten er tørr hvitvin 
med druebetegnelse, 
og lages det ikke tørr 
hvitvin, så lages den 
søt; halvtørre/halvsøte 
viner glimrer med sitt 
fravær.

Kilde: Vinmonopolet.no

Produksjon  
av vin:

Selge bilen din?
Vi  kjøper eller selger 

bilen for deg. 

Romerike Bilsalg AS 
Nannestadveien 265

Tlf. 48 21 51 02

14 dagers hyggelig reise 
med buss gjennom  

Europa. Overnattinger i 
Tyskland, Frankrike og  
en ukes opphold Costa 

Brava-kysten med  
utflukter b.la. Barcelona.  

Avreise 2. 10 
Oppland Arrangement AS 
Tlf. 61 12 06 00
www.opplarr.no  

SPANIA

Plenjord/matjord
Rundsingel, sand etc. 
Tilkjørt alle dager. 
www.herstua.no
Tlf. 909 95 704/917 37 427  
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Televerkets Lillestrømsentral (tv) 1927 - 1987. I 1954 var Lillestrøm blant 
de første i landet som fikk automatisk telefonsentral. Telebygget ble 
restaurert på begynnelsen av 1990-tallet. Til høyre på kortbildet ser du 
Marcus Foseid sin forretning. Lillestrøm poståpneri ble etablert i dette 
huset i 1890. Og fra 1892 var dette stedets postkontor. I bakgrunnen kan 

tårnbygningen skimtes. Dette var et av Lillestrøms mest karakteristiske 
bygg. Huset ble bygd av lokomotivfører Paul Paulsen i 1891. Tårnbygget 
ble innhentet av utviklingen, og revet i 1982. 
   
                                                                                Av: Roy Mortensen    

Voldgaten  
1939 -2013

1939

2013

vikingmarked for 4. gang

pOpUlæRt: Pil og buekonkurransen er populært blant barn og voksne.  

vikingmaRked: – Markedet 
er perfekte familiedager. Her kan 
alle finne noe de kan delta i, sier 
Glenn Jordheim.

Gjallarstadir Viking-
lag lokker med histo-
riske vikingaktivite-
ter for hele familien 
når de igjen åpner 
portene på Nebbur-
svollen i Lillestrøm.  

 

Tekst/foto: Roy R. mortensen
roy@avisdrift.no

 
– Det kommer blant annet 
mestersmeder fra Tyskland. 
Det kommer også folk som syr 
klær, lager honning og lager 
smykker som er basert på vi-
kingfunn. Her blir det noe for 
enhver smak for hele famili-
en, forteller Glenn Jordheim. 

Lørdag og søndag 7. og 8. 
september samles rundt 400 
vikinger innenfor portene til 
Nebbursvollen. Jordheim opp-
lyser at dette blir det største vi-
kingarrangementet i Oslo- og 
Akershus i år. I fjor hadde mar-
kedet et publikumstall på 1300, 
fordelt på to dager. Året før øde-
la regnvær litt for arrangøren, 
men likevel kom det 500 besø-

kende til markedet. Publikum 
kan være med på bueskyting, 
dueller, spill og leker.  Det blir i 
tillegg historiefortelling og un-
derholdning for mor, far og bar-

Royal party service
Rimelig pris, rikelig smak

 
 

Ring tlf. 67 91 99 00  
eller mail rps@rpscatering.no

for bestillling

Se www.rpscatering.no for mer informasjon og priser

Snitter fra kr. 80,-
Smørbrød fra kr. 25,-
Rundstykker fra kr. 15,-
Baguetter fra kr. 25,-
Salat fra kr. 35,-
Lunsjtallerken fra kr. 80,-
Gryterett fra kr. 65,-
Skinkestek kr 150,- 
Koldtbord fra kr. 170,-
Kaker fra kr. 150,-

Selskapsmeny 
(Tre-retters fra kr. 195,-  minst 10 personer)

Forett: Scampi eller soya og honning -marinert svinefilet, frisk salat og koriandersaus.  
Hovedrett: Kokt laks m/ hollandaise- eller rømmesaus.  

Smørdampede babygulrøtter, agurksalat og kokte poteter. Eller urtebakt kyllingfilet,  
kremet paprikasaus, sautert grønnsaksblanding, med poteter eller ris.

Dessert: Friske jordbær og vaniljekrem toppet med  
karamelliserte nøtter.

Barnemeny kr. 75,-
Klassisk taco  med tilbehør og iskrem til dessert

 
Indisk rett: Lammekjøtt eller kylling, serveres med

ris , nanbrød, salat og linsestuing. Kr. 150,- per person 
 

Vi leverer til  alle typer selskapeligheter. 
Vi har meny for alle anledninger.

Öppet: Mån.-fre. kl 7-17
Lör. kl 9-13  

Tel. +46 571-100 40
hilmer.bygg@hilmer.se  

 
www.hilmer.se 

Vi har allt för ditt 
bygge. Och det vi 
inte har hemma – 

det tar vi hem!

na, samt muligheter for å skaffe 
seg vikingsmykker, våpen og 
klær, opplyser arrangøren. 

– Vi har markedsført arran-
gementet litt annerledes i år og 

forventer derfor flere besøken-
de. I fjor hadde vi 30 vikingtelt 
på plassen. I år blir det rundt 
70 telt. Det kommer vikinger 
fra syv forskjellige land. 
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Takk til alle som sendte inn!

SVaR:
Bildet er tatt på skårer-
sletta i Lørenskog, med 
nav-bygget i bakkant.

VInneR:
SVeIN eRIk SØRLIe
Nordbyhagavn. 55a
1472 Fjellhamar

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

H
vo

r 
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Presenter din forening/klubb:
Fortell om ditt musikkorps eller din speidertropp, idrettsforening eller mc–klubb! Eller noe helt annet. Send innlegget, gjerne med bilder, til tips@romeriksposten.no

Vil du bli speider? Vil du bli 
speiderleder? 

Lørenskog FA speider-
gruppe har vært aktiv 
siden 1947 og har base i 
Frelsesarmeens hus i Rich. 
Nordråksvei 8 på Fjell-
hamar. Vi hører til både 
Norges Speiderforbund 
og Frelsesarmeens speide-
re. Fra høsten har vi ledig 
plass i Flokken som er fra 
2.klasse til og med 4.klas-
se. 

Går dere inn på hjem-
mesiden vår www.loren-
skogfa.no får dere glimt av 
alle de hyggelige aktivite-
tene vi har.

Ta kontakt med gruppe- 
og flokkleder Rut Solevåg 
på e-post ruts@lorenskog-
fa.no eller tlf 48185673, 
så får dere flere opplys-
ninger. 

Rut har vært speiderle-
der i 50 år og gruppeleder 
i 40 år. Fremdeles er spei-
ding høyt prioritert.

Lørenskog FA speidergruppe

Storgaten 28, 0184 OSLO  Tlf. 22 17 51 11
Bogstadveien 43, 0366 OSLO  Tlf. 22 16 60 90

www.gullborgen.no

JANUAR-SALG 30 -50%

17 18 19 20

1610

9

14
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15

8

6

1 2
3

5

4

NÅ 3500,-
0,15 ct. Før 6999,-

NÅ 2999,-
0,10 ct. Før 5500,-

NÅ 7999,-
0,42 ct.  
Før 12000,-

NÅ 12500,-
0,64 ct.  
Før 17500,-

NÅ 28000,-
0,50 ct. Før 40000,-

NÅ 18000,-
0,40 ct.  
Før 28000,-

NÅ 6500,-
0,10 ct. Før 10999,-

NÅ 4500,-
0,20 ct. Før 7999,-

NÅ 6999,-
0,30 ct. Før 10999,-

NÅ 9999,-
0,40 ct. Før 15999,-

NÅ 19999,-
0,60 ct. Før 29999,-

NÅ 22000,-
0,70 ct. Før 34000,-

NÅ 69999,-
1,40 ct. Før 110000,-

NÅ 13500,-
0,50 ct. Før 22000,-

NÅ 15000,-
0,75 ct. Før 20000,-

NÅ 22000,-
0,60 ct. Før 32000,-

NÅ 9999,-
0,50 ct. Før 16999,-

NÅ 7999,-
0,25 ct. Før 12500,-

NÅ 25000,-
0,50 ct. Før 38999,-

NÅ 35000,-
0,60 ct. Før 49999,-

NÅ 10500,-
0,30 ct. Før 17999,-

NÅ 15999,-
0,40 ct. Før 27000,-

NÅ 22000,-
0,50 ct. Før 38500,-

NÅ 35000,-
0,60 ct. Før 50000,-

NÅ 65000,-
1,00 ct. Før 110000,-

NÅ 2999,-
0,07 ct. Før 5999,-

NÅ 3999,-
0,10 ct. Før 6999,-

NÅ 5999,-
0,20 ct. Før 9999,-

NÅ 24000,-
0,50 ct. Før 40000,-

NÅ 12500,-
0,30 ct. Før 19999,-

NÅ 27000,-
0,50 ct. Før 39999,-

NÅ 17500,-
0,40 ct. Før 29000,-

NÅ 25999,-
0,50 ct. Før 38000,-

NÅ 5999,-
0,20 ct. Før 9999,-

NÅ 45000,-
0,87 ct. Før 70000,-

tw-vs

tw-vs

tw-vs

tw-vs

Hjerteslip  
+ baguetter

tw-vs tw-vs

tw-vs

tw-vs River-si

Princess

River-si

River-si

River-si

River-si

Våre diamantsmykker kommer med 
diamant-sertifikat i lekre gaveetuier. 

Vi følger Kimberly prosessens sertifise-

ringsordning, og kan garantere at våre 
diamanter er konfliktfri basert på skriftligegarantier fra våre leverandører.

Den perfekte frierring

1/2 pris 40%

med hvitt gullkjede

Vi har smykker som er unike- 
til priser du vil like! 

Størst utvalg!

UKENS DIAMANT-TILBUD -30-50%
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Rollerblades  str 36. Kr.600. Origina-
le. Brukt en gang. Beskyttelse for kne, 
albue og hånd medfølger. Tlf 920 85 
729. 
 
Pent mahogni skrivebord, 160 x 80 
cm med skuffeseksjon, samt avlast-
ningsbord også med skuffer. Til salgs 
kr. 800,- Godt kjøp. Tel. 90599865. 

Gamle norske postkort og brevkortal-
bum kjøpes av lokal samler til god pris. 
Tlf. 930 40 550. 
 
Tysk hjelm fra 2. verdenskrig ønskes 
kjøpt av samler. Annet militært fra 
krigen er også av interesse.Tlf.: 40 40 
62 16. 
 
Eldre Veterantråsykler uansett stand 
ønskes av samler som tar vare på 
Sykkelhistorie. Er også intressert i 
delesykler. Ring 93034633 eller mail 
sleirset@online.no 
 
Jøtul vedovn type 602 ønskes kjøpt. 
Tlf. 67 90 38 77. 
 
Ønsker og kjøpe overgitte gamle 
mopeder motorsykler fra før i tiden 
også løse deler. Spesielt innteresert 
i tempo sachs også japanske, dog 
ikke nyere en 85m. Ikke kast noe 
andre kan ha bruk for delene dine.
Kommer og henter. Bjørn Hansen  tlf 
63970398. mob 47287450.mail 
bonna3@start.no 
 
Endepanel til IFØ Caribia badekar 
ønskes kjøpt. Bredde badekar er 70 
cm. Tlf. 920 85 729. 
 

Følgende kan hentes gratis: IKEA bar-
skap på hjul - kan lukkes. Barnestol. 
Golvteppe (Beige) - Ca. 170x230. Tel. 
90198650 Skjetten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trenger du hjelp til gressklipping, 
hagearbeid, maleoppdrag, rengjøring 
og diverse forefallende oppgaver. 
Også besøkstjeneste. Har mange 
års erfaring fra diverse oppdrag for 
Frivillighetssentralen. Ring trygt, 90 
99 01 80. 

Jeg ønsker kontakt med personer som 
deltok ved flyslippet på Kåterudmåsan 
natten mellom mandag 23. april og 
tirsdag 24. april 1945 eller som var 
med på å frakte våpen og utstyr til 
Milorghula ved Åmotdammen samme 
natt samt den påfølgende natta, alter-
nativt personer som har god kjennskap 
til detaljer rundt dette ut over det lille 
som man kan lese om i Strømmenboka. 
Ut over det ønsker jeg også kontakt 
med personer som selv enten var med 
ved den illegale 17. mai-feiringen 
på Bjønnåsen søndag 17. mai 1942, 
eller som kan fortelle inngående om 
hvordan dette foregikk helt eksakt, 
ned på detaljnivå. Også andre store og 
små hendelser fra okkupasjonstiden i 
Rælingen, Skedsmo, fet og Lørenskog 
er av interesse, aller helst fortalt fra de 
som selv opplevde denne tiden, men 
ønsker også kontakt med andre som 
kjenner inngående til historier som er 
viktige å få skrevet ned for ettertiden. 
Vennligst ring 90 99 01 80

11 bøker. Regine Derforges: Den blå 
sykkelsen , 4 bøker. Vilhelm Moberg: 
Itvandrerne og innvandrerne 8 bøker. 
Herbjørg Wassmo: 6 bøker. Også 
Hamsun og andre kjente forfattere. 
Tlf. 90664869. 
 
Hundebur til salgs. Passer middels 
stor hund. Er solid og passer i Volks-
wagen Passat og Skoda Oktavia/Su-
perb. Selges for 350,-. Tlf 63833411 
 
MC. Yamaha XT 600. 1985 mod.
hendvendelse: mob. 90013754 
e-post: p-akris@online.no

 
 

 
Diverse treningsutstyr; benk, vekt-
stenger, strekkfisk. 4 gode vinterdekk 
fra Nokia, piggfrie. 185/65 R14. 
Flere vannkanner med kran, ca 25 
liter. Fint til hytt for vann. 2 stk 
Marmorplater, str 47x61, 18 mm. 
40x43, 22 mm. Ny kraftig trehvit 
stol, er i pakke. Store tvinger; 2 stk 
110 cm. 2 stk 50 cm. 3 Strandstoler. 
Kabel, sort. VDE 3G 1,5 mm (mange 
meter). Fiskeutstyr; stenger, sneller 
noe er nytt. Verneutstyr til skogshogst. 
Melkespann, 3 L Høyang. Fiskeglas-
skuler med nett. Elektrisk hekksaks 
B&D, 33 cm. Gammel Philips radio 
fra 1940-tallet og reisegrammofon 
fra 1950. Sandkasse: 115x115 cm 
med lokk og sittemuligheter, 20 cm 
grunn. Foma askestøvsuger, ikke 
brukt. Gammelt kjøkkenbord med 
skuff; 67x110 cm, 79 cm høyde.Stor 
blå plastbalje. Kenwood Musikkan-
legg; platespiller, forsterker etc i lyst 
trevirke med glassdør. Vannslange på 
vogn. Huske til barn. BBB-reoler.Noe 
Jaren rød takstein gis bor, og noen 
skifferheller. Pris blir vi sikkert enig 
om. Tlf 416 27988. Strømmen. 
 
Toyota Land Cruiser 4WD 1986 mod. 
Hendvendelse: mob. 90013754 e-post: 
p-akris@ online.no 
 

 
 
 
 
Lite brukt EPSON Stylus SX425W 
trådløs skriver, scanner og kopie-
ringsmaskin rimelig til salgs.  Øvre 
Rælingen, tlf. 90 96 92 07. 
 
Kabinett og div. andre møbler selges 
rimelig. Telefon: 936 96 319. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 enkle, grønne sovesofaer med løse 
puter og plass for sengetøy selges 
billig. Tlf. 924 95 557. 
 
Komplett katteutstyr (lite brukt). 
Klorestativ, transportbur, kattetoalett, 
seng, tepper, matskåler, leker, sele og 
bånd selges for kr 600 (ny pris ca. kr 
1200). Tlf. 97589102 e. kl. 17.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nytt norsk produsert hvitmalt  salong-
bord Kr 700. Teak-møbler   Salong-
bord , hjørnebord, sybord med skuff, 
kurv og settebord. Alt billig. Slettvold 
lyse manilla møbler, rundt bord med 
glassplate 90 cm i diam + stol med 
pute rimelig. Pyntebrønn  i betong 
kjøpt på hagesenter. Kr 850. Nye 
tykke hageputer (ikke utpakket) Kr 
150 pr stk.  Husquarna håndklipper 
Kr 250. Oljemaleri landskap motiv 
fra Trollheimen  sign. S.T. Sørensen 
85 x 60 Kr 1400. Oljemaleri (motiv 
fra Eggedal) sign. Hagan-52 Bred 
gullramme Kr 1200.  Oljemaleri med 
motiv fra Lyngør sign. Finn Kraft - 42 
Kr 1500.  Fargelito fra Mesnaelva 
sign. Thaulow/Hans Holm Kr 2300. 
Stort flott gammelt oljemaleri 135 
x 105, bred gullramme. Kr 2500. 
Hybelkomfyr 2 plater + stekeovn 
lite brukt Kr 650. God vaskemaskin 
Indesitt 1200 omdr. Kr 800. Krystall 
taklampe fra 50-årene + 2 utskjærte  
lampetter. 2 pene bordlamper med 
skjermer. Rimelig. Småen kvali-
tets-barneseng 180 x 75  kremhvit 
med skuff og Wonderland madrass 
Kr 1000. (Ny pris uten madrass Kr 
3050.) Krogenes spisebord benk med 
rygg, armlener  og løs pute lengde 
180. Kr 800. Ny lenestol (helsestol) 
med løs nakkepute fra Hjellegjerde. 
Lys bøk, ullstoff. God passform, lett 
å sette seg , lett å komme ut av.  Kr 
1200. (Ny pris ca 5000). 2 lenestoler 
i skinn Kr 300 pr stk Hel-tre kommo-
de blå med dekor h 90 b 77 4 skuffer 
Kr 500. Kaffeservise fra Stavanger-
flint – 52 12 par kopper med fat og 
asjetter. Rimelig. 2 takbokser for bil 
, en sort og en lys grå. Kr 300 pr stk. 
Hagemøbler av tre hvitmalt med puter 
3-seter sofa 2 stoler og bord Kr 1300. 
2 høye hagestoler i teak regulerbare 
med puter (som nye) Kr 350 pr stk. 
Tlf 456 65 211. 
 
Gedigen seksjon  med lys i patinert 
furu ( ca 2.2 m bred  -  kan deles i 5 
deler for enklere transport). Prisan-
tydning kr 2000,- ved henting på  
Fjellhamar. Tlf 915 50 369 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Sneskuffe ca 350,- som ny. Kjøretral-
le  ca 200,- som ny. Hageredskaper 
jernrive,spader (fiskars). Dukkevogn 
ca 250 mønstret fint brukt. Barbie 
dokker og Barbie ting og hus etc. 
selges samlet eller hver for seg. Hen-
vendelse Aase 99 54 70 69.  
 

Rosa Ps2 med Eye Toy, Buzz, danse-
matte og Singstar. Alt dette for bare 
Kr.1.500,- Mobil: 454 94 558 
 

 
Stilmøbler. 4 Brunstad lenestoler i 
vinrødt, meget pene og lite brukt. Sel-
ges kr 3000,- Samlet. Utskåret salong 
m.m Tlf. 63 80 20 32   
 

”Trapper” Kano m/ 2 stk. årer og 
tralle kr. 3500,- DBS herresykkel, 10 
gir 61 cm ramm kr. 600,- Diamant 
herresykkel, 18 gir 53 cm ramme kr. 
600,- Ribbevegg (ubrukt) 230x80 
cm kr. 200,- Salongbord, teak med 
utrekkbar avishylle 150x55 cm kr. 
150. Salongbord furu 140x75 cm 
kr. 150. Kano og sykler er svært lite 
brukt. Tlf. 90 88 10 29 
 
Hvitmalt seng 75 x 200 med madrass 
og overmadrass Kr 300.  God ram-
memadrass med tykk overmadrass 
og stålben, 120 x 200  Kr 500. 
Krogenes lenestol regulerbar med 
løs fotskammel, blått bunadsstoff 
Kr 1200. Krogenes tallerkenhylle 
h 90 cm. Krogenes 4-seter sofa 
Fron ullstoff blå, pent brukt Kr 800. 
Krogenes entrekommode med 2 
skuffer, smijernsbeslag + speil i lys  
bjerk Kr 1800. Stor sofa fra Living, 
linfarget god kvalitet Kr 300.  2 stk 
golvtepper (husflids-tepper) 100% 
ull str 200 x 300 Kr 500. Et mindre 
Kr 300. Langbord med tykk plate 
laget på privat snekkerbedrift 190 x 
83 . Kr 950.  Hjørnehylle 90 cm h. 
Rosemalt Kr 400. Hel-tre kommode 
blå med dekor h 90 b 77 4 skuffer Kr 
500. Antikk piano-krakk og benk med 
dragehoder rimelig. Eldre kiste med 
buet lokk og smijern handtak Lengde 
ca 80 cm. Kr 900. Sort 1800-talls 
skjermbrett med dekor Kr 700. God 
gammel høvelbenk Kr 700. Tandberg 
radio Sølvsuper 10  (fungerer) Kr 800. 
6 stoler for spisebord sort metall med 
flettet sete som nye. Kr 600 for alle. 

Huset skal tømmes! 2 pent brukt 
furu senger med madrass 2mx0,9 
Kr 200 pr enhet eller kr 1000 totalt 
for, 1 sovesofa i lyseblått ullstoff med 
sammneleggbar underliggende 
ekstra seng, 1 seng med madrass, en 
kontorpult med sideskuffer, 2 Vågå 
Trollstigen bokhyller med underskap i 
hvitkalket furu, 1 Ekornes hjørnesofa 
3+2+1 i vinrødt skinn (noe slitt),1 AEG 
vaskemaskin i god stand. Alt må hentes.
Tlf 91652525. 
 
Tv selges for kr. 300,- ved avhenting 
Fjellhamar.  tlf 915 50 369 
 

 
 
 
 
Campingvogn Knaus Eiffelland 540 
(2001) og nytt  fortelt m anneks. Evt 
fast plass på Kråkerøy, Fredrikstad. 
Tlf: 941 792 04/976 913 27. 
 
Gammelt skap i flammet bjørk med  
lys selges for kr 900,- ved avhenting 
Fjellhamar. Tlf 915 50 369

 
 

 
 
Mer enn 10 vakre, levende kaktus sel-
ges rimelig enkeltvis. De har høyde fra 
16 cm til 99 cm. Kaktusene trives godt 
ved å stå ute om sommeren. De er me-
get hardføre og krever intet vedlikehold. 
Du kan også reise fra kaktusene i ferien, 
de klarer seg fint flere uker uten vann. 
Du kan ha glede av plantene i flere årti-
er. Virkelig flotte og gøyale dekorasjoner! 
Vakre aloe vera planter rimelig tilsalgs, 
både små og store. De er meget hardfø-
re og krever lite vedlikehold. Plantene. 
Trives også meget godt ved å stå ute om 
sommeren. 10 fots jolle tilsalgs for kr. 
850,- Den er meget sjødyktig. Den har 

, motorfeste. Båtplass:  på Strømmen 
Båtforening som dere kan overta. 2 
nye, ubrukte bilstereo høyttalere selges 
tilsammen for rimelige 600 kroner. 
Hver av høyttalerne har egen pen kasse 
og består av 3 mindre høyttalere på 
henholdsvis 17,5 cm, 9,5 cm og 7,5 
cm. Dersom man kobler inn et spesial-
filter kan man bruke dette anlegget på 
220 volt i din bolig. Tlf: 47390131, 
67907485 Løvenstad. 
 
Pent brukte bøker til salgs. Fra kr. 75 
til kr. 100 pr. bok. Anne Karin Elstad: 

Til salgs

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 det 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»

ønskes kjøpT

eTTerlysning

gis borT

TjenesTer

Etablerertjenesten i Akershus
tilbyr spennende kurs og 
veiledning. Se mer info på 

Tenker du å etablere bedrift?

kultur

Debuterer med  
etterkrigsdrama
Kristin Ålovsrud fra 
Skedsmo bokdebu-
terer med romanseri-
en «Fredsår». 

 

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

 
– Som liten var jeg glad i å høre 
på mine besteforeldres historier 
fra selve 2.verdenskrig, men 
etter hvert begynte jeg å tenke 
mer over hva som skjedde etter-
på. Når soldatene hadde dratt 
hjem og man måtte bygge opp 
igjen samfunnet, forteller Kris-
tin S. Ålovsrud fra Skedsmo.                                                      
Nylig kom hun ut med første 
bok i romanserien “Fredsår”. 
Der følger vi hovedpersonen, 
18 år gamle Ragnhild, fra Lil-
lestrøm til Sør-Aurdal i etter-
krigstiden. Etterkrigssamfunnet 
og hvordan det var å være ung 
kvinne i Norge på den tiden blir 
belyst i boken.

             
oppgJøR i LandeT                        
– De siste årene har det kom-

met en del ny forskning når 
det gjelder behand-
lingen tyskerjente-
ne, krigsseilerne og 
hjemvendte jøder 
ble møtt med, som 
man tidligere har 
lagt litt lokk på. 
Nå er nok tiden 
mer moden for 
dette, og det er 
derfor spennende 
å kunne bruke 
noe av det i his-
torien. Samtidig 
var det et opp-
gjør i landet, 
både landssvi-
koppgjøret og 
ellers i sam-
funnet, etter 
hva man had-
de gjort og hvilken side man 
hadde stått på. Det preget lo-
kalsamfunnene i lang tid etter 
1945, og jeg har derfor forsøkt 
å sette hovedpersonen Ragn-
hild inn i denne tiden og la 
henne oppleve konsekvensene 
av krigen, forklarer Ålovsrud.                                                                                                                                        
           
på Løpende Bånd                                                                                                 
Debutboken kom ut 12. august. 

Og den nybakte forfatteren har 
ikke tenkt å ligge på latsiden. 
Bok nummer to i serien gis ut 
allerede 9. september, og vide-
re fremover vil bøkene komme 
ut på løpende bånd – med bare 
seks ukers mellomrom. 

Fortsatt vet hun ikke hvor 
mange det kan bli i alt.

– Siden jeg fremdeles skri-
ver på serien vet jeg ikke en-
delig hvor mange det vil bli, 
men jeg har et sammendrag 
av videre bøker på 15 – 20 
stykker. De fleste romanserier 
i dag ender et sted mellom 15 
og 25, med enkelte unntak, 
men det er for tidlig å sette et 
endelig tall, forteller hun.

FoRLageT SaTSeR
Schibsted har trykket opp et 
opplag på 200 000 av debutbo-
ka, som er distribuert ut til både 
abonnenter og butikker.                                                                                    

– Det ser veldig bra ut. Fra for-
lagets side er dette høstens store 
satsing, og så langt tyder ingen-
ting annet på enn at det er en 
suksess. Samtlige tilbakemeldin-
ger er positive og gode, og leserne 
melder tilbake at de ser frem til 
en fortsettelse, hvilket jo er kjem-
pegøy for meg som forfatter.

Hun forteller at mange tar 
kontakt med henne på Face-
book, både med spørsmål og 
hyggelige tilbakemeldinger.                                                                                                                

– Det er veldig morsomt. 
Allerede nå er det mange som 
har bestilt abonnement av se-
rien, og det tegner veldig bra. 
Når leserne gjør det er de jo 
rimelig sikre på at de også vil 
like det de leser i kommende 
bøker, mener hun.   
                               
SkRiVeR om kVeLdene                             
Parallelt med forfatterskapet 
jobber Ålovsrud fulltid i vi-

deregående skole samtidig 
som hun studerer til master 
i skoleledelse.

– Det er klart at det er travle 
tider og har vært det lenge, men 
det er jo slik at selv om roman-
serien blir utgitt nå, så er mye 
av jobben gjort gjennom de tre 
årene som har gått siden jeg 
startet på den. Jeg bruker som 
regel kveldene til å skrive, og 
i tillegg har jeg en mann som 
tar seg mye av vår lille datter på 
1 1/2 år, og gjør mye hjemme. 
Uten han tror jeg ikke bokpro-
sjektet hadde vært mulig ved 
siden av alt annet, medgir hun.                                                                            
I oktober er det også en baby til 
på vei, men flere av bokmanu-
sene er ferdig, så det skal ikke 
ha noe å si for fremdriften.                                                                                

– Jeg har allerede mange bø-
ker liggende klare, slik at utgi-
velsene uansett skal rulle og gå, 
smiler Kristin Ålovsrud.

pROdUktiv: Kristin Ålovsrud er klar med første bok i romanserien «Fredsår». Bok nummer to kommer 
ut allerede i september. (Foto: Privat og Schibsted Forlag)

PC-VERKSTED
VI UTFØRER: 
- Reparasjoner/
Oppgradering 

- Installasjon  
ADSL-internett 
- Hjemmebesøk 

ved behov 
- Salg av alt  
innen data

DATABUTIKKEN MED KVALITETSPRODUKTER  
TIL KONKURANSEDYKTIGE PRISER

Strømsveien 66B, Inng. fra Nygate
Tlf. 417 68 013 / 21 39 35 13
Åpent: Man-Fre 11-19 (14)

E-mail: jiba@online.no

Universal
Network

DELL C1660W  
FARGE LASER 

A4, Trådløs tilkobling

LENOVO ESSENTIAL 
Core I5 2.6  Minne: 4GB 
HDD:500 Gb 15.6” W8

BENQ 21,5”    
1920X1080, VGA/DVI 

Full HD 1080p 16:9  
Visual Perfection

1298,-

1198,-

3990,-snekker med  
fagbrev
Pensjonert snekker m/fag-
brev. Ledig for små oppdrag. 
Tlf. 94 82 76 78
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63 80 03 30
www.aleris.no/strommen
73 87 20 00
eller se alerishelse.no

Adresse: Strømmen Storsenter, Støperiveien 5

Norges største kjede av private 
sykehus og medisinske sentre.

Vi tilbyr full utredning med ultralyd og belastningstester. Tilbudet 
passer for personer som har symptomer på hjertesykdom, familiær 
belastning eller som ønsker å forebygge hjertesykdom. Vi har kort 
ventetid og du trenger ingen henvisning.

Ring oss for timebestilling eller se www.aleris.no/strommen

Grundig hjertesjekk

Amjad Hussain

Norsk Ballettinstitutt starter nye dansekurs i uke 34 på 
Lillestrøm og uke 35 på Lørenskog.   
- kom på en gratis dansetime til ditt barn (3-18 år)!

Vi driver med dans som scenekunst og har dansekurs i bl.a.  
barneballett, klassisk ballett, jazzdans, hip hop, moderne,  
stepp, akrobatikk og breakdance for gutter

Velkommen til et nytt dansesemester!

ALLE FØTTER KAN DANSE! 

Lillestrøm: Lillestrøm Kultursenter, Kirkegt. 11   Lørenskog: Industriveien 6, ved Visperud  Tlf: 46 62 74 78   www.dansen.no

GLADE MUSIKANTER  
ØNSKES

Er du glad i å spille variert korpsmusikk og har du også et 
godt humør så skal du ta kontakt med oss i Lørenskog  

Veterankorps.

 
TIRSDAG 20. AUGUST  

starter vi opp igjen i Lørenskog Hus med mye  
artig å se fram mot. 

 
Korpset har rundet 30 år i år og har ca. 55 medlemmer 

mellom 35 og 75 år.  Vi tar gjerne i mot deg også enten du 
har spilt jevnlig siden barneårene eller har hatt et opphold 

de senere år. 

Spiller du tuba, waldhorn, fløyte eller slagverk så er  
du spesielt velkommen. 

Ring oss på mobil 92253284/90560813 eller  
se www.lvk1983.no for mer informasjon.  

I Lørenskog Veterankorps  
finner du et godt musikalsk 

nivå mikset med trivelig miljø 
og mange opplevelse.  

 
Vi håper å høre  

fra deg!

Mitt
instrument

Jan Holsten fattet interesse for farens trekkspill da 
han var 11 år. Den første tiden satt han for seg selv 
og trykket på de hvite og svarte knappene. Etter 
hvert fikk han undervisning av en musikklærer. I 
1972 var han med da Lillestrøm trekkspillklubb dro 
ut sine første toner. Siden har han vært dirigent i 
klubben i 34 år. Av musikalske forbilder nevner han 
Harry Syvertsen. En habil trekkspiller som han hørte 
for første gangen på begynnelsen av 1940-tallet. 
Senere fikk han sansen for Arnstein Johansen. 

 — Jeg ble kjent med Arnstein da jeg var med i Oslo 
trekkspillklubb. Harry og Arnstein er musikerne som 
hadde en spillestil og musikk jeg likte godt. 

 — Når kjøpte du favorittinstrumentet ditt? 
 — Jeg har mange trekkspill og har vel ingen spesiell 
favoritt blant disse. Men det er to spill som brukes 
mye. De andre er mer for klenodier å regne. Det 
siste spillet mitt kjøpte jeg på våren i år. Det er et 
Bugari Armando. Du vet, jeg begynner å bli eldre 
og trengte derfor et trekkspill som var litt lettere å 
holde. 

 — Når låter instrumentet best?
 — Det låter egentlig best når jeg mikker det opp og 
spiller dansemusikk. 

 — Din beste opplevelse med dette instrumen-
tet? 
 — Det har vært mange gode og fine opplevelser 
med trekkspillet. Den største er nok da jeg som 
17-åring, i 1949, spilte alene i NRK på direktesendt 
radio i 10 minutter. Jeg spilte en reinlender, vals og 
en marsj. Det var virkelig stort, og jeg var nok da i 
den syvende himmel. 

 — Hvem foreslår du som neste kandidat til Mitt 
Instrument?
 — Du kan ta en prat med sønnen min, Erik Holsten. 
Han er dyktig på orgel. Han har vunnet noen priser 
for sine orgelprestasjoner.

 
Tekst: Roy Mortensen

Navn: Jan Holsten
Alder: 81
Bosted: Lillestrøm
Spiller i:  Lillestrøm trekk-
spillklubb og frilans
Musikkstil: Dans- og 
underholdningsmusikk

  Alt innen

 GRAVSTEINER
  Oppussing-Tilføyelser-Omsliping

 
 Eidsvold Stenhuggeri
 N.E.Strand  95 73 96 96

STUBBEFRESING 
- raskt og effektivt

Tlf. 911 14 679
www.stubbefjerning.no
KJÆRNETS HAGETJENESTER

Jubileumskor 
søker sangere

Alt klart for  
Barnas Dag

Skjetten Dur & Moll 
fyller 35 år i år. Nå vil 
koret ha flere med-
lemmer. 

 

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

 
I år er det 35 år siden To-
rill Grimsby og Edgar Lind-
boe fridde til dusjsangere og 
korpsforeldre på Skjetten, og 
fikk samlet folk til den første 
korøvelsen med Skjetten Dur 
& Moll.

I den anledning inviterer 
leder av koret, Ingun Brun-
borg, til Åpent hus i øvings-
lokalene på Solbakken i Skjet-

ivRige kORisteR: Det blandede koret Skjetten Dur & Moll har sunget sammen i en årrekke. Her fra 
en konsert på Folkets Hus på Strømmen. (Foto: Privat)

lenge leve klOvnen kneRten: F.v. Elin Stjernesund, av-
delingssjef i Strømmen Sparebank, Yngvar «Knerten» Gregersen i 
Barnas Dag AS og Trine Ullereng, markedssjef i LillestrømBanken. 
(Foto: Anne Merete Rodem)

ten i morgen, 29. august.
– Alle som har lyst til å prø-

ve kan bli med på en vanlig 
korøvelse for å finne ut om 
dette er noe de kan tenke seg. 
Vi vet at mange brenner inne 
med et ønske om å få synge, 
sier Brunborg.

 
BRedT RepeRToaR 
Siden oppstarten i 1977 har ko-
ret fått medlemmer fra hele Ro-
merike, og holdt et utall små og 
store konserter.

– Vi har en del opptredener i 
nærmiljøet, men reiser også på 
kortreff og turer innenlands 
og utenlands. I fjor var vi i 
Tallinn og neste år går turen 
til Dublin, forteller Brunborg.

De entusiastiske sangerne er 
spredt i alder, med 40 år som 
skiller den yngste og den eldste.

Repertoaret er bredt og om-
fatter både pop, rock, viser, mu-
sikaler og tradisjonsmusikk.

moRo og SunT                               
Akkurat nå er koret i gang med 
å øve på gamle sanger, som 
sanger fra OL på Lillehammer 
og den første låten de sang 
sammen. I oktober avslutter de 
jubileumsåret med en storsla-
gen konsert.

Ingun Brunborg er ikke i 
tvil om at korsang er bra for 
både kropp og sjel.

– Du kan komme på øvin-
gen å være totalt utslitt etter 
en hard dag på jobben og gå 
derfra våken og opplagt. Ikke 
bare er korsang moro, men 
det er sunt også. Et skikkelig 
pustehull i hverdagen, mener 
hun.

  

Initiativtagerne bak 
«Barnas Dag» håper 
arrangementet blir 
en like stor suksess 
som Byfesten i Lille-
strøm. 

 

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

 
– Dette blir en morsom og le-
ken dag på barnas premisser. 
Her blir det både trylle- og 
ballongklovner, skattejakt 
med sjørøvere, ansiktsma-
ling, lykkehjul, fiskedam og 
ballongdart, forteller marked-
skoordinator ved Lillestrøm 
kultursenter, Anne Merete Ro-
dem.

Kultursenteret ønsker å ut-
vide sitt tilbud til barn og eta-
blerer like godt «Barnas Dag». 
Med på laget er de lokale spa-
rebankene LillestrømBanken 
og Strømmen Sparebank samt 
Akershus Teater, Norsk Ballet-
tinstitutt og Barnas Dag AS.

– Uten bidrag fra disse kun-
ne man sett langt etter arran-
gementet, sier Rodem.

  
VenTeR mange 
BeSøkende                                                      
De regner med å få besøk av fle-
re hundre barn og voksne lør-
dag 31. august – uansett vær. 
Hele arrangementet skal nemlig 
foregå innendørs – i kultursen-
terets saler og fellesarealer. 

På programmet står Akers-
hus Teaters forestillinger 
«Vårherres Klinkekule» og 
«Scenekunst ut til folket». 
Publikum får anledning til å 
se skuespillerne øve på en ny 
barneforestilling. Og Klovnen 

Knerten, som tidligere har un-
derholdt barna på Byfesten, 
vil avlegge en visitt.                                                                                                         

HåpeR på SukSeSS                              
Markedssjef i LillestrømBan-
ken, Trine Ullereng, og avde-
lingssjef i Strømmen Spare-
bank, Elin Stjernesund, håper 
det nye årlige arrangementet vil 
falle i smak.

– Kultur tilrettelagt for 

barn er alltid populært og vi 
har sett hvor godt grep Klov-
nen Knerten har på barna un-
der Byfesten i Lillestrøm, sier 
Ullereng. 

– Vi er de lokale spareban-
kene så det er naturlig for oss 
å støtte opp om så gode tiltak 
for barn. Vi håper det blir en 
like stor suksess som Byfesten 
etter hvert, legger Stjernesund 
til.

 

 
Forrige helg åpnet Rælingen 
kunstforening en ny separa-
tutstilling med  Pushwagner. 
Den særegne og mye omtalte 
kunstneren var selv til stede 
under åpningen. Pushwagner 
er en av Norges viktigste sam-

Pushwagner til  
Sandbekkstua

tidskunstnere og har den senere 
tid oppnådd internasjonal aner-
kjennelse, deriblant på samtids-
kunst-biennalene i Berlin og Syd-
ney våren 2008. Verkene hans 
skal vises på Sandbekkstua frem 
til 22. september.

Tlf. 92 26 07 92Annonsere her?
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Tiltalende og stor 3-roms toppleilighet på Metro
- ny i 2010 - attraktiv og sentralt - garasje - heis
VISNING
Etter avtale.
FINN-kode: 43269172

BRA / P-ROM
90m2 / 87 m2

EIERFORM
Borettslag
FELLESGJELD
2 325 124,-
TOTALPRIS
5 425 124,-
OMKOSTNINGER
5 362,-
FELLESKOSTNADER
9 025,- pr. mnd

homeeiendom.no

LØRENSKOG
BIBLIOTEKGATA 12

3 100000,-
+ fellesgjeld og omkostninger

KONTAKT
Eirik Nordlie
90 88 05 87
KONTOR
HOME Eiendomsmegler Lørenskog

Metro Senter: Pen og moderne 2-roms eierleil -
trappefri adkomst - vestvendt balkong - carport
VISNING
SOLGT!

BRA / P-ROM
58m2 / 53 m2

EIERFORM
Eierseksjon
FELLESGJELD
4 103,-
TOTALPRIS
2 100 000,-
OMKOSTNINGER
54 822,-
FELLESKOSTNADER
2 066,- pr. mnd

homeeiendom.no

LØRENSKOG
BIBLIOTEKGATA 32

2 100000,-
+ fellesgjeld og omkostninger

KONTAKT
Nadeem Bokhari
91 53 49 41
KONTOR
HOME Eiendomsmegler Lørenskog

SOLGT

mer informasjon og flere eiendommer finner du på homeeiendom.no

LILLeSTRØM  
kuLTuRSeNTeR
BOkLANSeRING MeD TORkIL 
DAMHAuG
ONSDAG 28. AuGuST kL. 19:30 I 
SCeNe 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lanseringsfest for boka – Sikre 
tegn på din død. Torkil Damhaug 
kommer direkte fra Lørenskog, og 
under armen har han den rykende 
ferske Sikre tegn på din død. Dette 
er den nyeste romanen til Torkil, en 
ny psykologisk thriller som også 
denne gang tar oss med til de 
mørke skogene på Romerike.
I tillegg til høytlesing forteller 
Torkil om boka, dens tilblivelse og 
forfatterskapet generelt, i samtale 
med Ole Bjerkebakke. Som om 
ikke det var nok vil sanggruppa 
Enda kaldere underholde med sine 
sonore røster. Kafeen er åpen fra 
klokka 17.00 og serverer varm og 
kald mat og passende drikke.
Det er gratis inngang – velkom-
men!  

JAN eGGuM & HALVDAN 
SIVeRTSeN
TORSDAG 29. AuGuST kL. 19:00 I 
TeATeRSALeN 
 
 
 
 
 
 
 
 
To av våre mest kjente og kjære 
artister gjennom tre tiår, Jan Eggum 
og Halvdan Sivertsen, har slått seg 
sammen under mottoet; sammen 
er vi i alle fall to - minst! En heidun-
drende helaftens konsert kompet 
av et solid backingband.  Eggum 
& Sivertsen dykker dypt i hver-
andres sangskatter og presenterer 
et program bestående av tidløse 
slagere. Faren for gjenhør med 
«Kjærlighetsvisa», «På’an igjen», 
«En natt forbi», «Sommerfuggel i 
vinterland» og mange flere perler 
er overhengende. Passelige doser 
nytt materiale av så vel musikalsk 
som muntlig karakter kan også 
forventes! 
 
BARNAS DAG
LØRDAG 31. AuGuST kL. 12:00 I HeLe 
HuSeT 
Vi inviterer barn og voksne til en 
hyggelig dag med mange spen-
nende aktiviteter. Gled deg til:
Trylle- og ballongklovner, skattejakt 

med sjørøver, ansiktsmaling, lyk-
kehjul, fiskedam, ballongdart m.m. 
Akershus Teater har åpen dag og 
viser forestillingene ”Vårherres 
Klinkekule” og ”Scenekunst ut til 
folket”. Norsk Ballettinstitutt har 
åpen dag med gratis dansetimer 
og show med NBI Dansekompani.
Barnas dag presenteres i sam-
arbeid med LillestrømBanken, 
Strømmen Sparebank, Barnas Dag 
og Akershus Teater.  
 
 

LØReNSkOG HuS
ISkReMFeST
TORSDAG 29. AuGuST kL. 18:00 
LØReNSkOG BIBLIOTek 
Iskremfest for de som har vært med 
på Sommerles. Underholdning med 
Ingvild H. Rishøis barnerimbok Pling 
i bollen - fine og ufine barnerim - og 
bandet Pling! Ordfører Åge Tovan 
kommer og gjør stas på barna! 
 
ODD NORDSTOGA OG INGe-
BJØRG BRATLAND
FReDAG 30. AuGuST kL. 20:00, 
STORSTuA 

Et enkelt akkompagnement og to 
unike sangstemmer. mer trenger 
man ikke. «Av og til dukkar det 
opp talent heilt uttom det vanlege. 
Ingebjørg Harman Bratland er eit 
slikt talent. Sidan ho var lita jente i 
fjøllbygda Edland i Vinje kommune 
har ho trollbunde alle med ein mu-
sikalitet og ei stemme av ein sjel-
dan og heilt spesiell kvalitet.» Slik 
beskriver Odd Nordstoga parteren 
Ingebjørg Bratland. De kjenner 
hverandre godt fra hjemstedet 
Vinje og folkemusikkmiljøet der. Så 
når Odd ønsket å gjøre et folkemu-
sikkprosjekt, var det ingen tvil om 
hvem han ville gjøre det sammen 
med. En vakker vårdag for et par år 
siden tok derfor Ingebjørg turen til 
Odds musikkloft på Lambertseter, 
og her begynte sangene å trille 
fram. Slik ble folkemusikkprosjektet 
«Heimafrå» født. Ikke noe band, 
ikke noe strykerarrangement. Så 
enkelt som mulig - bare bruke 
av de sangene som utgjør det 
musikalske jordsmonnet der begge 
kommer fra. 

 

RæLINGeN
STyGGeMANNSVæRSTINGeN
TORSDAGeR kL. 18:00 SANDBekkSTuA 
Dette er turen hvor selv Fandens 
oldemor måtte gi tapt og bite i 
greina. Så beina hard er denne 
turen at du bør vurdere å skrive 
testamente før du i det hele tatt 

våger deg på å bli med. Vi skal 
opp på 396,5 meter over havet 
på bare et par kilometer, så om du 
har høydeskrekk - glem hele greia! 
Vi har sett bikkjer sitte på en grein 
mens de grein, og gamle kroker 
som skalv som aspeløv mens de 
ba til høyere makter, vi beveger oss 
helt på grensen til det forsvarlige. 
Vi ser Fanden like inn i hvitøyet - vel 
vitende om at vi er både tøffere og 
seigere, derfor overvinner vi alt av 
vær som blir kastet på oss, ville 
og gærne dyr (som elg, flått og 
hare) samt hunger og nød, som får 
Hamsuns Sult til å virke som den 
reneste eventyrskildring. Er du kar 
om å utstå alt dette her, ja - så k-a-
n-s-k-j-e du kan begynne å tenke på 
å snøre dobbeltknute på beksøm-
støvlene og sette strake kursen mot 
Sandbekkstua for å bli med på en 
heidundrandes frisk tur sammen 
med andre våghalser av samme, 
beintøffe kaliber. Tør du? Det kreves 
en forholdsvis god kondis og gode 
ben for å klare denne turen i det 
tempoet som vi går i.

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

 Billetter:
  www.lorenskogkino.no

    
       Aktuelle filmer:
    
       Grown Ups 2
       Kick-Ass 2
       Monsteruniversitetet
       Elysium
       Mormor & de åtte ungene
      
   
Senior/babykino onsdager 12.30:  

     Onsdag 28.august:

     Babykino:     Blue Jasmin
     Seniorkino:  Frances Ha

 
 Ukens premierer:
  *Mitt liv med  
    Liberace
  *Maur i rompa
  * Smurfene 2
  * Pioner
  

HERBALIFE- 
PRODUKTER
TLF. 959 90 645
Selvstendig Herbalife-distributør

Kommende forestillinger i Lørenskog hus
Billetter på WWW.LORENSKOGHUS.NO

EVA & THE HEARTMAKER
Fredag 27. september kl. 20.00, Vasshjulet - kr. 200

ODD NORDSTOGA & INGEBJØRG BRATLAND “HEIMAFRÅ”
Fredag 30. august kl. 20.00, Storstua - kr. 320

Flott og velhold enebolig - Rolig og barnevennlig -
5 soverom - Opparbeidet hage - Gode solforhold
VISNING
SOLGT!

BYGGEÅR
1989
BRA / P-ROM
245m2 / 221 m2

EIERFORM
Selveier
TOMT - AREAL OG EIERFORM
879 kvm Eiet tomt

homeeiendom.no

JESSHEIM
KONVALLVEGEN 19

5 190000,-
+ omk. 2,8%

KONTAKT
Stine Bøe
91 69 04 48
KONTOR
HOME Eiendomsmegler Jessheim

SOLGT

*Romslig og tiltalende 3- roms selveierleil.- solrik
terrasse/hage - nyere standard - garasje - sentralt
SOLGT BRA / P-ROM

74 m2 / 71 m2

EIERFORM
Eierseksjon
TOTALPRIS
3 290 000,-
OMKOSTNINGER
ca. 2,8 %
FELLESKOSTNADER
2 109,- pr. mnd

homeeiendom.no

LØRENSKOG
MARGARETHAS VEI 37

3 290000,-
+ omkostninger ca. 2,8 %

KONTAKT
Nadeem Bokhari MNEF
91 53 49 41
KONTOR
HOME Eiendomsmegler Lørenskog

SOLGT



LILLESTRØM/VIGERNES
EIDSVOLDSGATA 62

Stor enebolig. Attraktivt, barnevennlig, rolig
og sentralt boligområde. Dobbelgarasje og
carport for 2 biler. Stor tomt.

VISNING
Lør. 31/8 kl. 13-14 og søn.
1/9 kl. 13-14.
VELKOMMMEN!
KONTAKT
Eiendomsmegler MNEF
Jan Erik Ellefsrud, 46 42 03 00
KONTOR
HOME Eiendomsmegler Lillestrøm

BYGGEÅR
1956/2003
BRA / P-ROM
306m2 / 257 m2

EIERFORM
Selveier
TOMT - AREAL OG EIERFORM
1 234 kvm eiet tomt

7 550 000,-
+ omk. 2,8%

FINSTADJORDET
KONVALLVEIEN 61

Lørenskog/Sørli *Vesentlig påkostet og
tiltalende enebolig - solrik og barnevennlig
beliggenhet - garasje - sokkelleilighet

SOLGT

KONTAKT
Nadeem Bokhari MNEF
91 53 49 41
KONTOR
HOME Eiendomsmegler Lørenskog

BYGGEÅR
1988
BRA / P-ROM
218 m2 / 210 m2

EIERFORM
Selveier
TOMT - AREAL OG EIERFORM
647 kvm Eiet tomt

6 750 000,-
+ omk. 2,8%

SOLGT

mer informasjon og flere eiendommer finner du på homeeiendom.nomer informasjon og flere eiendommer finner du på homeeiendom.no

Skårer/ *Oppgradert 3- roms leil. med god standard
- stor innglasset og solrik balkong - parkeringsplass
VISNING
Solgt

BRA / P-ROM
67 m2 / 67 m2

EIERFORM
Borettslag
FELLESGJELD
151 631,-
TOTALPRIS
2 101 631,-
OMKOSTNINGER
5 362,-
FELLESKOSTNADER
3 415,- pr. mnd

homeeiendom.no

LØRENSKOG
SKÅRER TERRASSE 23

1 950000,-
+ fellesgjeld og omkostninger

KONTAKT
Nadeem Bokhari MNEF
91 53 49 41
KONTOR
HOME Eiendomsmegler Lørenskog

SOLGT

*Stor, lys og trivelig 3-roms leil. med solrik balkong
og fantastisk utsikt - garasje - heiser - V.v/fyring inkl.
SOLGT BRA / P-ROM

73 m2 / 73 m2

EIERFORM
Borettslag
FELLESGJELD
231 405,-
TOTALPRIS
1 921 405,-
OMKOSTNINGER
5 362,-
FELLESKOSTNADER
4 863,- pr. mnd

homeeiendom.no

LØRENSKOG
SKÅRERÅSEN 12

1 690000,-
+ fellesgjeld og omkostninger

KONTAKT
Nadeem Bokhari MNEF
91 53 49 41
KONTOR
HOME Eiendomsmegler Lørenskog

SOLGT

Enderekkehus over tre etasjer - Gode solforhold -
Hage og utsikt. SOLGT FOR : 2.000.000,-
VISNING
SOLGT!

BRA / P-ROM
100 m2 / 98 m2

EIERFORM
Selveier
TOTALPRIS
1 941 572,-
OMKOSTNINGER
51 572,-
FELLESKOSTNADER
1 100,- pr. mnd

homeeiendom.no

NESKOLLEN
POLARISVEGEN 50A

1 890000,-
+ omkostninger

KONTAKT
Stine Bøe
91 69 04 48
KONTOR
HOME Eiendomsmegler Jessheim

SOLGT

Lys, gjennomgående og praktisk 2 romsmed
trappefri adkomst. Parkeringsplass.
VISNING
Ons 28/8 kl 17.30-18.30.
VELKOMMEN!

BRA / P-ROM
58m2 / 55m2

EIERFORM
Andel
FELLESGJELD
667 149,-
TOTALPRIS
1 857 149,-
OMKOSTNINGER
5 362,-
FELLESKOSTNADER
7 901,- pr. mnd

homeeiendom.no

LØRENFALLET
SAGVEGEN 24

1 190000,-
+ fellesgjeld og omkostninger

KONTAKT
Eiendomsmegler MNEF Jan Erik Ellefsrud
46 42 03 00
KONTOR
HOME Eiendomsmegler Lillestrøm
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Send kryssordløsningen med navn og adresse til
kryssord@romeriksposten.no 

eller til Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

LøSning:  ................................................................................................................................................................

naVn:  ........................................................................................................................................................................
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SVaRSLipp SendeS TiL: Romeriksposten, depotgata 20, 2000 Lillestrøm

FRiST FoR innSending: mandag 2. september

X–oRd

VINNeR AV FLAxLODD
TOVe MONSRuD
Grensevn. 4. B
2005 Rælingen 

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:

VIND I SeILeNe

www.cambridgekuren.no
30 år 

i Norge

Cambridgekuren tar overvekt seriøst. 192 personer har 
nå de 3 siste årene deltatt i en studie på Parker Institutt, 
Fredriksberg Hospital i København. 

Cambrigdekuren er det eneste produktet med en slik stor 
og uavhengig studie i Europa. Les hva leger, dietister og 
presse skriver om kuren på 
våre hjemmesider.

Cambridgekuren er beregnet for personer som lider av overvekt/fedme og personer som står under medisinsk diettkontroll. 
Kuren skal ikke brukes i mer en 3 uker sammenhengende uten samråd med lege. Skal ikke selges til personer under 18år.

SELGES NÅ I 
32 LAND

TA KONTROLL OVER DIN EGEN VEKT!

- Martin Laustraup

Cambridgekuren har 8 smaker
Sortimentet består av 6 Shaker og 2 Supper.
Kuren skal kun blandes ut i vann!

Vil du ned i vekt ?
- 5 - 10 - 15kg bruk Cambridgekuren!

Ned i vekt - bedre helse! 
Kjøp kuren hos våre rådgivere/forhandlere 
eller hos din lokale helsekostbutikk.

Mer enn 1.100 000 personer i Norge, Sverige, Finland og
Danmark har nå redusert sin vekt med Cambridgekuren.

Allerede den første uka
kunne jeg se resultater på 
vekten, nå gleder jeg meg til
de neste 10kg!

BEST  PÅ 
SMAK ?
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I en ny serie tar Dag
Lindebjerg oss med til
Hebridene, Orkenøy-
ene, Fair Isle, Shetland
og Færøyene. Dette er
øyer som var norske i
mange hundre år, og
som den dag i dag har
en befolkning som er
svært bevisst sin nor-
ske historie. Allerede
på 700-tallet startet
den norske immigra-

sjonen hit, og gjennom
hele vikingtiden slo
nordmenn seg ned her.
Øyene ble etterhvert
en del av Norges-
veldet, hvor norsk kul-
tur, språk og virksom-
het ble dominerende.
Serien starter på
Hebridene, eller Suder-
øyene som vikingene
kalte dem.
NRK1 søndag kl 20.55

Et lite stykke Norge i Nordatlanteren

I kveld er over 7000
publikummere samlet
i utsolgt Oslo Spek-
trum for å se hvem
som vinner årets fina-
le av MGPjr 2013. Ti
gutter og ti jenter skal
på scenen, fordelt på
ti knallsterke låter. To
band, to jenteduoer og

hele seks solister fra
Oslo, Drammen, Ran-
daberg, Mosjøen,
Høvik, Fredrikstad,
Sandnes, Verdal,
Trondheim og Bø i
Telemark skal i kveld
kjempe om å bli vinne-
ren av MGPjr 2013.
NRK1 lørdag kl 19.55

Norsk finale i Melodi Grand Prix junior

Jakter sangtalenter
«The Voice» er tilbake
for å jakte nye sang-
talenter. Espen Lind,
Lene Nystrøm, Tommy
Tee og Sondre Lerche
har inntatt de røde
stolene og er klare.
Det unike er at mento-
rene ikke får se delta-
gerne, kun høre dem.
De skal i løpet av
seks fredager velge ut
sine talenter.

TV 2 fredag kl 20.00

ONSDAG 28.8

TORSDAG 29.8

FREDAG 30.8

tvukens

07.00 Morgensending
14.05 Det ville Australasia
(r)
15.00 NRK nyheter
15.05 Bertelsen på Camino-
en (r)
15.30 330 skvadronen (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Matador (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Ardna
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Det ville Australasia
(r)
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Friidrett. Diamond
League fra Zürich.
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Valg 2013
22.30 Valg 2013
22.50 Leo tar valget
23.05 Kveldsnytt
23.20 The Paradise (8)
00.10 Sherlock (r)
01.40 Nattsending

08.45 Morgensending
10.00 Distriktsnyheter
13.20 Valg 2013 (r)
14.10 Jordas kretsløp (r)
15.10 Buktalerens beste
venn (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Kina om Kina (r)
19.30 Danne og Bleckan (6)
19.45 Den gode viljen (r)
20.45 Glimt av Norge:
Byvandring i Ålesund (r)
20.55 Friidrett. Diamond
League fra Zürich.
22.00 NRK nyheter
22.10 Oddasat – nyheter på
samisk
22.15 Historier frå verdas
museum (2)
23.00 Tv-junkie (r)
00.30 USAs norske bataljon
(r)
01.00 Jakt for føde (r)
01.30 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
01.45 Distriktsnyheter

06.00 Morgensending
13.10 Supernanny (r)
14.00 Mitt drømmehjem (9)
15.00 Stjernene på slottet
(r)
16.00 Home and Away (19)
16.30 Home and Away (20)
16.55 Karl & Co (r)
17.30 Ettermiddagen (12)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Ettermiddagen (12)
19.30 Hotel Cæsar (30)
20.00 Matagentene (1)
20.30 TV 2 hjelper deg (16)
21.00 Nyhetene
21.20 Valgstudio
21.40 Været
21.45 Sportsnyhetene
22.00 Valgcamp
22.30 Hawaii Five-0 (r)
23.30 Hawaii Five-0 (r)
00.25 Arne Dahl: Europa
blues (r)
01.25 Mord og mysterier (r)
02.20 Mord og mysterier (r)
03.10 Under the Dome (r)
03.55 Nattsending

06.00 Morgensending
09.30 Livredderne i Califor-
nia (r)
10.00 Frasier (r)
10.30 Frasier (r)
11.00 Menneskejegeren (r)
12.00 Jack Osbourne –
Mongol Rally (r)
13.00 Livredderne i Califor-
nia (r)
13.30 MacGyver (r)
14.30 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 Duck Dynasty (r)
16.00 South Park (r)
16.30 Cleveland Show (r)
17.00 Menneskejegeren (r)
18.00 112 – Politiet (r)
19.00 Vettskremte pøbel-
unger (r)
20.00 Helt vilt (r)
21.00 Crash Course (r)
21.30 Broom (r)
22.00 Broom (r)
23.00 Crash Course (r)
23.30 Criminal Minds (r)
00.25 Sons of Anarchy (r)
01.35 Tough Enough (r)
02.25 Nattsending

06.00 Morgensending
08.20 Program ikke fastsatt
09.10 Oprah (r)
10.10 Dr. Phil (r)
11.05 Dr. Phil (1930)
12.00 Ekstrem oppussing
USA (r)
13.00 Supersize vs.
Superskinny (r)
14.00 Top Model USA (r)
15.00 Masterchef USA (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 NCIS (r)
17.30 Bones (r)
18.30 Ekstrem oppussing
USA (r)
19.30 Skjulte skatter (8)
20.30 Hjelp, han pusser
opp! (11)
21.30 Bones (r)
22.30 7 Days of Sex (4)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.15 Sex og singelliv (r)
00.55 Kongen av Queens (r)
01.25 Bones (r)
02.25 NCIS (r)
03.10 Smash (r)
03.55 Sex og singelliv (r)
04.25 Nattsending

06.00 Morgensending
12.45 Cougar Town (r)
13.15 Happy Endings (r)
13.45 America's Funniest
Home Videos (r)
14.15 Den syvende himmel
(r)
15.15 Melissa & Joey (r)
15.40 Christine (r)
16.10 Cougar Town (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Friends (r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.30 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 Sinnasnekker'n (4)
20.30 Ullared (r)
21.30 Special Victims Unit
(23)
22.30 Castle (r)
23.25 CSI: Miami (r)
00.20 Special Victims Unit
(r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
12.30 Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Family Guy (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 UEFA Champions Lea-
gue-trekning. Trekning til
gruppespillet.
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I met Your Mot-
her (r)
20.30 How I met Your Mot-
her (r)
21.00 Two and a Half Men
(r)
21.30 Poseidon. Am. actio-
neventyr fra 2006.
23.20 Amerikansk fotball:
NFL Gameday. Magasin.
23.55 Cops (r)
00.25 World's Most Ama-
zing Videos (r)
01.25 Nattsending

07.00 Morgensending
13.05 Hygge i hagen (r)
13.35 Bondi Beach (r)
14.00 NRK nyheter
14.05 Det ville Australasia (r)
15.00 NRK nyheter
15.05 Bertelsen på Camino-
en (r)
15.30 330 skvadronen (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Matador (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Høydepunkter Mor-
gennytt
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Det ville Australasia (r)
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Valg 2013
20.15 Dei ustoppelege (1)
20.45 Vikinglotto
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Valg 2013
22.20 Monroe (4)
23.05 Kveldsnytt
23.20 Chicago Fire (19)
24.00 Nattsending

08.30 Morgensending
13.05 Valg 2013 (r)
13.55 Sametingsvalget
2013 (r)
14.40 Kina om Kina (r)
15.10 Mannens unyttige
verden (5)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Kina om Kina (r)
19.30 Danne og Bleckan (5)
19.45 Historier om økono-
misk krise (r)
20.15 Jordas kretsløp (r)
21.15 Billedbrev (r)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 USAs norske bataljon
(r)
22.00 NRK nyheter
22.10 Dagens dokumentar
23.10 I tolvte time (r)
00.40 Jakt for føde (r)
01.10 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
11.45 Ettermiddagen (r)
13.10 Supernanny (r)
14.00 Mitt drømmehjem (8)
15.00 Klaus på kanten (r)
16.00 Home and Away (17)
16.30 Home and Away (18)
16.55 Karl & Co (r)
17.30 Ettermiddagen (11)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Ettermiddagen (11)
19.30 Hotel Cæsar (29)
20.00 Stjernene på slottet
(1)
21.00 Nyhetene
21.20 Valgstudio
21.40 Været
21.45 Sportsnyhetene
22.00 Flystyrten
23.30 Blue Bloods (9)
00.25 Stjernene på slottet
(r)
01.25 Arne Dahl: Europa
blues (r)
02.25 Mord og mysterier (r)
03.15 Mord og mysterier (r)
04.05 Nattsending

06.00 Morgensending
10.00 Frasier (r)
10.30 Frasier (r)
11.00 Menneskejegeren (r)
12.00 Jack Osbourne (r)
13.00 Livredderne i Califor-
nia (r)
13.30 MacGyver (r)
14.30 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 Duck Dynasty (r)
16.00 South Park (r)
16.30 Cleveland Show (r)
17.00 Menneskejegeren (r)
18.00 112 – Politiet (r)
19.00 Vettskremte pøbel-
unger (r)
20.00 Hushaiene Vegas (2)
21.00 Nattskiftet (r)
21.30 Nådeløse innkrevere
(r)
22.00 Nådeløse innkrevere
(r)
22.30 The Killing (1)
23.25 Criminal Minds (r)
00.20 Sons of Anarchy (r)
01.25 De 7 drap (r)
02.15 Nattsending

06.00 Morgensending
08.20 Program ikke fastsatt
09.10 Oprah (r)
10.10 Dr. Phil (r)
11.05 Dr. Phil (1929)
12.00 Ekstrem oppussing
USA (r)
13.00 Supersize vs.
Superskinny (r)
14.00 Top Model USA (r)
15.00 Masterchef USA (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 NCIS (r)
17.30 Bones (r)
18.30 Ekstrem oppussing
USA (r)
19.30 Skjulte skatter (7)
20.30 Luksusfellen (2)
21.30 Boligjakten (1)
22.30 The Mentalist (20)
23.30 Client List (7)
00.30 Sex og singelliv (r)
01.15 Sex og singelliv (r)
01.55 Kongen av Queens (r)
02.25 Bones (r)
03.15 NCIS (r)
04.00 Sex og singelliv (r)
04.35 Sex og singelliv (r)
05.00 Nattsending

06.00 Morgensending
12.15 Friends (r)
12.45 Cougar Town (r)
13.15 Happy Endings (r)
13.45 America's Funniest
Home Videos (r)
14.15 Den syvende himmel
(r)
15.15 Melissa & Joey (r)
15.40 Christine (r)
16.10 Cougar Town (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Friends (r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.30 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 Sinnasnekker'n (3)
20.30 Ekstremt vekttap (5)
21.30 CSI (11)
22.30 Castle (r)
23.25 CSI: Miami (r)
00.25 Special Victims Unit
(r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
11.30 Family Guy (r)
12.00 Simpsons (r)
12.30 Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Family Guy (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I met Your Mot-
her (r)
18.00 How I met Your Mot-
her (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 UEFA Champions Lea-
gue. AC Milan - PSV Eindho-
ven. Direkte fra andre og
avgjørende kamp.
23.20 Cops (r)
23.50 Verdens villeste vide-
oer (r)
00.50 Nattsending

07.00 Morgensending
15.00 NRK nyheter
15.05 Bertelsen på Camino-
en (r)
15.30 330 skvadronen (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Matador (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Høydepunkter Mor-
gennytt
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Madagaskars unike
dyreliv (r)
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.40 Norge rundt
20.05 Her er MGPjr-finalis-
tene
20.55 20 spørsmål (16)
21.25 Scott og Bailey (6)
22.10 Trygdekontoret Valg-
kamp Spessial
23.00 Kveldsnytt
23.15 Boardwalk Empire (1)
00.10 ABBA (r)
01.00 Nattsending

10.10 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
10.25 Distriktsnyheter
13.45 Valg 2013 (r)
14.45 Kina om Kina (r)
15.15 Barn for enhver pris
(r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Kinas mat (r)
19.30 Historien om et mål-
tid (r)
19.40 To og en iPod (r)
20.10 Historier frå verdas
museum (r)
21.00 Nyheter
21.10 Glimt av Norge (r)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Reisen til India.
Br./indisk drama fra 1984.
00.05 Den gode viljen (r)
01.05 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
01.20-04.40 Distriktsnyhe-
ter

06.00 Morgensending
13.10 Matagentene (r)
13.40 TV 2 hjelper deg (r)
14.10 Mitt drømmehjem
(10)
15.00 Raske menn (r)
16.00 Home and Away (21)
16.30 Home and Away (22)
16.55 Kollektivet (r)
17.25 Karl & Co (r)
17.55 Karl & Co (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 20.00 med Raske
Menn (r)
20.00 The Voice – Norges
beste stemme (1)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 The Voice – Norges
beste stemme (1)
22.15 Mord og mysterier (r)
23.15 Eurojackpot trekning
(31)
23.40 Mord og mysterier (r)
00.45 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Livredderne i Califor-
nia (r)
13.30 MacGyver (r)
14.30 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 Duck Dynasty (r)
16.00 South Park (r)
16.30 Cleveland Show (r)
17.00 Menneskejegeren (r)
18.00 Alarm 112 (r)
18.30 Før kampen. Bli med
på oppladingen til kampen
mellom Brann og Sogndal i
22. runde i Tippeligaen.
18.55 Tippeligaen. Brann –
Sogndal.
19.50 I pausen
20.00 Tippeligaen. Brann –
Sogndal.
21.00 Etter kampen. Høyde-
punkter, kommentarer og
analyser etter tippeligaopp-
gjøret mellom Brann og
Sogndal.
21.15 Reign Over Me. Am.
drama fra 2007.
23.40 Criminal Minds (r)
00.35 Nattsending

06.00 Morgensending
09.10 Oprah (r)
10.10 Dr. Phil (r)
11.05 Dr. Phil (1931)
12.00 Ekstrem oppussing
USA (r)
13.00 Supersize vs.
Superskinny (r)
14.00 Top Model USA (r)
15.00 Masterchef USA (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 NCIS (r)
17.30 Bones (r)
18.30 Ekstrem oppussing
USA (21)
19.30 Two and a Half Men
(r)
20.00 Two and a Half Men
(r)
20.30 How I Met Your Mot-
her (r)
21.00 How I Met Your Mot-
her (r)
21.30 Step Brothers. Am.
komedie fra 2008.
23.15 Hjelp, vi må på ferie!
Am. komedie fra 1983.
01.00 Nattsending

06.00 Morgensending
12.45 Cougar Town (r)
13.15 Happy Endings (r)
13.45 America's Funniest
Home Videos (r)
14.15 Den syvende himmel
(r)
15.15 Melissa & Joey (r)
15.40 Christine (r)
16.10 Cougar Town (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Friends (r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.30 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 America's Funniest
Home Videos (r)
20.00 So You Think You
Can Dance (13)
22.00 Smuglerne (2)
23.00 Castle (r)
23.55 Righteous Kill.
Am. thriller fra 2008.
01.45 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 Simpsons (r)
12.30 Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Family Guy (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I met Your Mot-
her (r)
18.00 How I met Your Mot-
her (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 American Dad (61)
21.30 American Dad (62)
22.00 American Dad (63)
22.30 American Dad (64)
23.00 Hannibal. Br./am.
thriller fra 2001.
01.45 Nattsending
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07.00 Morgensending
09.00 Pakket og klart (r)
09.30 Valg 2013 (r)
10.00 Glimt av Norge: Bog-
stad gård (r)
10.10 Megafon (r)
10.40 Norge rundt (r)
11.05 Ein nasjon av over-
vektige (r)
12.20 Madagaskars unike
dyreliv (r)
13.10 Mannens unyttige
verden (r)
14.05 Attenboroughs 60
ville år! (r)
15.00 Birkebeinerrittet
19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto-trekning
19.55 MGPjr – norsk finale
2013
21.55 Pernille Sørensen –
«Flink pike» (r)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Karl Johan (r)
23.45 Jumper. Am. science
fiction-thriller fra 2008.
01.10 Ari og Per (r)
01.40 Nattsending

10.20 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
10.35 Distriktsnyheter
13.55 Kina om Kina (r)
14.25 Hovedscenen (r)
16.25 Kunnskapskanalen (r)
17.15 Historier om økono-
misk krise (r)
17.45 Fra Sverige til himme-
len (r)
18.15 Svenske dialektmys-
terier (r)
18.45 Toppserien. Stabæk
– LSK Kvinner.
21.00 Nyheter
21.10 Ensomme er de
tapre. Am. western fra
1962.
22.50 Den sanne historien
(r) Pirates of the Caribbean.
Br. dokumentarserie.
23.35 Låtene som forandret
musikken (r)
00.05 Krigen som aldri tok
slutt (r)
01.00-01.30 Jakt for føde
(r)

06.00 Morgensending
09.00 Nyhetsmorgen
10.00 Bonanza (r)
11.00 Bonanza (r)
12.00 Hotel Cæsar (r)
12.30 Hotel Cæsar (r)
13.00 Hotel Cæsar (r)
13.30 Hotel Cæsar (r)
14.00 Flystyrten (r)
15.30 En reise i den siste
villmark (r)
16.00 Verdens hardeste tri-
atlon (r)
17.00 The Voice – Norges
beste stemme (r)
18.30 Nyhetene
18.50 LørdagsMagasinet
19.10 Sportsnyhetene
19.20 Været
19.30 Valgcamp (r)
20.00 Rockheim Hall of
Fame
21.00 Nyhetene
21.15 Været
21.20 Sportsnyhetene
21.40 Die Hard 4.0.
Am./br. action fra 2007.
00.15 Hvaler (r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
09.00 Frasier (r)
09.30 Frasier (r)
10.00 Frasier (r)
10.30 Frasier (r)
11.00 Frasier (r)
11.30 Frasier (r)
12.00 Frasier (r)
12.30 That '70s Show (r)
13.00 That '70s Show (r)
13.30 That '70s Show (r)
14.00 That '70s Show (r)
14.30 That '70s Show (r)
15.00 South Park (r)
15.30 South Park (r)
16.00 South Park (r)
16.30 South Park (r)
17.00 South Park (r)
17.30 Hot Shots. Am.
komedie fra 1991.
19.20 Crash Course (r)
19.55 Agent null (r)
20.25 Little Britain (r)
21.00 Seven. Am. thriller
fra 1995.
23.25 The Code. Am. thril-
ler fra 2009.
01.25 Criminal Minds (r)
02.20 Nattsending

06.00 Morgensending
09.00 Dr. Phil (r)
10.00 Homsepatruljen USA
(r)
11.00 Made in Jersey (r)
12.00 Real Housewives of
Beverly Hills (r)
13.00 Real Housewives of
Beverly Hills (r)
14.00 Real Housewives of
Beverly Hills (r)
15.00 Real Housewives of
Beverly Hills (r)
16.00 The Middle (r)
16.30 The Middle (r)
17.00 The Middle (r)
17.30 The Middle (r)
18.00 Homsepatruljen (r)
19.05 Ramona and Beezus.
Am. familiekomedie fra
2010.
21.00 Couples Retreat. Am.
komedie fra 2009.
23.05 Hjelp, vi må på ferie
til Europa. Am. komedie fra
1985.
00.45 Skyggen fra fortiden.
Am. grøsser fra 2000.
03.00 Nattsending

06.00 Morgensending
11.30 America's Funniest
Home Videos (r)
12.00 Friends (r)
12.30 Friends (r)
13.00 Friends (r)
13.30 Friends (r)
14.00 Friends (r)
14.30 Two and a Half Men
(r)
15.00 Two and a Half Men
(r)
15.30 Two and a Half Men
(r)
16.00 Two and a Half Men
(r)
16.30 Two and a Half Men
(r)
17.00 Sinnasnekker'n (r)
18.00 Sinnasnekker'n (r)
19.00 WALL-E. Am. anima-
sjonsfilm fra 2008.
21.00 America's Funniest
Home Videos (r)
21.30 Dødelig våpen 4. Am.
actionkomedie fra 1998.
23.50 Body of Proof (r)
00.45 Nattsending

06.00 Morgensending
10.00 Drew Carey Show (r)
10.30 Seinfeld (r)
11.00 Seinfeld (r)
11.30 Best Ink (r)
12.30 Hell's Kitchen USA (r)
13.30 Hell's Kitchen USA (r)
14.30 Hell's Kitchen USA (r)
15.30 Garasjen (r)
16.30 Drømmemaskiner (r)
17.30 Airwolf (2)
18.30 Simpsons (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I met Your Mot-
her (r)
20.30 How I met Your Mot-
her (r)
21.00 Nitro Circus Live (3)
Am. realityserie.
21.30 Nitro Circus Live (4)
Am. realityserie.
22.00 Tattoosalongen (9)
23.00 Den røde drage. Am.
thriller fra 2002.
01.30 Hannibal Rising.
Fr./br./am. grøsser fra
2007.
03.40 Nattsending

07.00 Morgensending
11.15 Glimt av Norge: De
glemte gruvene på Gursli (r)
11.30 Muntert kokketreff (r)
12.30 Luftkrig (r)
13.20 Hjelp, vi flytter sam-
men! (1)
14.20 Dei ustoppelege (r)
14.50 Attenboroughs 60
ville år! (r)
15.40 MGPjr – norsk finale
2013 (r)
17.50 På sporet av dron-
ningane (r)
18.30 Newton
19.00 Søndagsrevyen
19.45 Sportsrevyen. Aktuel-
le reportasjer og dagens
sport.
20.05 Friluftsliv for alle
20.55 Vesterhavsøyene (1)
21.35 Nytt liv i East End (3)
22.35 Birkebeinerrittet. Fol-
kefest på to hjul.
23.05 Kveldsnytt
23.25 Rally. NM-runde fra
Telemark.
23.55 Lilyhammer (r)
00.40 Nattsending

10.40 Morgensending
12.10 Hansen og Hansen.
Norsk komedie fra 1941.
13.35 Den store ølreisen (r)
14.30 Jenter med baller (r)
15.30 Et mesterverk –
«Maria og barnet med eng-
ler» (r)
16.20 Ein nasjon av over-
vektige (r)
17.35 To og en iPod (r)
18.05 Norge rundt og rundt
(r)
18.30 Buktalerens beste
venn (r)
19.30 Danne og Bleckan (7)
19.45 Slik er universet (r)
20.30 Kongebryllup – i gode
og onde dager (r)
21.00 Nyheter
21.10 Hovedscenen
23.10 Balzac og den lille
kinesiske syersken (r)
Fr./kin. drama fra 2002.
00.55 Den gode viljen (r)
01.55 Den sanne historien
(r)
02.40-03.31 Krigen som
aldri tok slutt (r)

06.00 Morgensending
13.00 Fame. Am. musikk-
drama fra 1980.
16.00 Jan Eggum – Et rykte
forteller (r)
17.00 Rockheim Hall of
Fame (r)
18.00 Kristiansen & Strand
18.30 Nyhetene og Sporten
18.50 Været
19.00 Tippeligaen: Hoved-
kampen. Molde – Vålerenga.
19.50 I pausen. Høydepunk-
ter fra 1. omgang i fotball-
kampen mellom Molde og
Vålerenga.
20.00 Tippeligaen: Hoved-
kampen. Molde – Vålerenga.
21.00 Nyhetene
21.20 Valgstudio
21.35 Været
21.40 Sportsnyhetene
22.00 Prøv mitt liv (5)
23.00 Fotballkveld. Vi gir
deg alle målene fra dagens
kamper i Tippeligaen.
24.00 Wallander: Before the
Frost (5)
01.00 Nattsending

06.00 Morgensending
10.30 Frasier (r)
11.00 Frasier (r)
11.30 Frasier (r)
12.00 Frasier (r)
12.30 Massive Moves (r)
13.00 Massive Moves (r)
13.30 Massive Moves (r)
14.00 Massive Moves (r)
14.30 Hushaiene Vegas (r)
15.30 Dødsveiene (r)
16.30 Zero Rally (r)
17.00 FotballXtra: Før run-
den
17.30 FotballXtra: Alt om
fotball
18.00 FotballXtra: Med run-
den. Sammen med TV 2
Sporten kan du følge hvert
eneste spark på ballen
gjennom kveldens tippeliga-
runde.
20.00 Villmann på tur (r)
21.00 Collateral Damage.
Am. action fra 2002.
23.05 Cowboys og røvere
(3)
00.05 Dexter (r)
01.05 Nattsending

06.00 Morgensending
09.00 Dr. Phil (r)
10.00 Homsepatruljen USA
(r)
11.00 Top Chef Masters (r)
12.00 Skjulte skatter (r)
13.00 Skjulte skatter (r)
14.00 Skjulte skatter (r)
15.00 Skjulte skatter (r)
16.00 Top Model Sverige (r)
17.00 Boligjakten (r)
18.00 Luksusfellen (r)
19.00 Hjelp, han pusser
opp! (r)
20.00 Million Dollar Listing
New York (6)
21.00 Ocean's Twelve. Am.
krimkomedie fra 2004.
23.20 Two and a Half Men
(r)
23.50 Two and a Half Men
(r)
00.20 Up All Night (r)
00.50 Up All Night (r)
01.20 The Middle (r)
01.50 The Middle (r)
02.20 The Middle (r)
02.50 The Middle (r)
03.20 Nattsending

06.00 Morgensending
10.20 America's Funniest
Home Videos (r)
10.45 America's Funniest
Home Videos (r)
11.15 Melissa & Joey (r)
11.40 Melissa & Joey (r)
12.10 Melissa & Joey (r)
12.40 Melissa & Joey (r)
13.10 Melissa & Joey (r)
13.40 Friends (r)
14.05 Friends (r)
14.30 Friends (r)
15.00 Friends (r)
15.30 Friends (r)
16.00 Tangerudbakken
borettslag (r)
17.00 Ullared (r)
18.00 Sinnasnekker'n (r)
19.00 Sinnasnekker'n (r)
20.00 Alt for Norge (1)
21.30 Sinnasnekker'n (r)
22.30 Body of Proof (10)
23.25 Major Crimes (r)
00.20 Special Victims Unit
(r)
01.15 CSI (r)
02.10 Nattsending

06.00 Morgensending
10.00 Franklin and Bash (r)
11.00 Chuck (r)
12.00 Simpsons (r)
12.30 Simpsons (r)
13.00 Simpsons (r)
13.30 Storage Hunters (r)
14.00 Storage Hunters (r)
14.30 Storage Hunters (r)
15.00 Storage Hunters (r)
15.30 Storage Hunters (r)
16.00 Tattoosalongen (r)
17.00 Ax Men (r)
18.00 Kongen av Queens (r)
18.30 Kongen av Queens (r)
19.00 1600 Penn (9)
19.30 Go On (6)
20.00 American Dad (1)
20.30 The Exes (3)
21.00 Men at Work (5)
21.30 Defiance (9)
22.30 Walking Tall 2. Am.
actionfilm fra 2007.
00.25 American Dad (r)
00.55 American Dad (r)
01.25 American Dad (r)
01.55 American Dad (r)
02.25 Weeds (r)
02.55 Nattsending

07.00 Morgensending
14.05 Friluftsliv for alle (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Bertelsen på Camino-
en (r)
15.30 330 skvadronen (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Matador (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Høydepunkter Mor-
gennytt
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Madagaskars unike
dyreliv (r)
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Barnas restaurant (r)
20.15 Dyreklinikken (7)
20.45 Billedbrev (8)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Valg 2013
22.20 Molanders (11)
23.05 Kveldsnytt
23.20 Molanders (12)
00.05 Kriminalsjef Foyle (r)
01.45 Nattsending

09.50 Morgensending
13.15 Birkebeinerrittet (r)
13.45 Rally (r) NM-runde fra
Telemark.
14.15 De evige spørsmål (r)
14.40 På de syv hav (r)
15.10 Barn for enhver pris
(r)
16.05 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Slik er universet (r)
19.45 Sør-Amerikas ukjente
historie (3)
20.45 Tilbake der ingen
skulle tru at nokon kunne
bu (r)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Jimmys matfabrikk (r)
22.00 NRK nyheter
22.10 Billedbrev (r)
22.20 Hitler – vondskapens
karisma (2)
23.10 Hundre år med olje
(r)
24.00 Nytt liv i East End (r)
01.00 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Prøv mitt liv (r)
14.00 Mitt drømmehjem
(11)
15.00 Pengene på bordet (r)
16.00 Home and Away (23)
16.30 Home and Away (24)
16.55 Karl & Co (r)
17.30 Ettermiddagen (13)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Ettermiddagen (13)
19.30 Hotel Cæsar (31)
20.00 Jakten på kjærlighe-
ten (2)
21.00 Nyhetene
21.20 Valgstudio
21.40 Været
21.45 Sportsnyhetene
22.00 Irene Huss: Den som
lurer i mørket (1)
23.05 Irene Huss: Den som
lurer i mørket (2)
00.10 Til bords med fien-
den (r)
01.10 Political Animals (3)
02.10 Mord og mysterier (r)
03.05 Nattsending

06.00 Morgensending
15.00 That '70s Show (r)
15.30 Duck Dynasty (r)
16.00 South Park (r)
16.30 Cleveland Show (r)
17.00 Menneskejegeren (r)
18.00 Alarm 112 (r)
18.30 Før kampen. Bli med
på oppladingen til kampen
mellom Bryne og Stabæk i
21. runde i Adeccoligaen.
18.55 Adeccoligaen. Bryne
– Stabæk.
19.50 I pausen. Høydepunk-
ter fra 1. omgang i fotball-
kampen mellom Bryne og
Stabæk.
20.00 Adeccoligaen. Bryne
– Stabæk.
21.00 Matchball. Erik
Thorstvedt ser med skrå-
blikk på ukens fotballhen-
delser.
22.00 Klovn (r)
22.30 Klovn (r)
23.00 Klovn (r)
23.30 Criminal Minds (r)
00.25 Sons of Anarchy (r)
01.35 Nattsending

06.00 Morgensending
09.10 Million Dollar Listing
New York (r)
10.10 Dr. Phil (r)
11.05 Dr. Phil (1932)
12.00 Ellen DeGeneres
Show (1)
13.00 Supersize vs.
Superskinny (r)
14.00 Top Model USA (r)
15.00 Masterchef USA (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 NCIS (r)
17.30 Bones (r)
18.30 Ekstrem oppussing
USA (r)
19.30 Skjulte skatter (9)
20.30 Top Model USA (12)
21.30 NCIS (22)
22.30 Nashville (19)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.15 Sex og singelliv (r)
00.50 Kongen av Queens (r)
01.25 Bones (r)
02.20 NCIS (r)
03.05 Smash (r)
03.50 Sex og singelliv (r)
04.20 Sex og singelliv (r)
04.55 Nattsending

06.00 Morgensending
11.45 Friends (r)
12.15 Friends (r)
12.45 Cougar Town (r)
13.15 Happy Endings (r)
13.45 America's Funniest
Home Videos (r)
14.15 Den syvende himmel
(r)
15.15 Melissa & Joey (r)
15.40 Christine (r)
16.10 Cougar Town (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Friends (r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.30 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 Sinnasnekker'n (5)
20.30 71° nord (1)
22.00 Alt for Norge (r)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI: Miami (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
14.30 Family Guy (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I met Your Mot-
her (r)
18.00 How I met Your Mot-
her (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I met Your Mot-
her (r)
20.30 How I met Your Mot-
her (r)
21.00 Two and a Half Men
(r)
21.30 Two and a Half Men
(r)
22.00 Anger Management
(4)
22.30 The Exes (r)
23.00 American Dad (r)
23.30 Go On (r)
24.00 Legit (1)
00.30 Nattsending

07.00 Morgensending
15.10 Bertelsen på Camino-
en (r)
15.30 330 skvadronen (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Matador (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Høydepunkter Mor-
gennytt
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Madagaskars unike
dyreliv (r)
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Ut i naturen
20.15 Mat i Norden (6)
20.45 Extra-trekning
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Valg 2013
22.20 Valg 2013
22.50 Leo tar valget
23.05 Kveldsnytt
23.20 En hard virkelighet (r)
00.10 Man to Man. Br.
drama fra 2005.
02.10 Nattsending

09.50 Morgensending
13.25 Valg 2013 (r)
14.15 De evige spørsmål (r)
14.45 På de syv hav (r)
15.15 Barn for enhver pris
(r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Vesterhavsøyene (r)
19.45 Sametingsvalget
2013
20.30 Den store ølreisen
(3)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Hjelp, vi skal føde (3)
22.00 NRK nyheter
22.10 Farlige forfalskninger
23.00 Hitler – vondskapens
karisma (r)
23.50 Sør-Amerikas ukjente
historie (r)
00.50 Jakt for føde (r)
01.20 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
01.35 Distriktsnyheter.

06.00 Morgensending
11.45 Ettermiddagen (r)
13.10 Supernanny (r)
14.00 Mitt drømmehjem
(12)
15.00 Komiker i arbeid (r)
16.00 Home and Away (25)
16.30 Home and Away (26)
16.55 Karl & Co (r)
17.30 Ettermiddagen (14)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Ettermiddagen (14)
19.30 Hotel Cæsar (32)
20.00 Klaus på kanten (8)
21.00 Nyhetene
21.20 Valgstudio
21.40 Været
21.45 Sportsnyhetene
22.00 Duellen
23.00 Under the Dome (10)
23.55 Jakten på kjærlighe-
ten (r)
00.55 Arrow (r)
01.50 Mord og mysterier (r)
02.55 Mord og mysterier (r)
03.45 Numbers (r)
04.25 Nattsending

06.00 Morgensending
09.30 Livredderne i Califor-
nia (r)
10.00 Frasier (r)
10.30 Frasier (r)
11.00 Menneskejegeren (r)
12.00 Massive Moves (r)
12.30 Massive Moves (r)
13.00 Livredderne i Califor-
nia (r)
13.30 MacGyver (r)
14.30 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 Duck Dynasty (r)
16.00 South Park (r)
16.30 Cleveland Show (r)
17.00 Menneskejegeren (r)
18.00 112 – Politiet (8)
19.00 Hushaiene (r)
19.55 Little Britain (r)
20.30 Agent null (8)
21.00 South Park (14)
21.30 I all evighet (7)
22.30 Klovn (r)
23.00 Klovn (r)
23.30 Criminal Minds (r)
00.25 Homeland (r)
01.30 De 7 drap (r)
02.25 Nattsending

06.00 Morgensending
10.10 Dr. Phil (r)
11.05 Dr. Phil (1933)
12.00 Ellen DeGeneres
Show (2)
13.00 Supersize vs.
Superskinny (r)
14.00 Top Model USA (r)
15.00 Masterchef USA (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 NCIS (r)
17.30 Bones (r)
18.30 Ekstrem oppussing
USA (r)
19.30 Skjulte skatter (10)
20.30 Hellstrøm rydder opp
– hjemme (r)
21.30 Charterfeber – tur-
retur Gran Canaria (1)
22.30 How I Met Your Mot-
her (r)
23.00 How I Met Your Mot-
her (r)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.20 Sex og singelliv (r)
01.20 Kongen av Queens (r)
01.50 Bones (r)
02.45 NCIS (r)
03.25 Nattsending

06.00 Morgensending
13.15 Happy Endings (r)
13.45 America's Funniest
Home Videos (r)
14.15 Den syvende himmel
(r)
15.15 Melissa & Joey (r)
15.40 Christine (r)
16.10 Cougar Town (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Friends (r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.30 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 Sinnasnekker'n (6)
20.30 The Big Bang Theory
(r)
21.00 Asbjørn Brekke-show
(1)
21.30 CSI: NY (r)
22.30 Et magisk liv
23.30 Castle (r)
00.25 CSI: Miami (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
14.30 Family Guy (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I met Your Mot-
her (r)
18.00 How I met Your Mot-
her (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I met Your Mot-
her (r)
20.30 How I met Your Mot-
her (r)
21.00 Two and a Half Men
(r)
21.30 Den utrolige Mr.
Goodwin (3)
22.30 Den utrolige Mr.
Goodwin (4)
23.30 Cops (r)
24.00 Verdens villeste vide-
oer (r)
01.00 Nattsending



+HOME (04663) | homeeiendom.no

Et utvalg av våre boliger til salgs, se flere på vår hjemmeside homeeiendom.no

LØRENSKOG 3 100 000,-
BIBLIOTEKGATA 12 + omkostninger

JESSHEIM 2 690 000,-
DØLIHAGAN 4D + omkostninger

LILLESTRØM 7 550 000,-
EIDSVOLDSGATA 62 + omkostninger

BLYSTADLIA 700 000,-
GREVLINGVEIEN 1 + omkostninger

LØRENSKOG 2 150 000,-
SIGURDS VEI 9 + omkostninger

JESSHEIM 2 250 000,-
M JUL HALVORSENS VEG 15 D + omkostninger

SØRUM 1 190 000,-
SAGVEGEN 24 + omkostninger

RÆLINGEN 5 490 000,-
SMESTADHØGDA 11 + omkostninger

JESSHEIM 3 350 000,-
HAGAVEGEN 24B + omkostninger

STRØMMEN 790 000,-
SEGELCKES VEI 7 + omkostninger

JESSHEIM 1 790 000,-
ROMSAAS ALLE 18 + omkostninger

SKEDSMO 6 800 000,-
ENGELIA 19 + omkostninger


