
Mån–fre: 10–20 • lör: 10–19 • öppet varje söndag: 10–19
MAT:  Alla dagar: 9-21 SYSTEMBOLAGET: Mån-fre: 10-20 Lör: 9-15

Ny avis til husstaNder i ulleNsaker, eidsvoll og NaNNestad

Kjøpte panser- 
campingbil
Svein Dale fra Strømmen 
ønsket seg en litt spesiell og 
annerledes bobil. Dette fant han 
på annonsenettstedet finn.                                             
                                    
                                   Side 18-19

Tema: bil&mOTOR

4. årgang – Nr. 23 – 14. august 20131. årgang – Nr. 2 – 16. september 2013

Om en drøy uke står Vegard 
Kopperud & Bandet på scenen 
i Ullensaker Kulturhus. - Jeg 
gleder meg stort, sier vise- og 
popsangeren fra Jessheim. 
             
                                      Side 26

Vegard på  
hjemmebane

       I løpet av fjoråret ble det rapportert om 172 
påkjørsler av storvilt på veiene på Øvre Rome-
rike. Dette er en liten nedgang fra året før. Her 
er hva du må foreta deg om du skulle være så 
uheldig å komme ut for en slik påkjørsel.
                                                                     Side 6-7

Færre elg og 
rådyr påkjørt 

 ØVRe

Besøk oss i Industrivegen 9, 2069 Jessheim 
Tlf: 67904700  Man-fre 11-17 Tors 11-20 Lør 10-15

Stort utvalg av unike møbler og interiørvarer!

Ny møbelbutikk på Jessheim!
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haRde 
fa k ta 

89,91
PROSENT AV FLYENE 
VAR I RUTE PÅ OSLO 
LUFThAVN I AUgUST.

mm NEdbøR I EIdSVOLL 
dE SISTE 30 dAgENE.      
 

gRAdER VAR SNITTEm-
PERATUREN I NAN-
NESTAd dE SISTE 30 
dAgENE.
 

14,3

49,5 

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!

til
Bryllupsmesse 

på Losby Gods 22. september 2013

Skal du gifte deg?

For tredje år på rad inviterer vi til en storslått bryllupsmesse på Losby Gods.

I år er messen større enn noen gang. 
Det vil bli vist brudekjoler fra Solgunns Boutique, Kristins Brudesalong og Ski Brudesalong!

Vi frister med catwalkshow, messe med over 40 utstillere, eksklusiv visning av 
Leila Hafzis brudekjoler, minikonserter, danseoppvisninger og spennende goodiebags! 

Bli inspirert og få en hel dag spekket med opplevelser og spennende øyeblikk!

Hjertelig velkommen til bryllupsmesse!

Les mer og kjøp billetter på 
www.losbygods.no

Av et vakkert øyeblikk, et 
morsomt dyr eller kanskje en 
venn? Det kan være av hva 
som helst - eneste kriterie er at 
det må ha blitt tatt på Romer-
ike..
 
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

#p-dogg #crusin` #cowdogg #hurdal #romeriksposten  

@linncemerckoll

#kjellerflyplass #flydagen2013 #romeriksposten @ingerhaga

Eidsvoll får 
sykkel-NM

 
Norges Cykleforbund har gitt 
Eidsvoll Sykkelklubb jobben 
med å arrangere NM i landevei 
2014. NM i landevei innebærer 
fellesstart, tempo, lagtempo 
og gateløp for menn og kvin-
ner i både junior-, senior- og 

U23-klassene. Start – og mål-
område skal være ved Eidsvolls-
bygningen, med unntak av 
gateløpet. Det vurderes nå om 
dette skal arrangeres et annet 
sted i nærområdet. NM arran-
geres fra 22. til 29. juni neste år.

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
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Gamle Gullverksveg 3.  
Finnbråtagrenda byggefelt.

 
Stor enebolig med utleiedel.

Hoveddel 147kvm BRA, 4 sov.  
Utleiedel 70kvm BRA, 2 soverom

Pris er nøkkelferdig. Med tomt og  
dobbel garasje. Gruset gårdsplass 

og utplanert matjord.
 

Bygges nå!  
Flytt inn ca 1. november i år. 

 
Bygges etter Tek 10, med de siste krav 

til tetthet, isolering og ventilasjon.

Vikahus standard inkluderer: Var-
mekabler i baderom og entreer. 

Bad med flislagte vegger og gulv.
Flislagte entreer, laminat og par-

kett i øvrige rom. Ferdig behan-
dlede plater på vegg og i tak.

Kjøkken fra Aubo med integrerte 
hvitevarer. Badeinnredning og 

dusjhjørne. Sentralstøvsuger.Pris kr 3.950.000,-  
+ omkostninger kr 15.000,-

Stor enebolig med utleieleilighet i Eidsvoll

VIKAHUS ASTlf: 625 78 600 Mob: 906 43 930 Mob: 975 27 217

RING FOR VISNING!

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 

 
 
 
 
 
 

Nå herjer hjortelusflua

Får ikke solgt Hersjøen Camping

Avsatt til camping

Det er høysesong 
for hjortelusflua i 
skog og mark.

Halvannet år etter at 
Hersjøen camping-
plass i Mogreina ble 
lagt ut for salg første 
gang, er det fortsatt 
ikke kommet bud.

Området er avsatt 
til friområde-cam-
ping i kommune-
planen, sier Atle 
Sander, leder for 
reguleringsavde-
lingen i Ullensaker 
kommune.

 
  
 

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no 

 
Hvis du har vært på sopp- og 
bærtur i år har du kanskje al-
lerede stiftet bekjentskap med 
et plagsomt småkryp: nemlig 
hjortelusflua.

Nå om høsten flyr hjorte-
lusfluene rundt på jakt etter 
et vertsdyr som elg, rådyr eller 
hjort. Da kaster de vingene, for 
så å slå seg ned resten av livet på 
verten. Av og til kan de imidler-
tid ta feil av elg og menneske, og 
da kan det være vrient å få dem 
vekk fra hår, skjegg eller klær. 

Unngå elg-omRåDeR
Veterinær ved Veterinærinstitut-
tet, Knut Madslien, har forsket 
på etableringen og spredningen 
av hjortelusflua i Norge, hvordan 
den påvirker elgen og hvorvidt 
den bærer med seg farlig smitte.

– Er det noe man kan gjøre for 
å unngå den?                                                          

– Egentlig ikke, men hvis 

 
  
 

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no 

 
Siden april i fjor har Hersjø-
en campingplass ligget ute 
for salg/utleie. Hittil har det 
imidlertid vært liten interes-
se for det idylliske stedet ved 
Mogreina.       

– Dette er veldig vanskelig 
fordi det ikke er noen bevegelse 
i prosessen. Vi har hatt kontakt 
med to interessenter med tanke 
på salg av campingplassen, men 
vi har ikke mottatt noe bud 
ennå, uttalte administrerende 
direktør i Braathen Eiendom, 

Forsker: Veterinær Knut 
Madslien ved Veterinærinstituttet 
har forsket på hjortelusflua. (Foto: 
Veterinærinstituttet)

Fluer i pelsen: Når fluene slår seg ned i pelsen på elg, fører det 
til at elgen mister pels og kan fryse ihjel som en følge av det. (Foto: 
Veterinærinstituttet)

plagsom type: Hjortelusflua 
kan bli et plagsomt bekjentskap 

i skogen nå om høsten. (Foto: 
Veterinærinstituttet)

man unngår områder der man 
vet det er høy elgtetthet, er 
sannsynligheten for å bli an-
grepet mindre. For hunder eller 
andre dyr kan flåttmidler kjøpt 
på apotek ha virkning, sier han.

   
Kan foRåRSaKe KlØe
Hos mennesker setter insektet 
seg gjerne i hodebunnen eller 
nakken. Vanligvis stikker den 
ikke mennesker, men hvis den 
skulle gjøre det, kan den forår-
sake en kløe som kan vare i 14 
dager, eller i verste fall et helt 
år. Den lar seg heller ikke fjerne 

så lett, og må knipes bort med 
neglene. Når fluene slår seg ned 
i pelsen hos elger, fører det til 
at elgen mister pels og kan fry-
se ihjel som en følge av det. De 
kan imidlertid ikke bruke verken 
hunder, andre dyr eller mennes-
ker som vertsdyr.

Trøsten er at krypene etter 
en frostnatt eller to slutter å 
sverme og dermed ikke lenger 
er plagsomme for folk i skog 
og mark.

                                   
KobleT TIl SyKDom                                
Hjortelusflua ble første gang 
oppdaget i Halden i 1983. Si-
den har den spredt seg nord- og 
vestover i Norge. Tidligere har 
insektet blitt koblet til den så-
kalte «O-løpersykdommen», 
som det tidligere var mye snakk 
om i Sverige. Det er imidlertid 
lite forskning på området. 

– Vi har funnet en bak-
terie som heter Bartonella i 
både hjortelusfluene og elgen, 

men vi vet lite om effekten av 
denne bakterien både på el-
gen, andre dyr og mennesker. 
Men jeg ser ingen umiddelbar 
grunn til bekymring, sier Knut 
Madslien.

Leif Arne Røsnes, i fjor sommer. 
                           
annonSeReR på nyTT                                    
Nå, snart halvannet år etter 
at eiendommen ble lagt ut 
for salg første gang, er det 
fortsatt ingenting som har 
skjedd. For kort tid siden 
gikk Braathen Eiendom ut 
med nye salgsannonser i me-
dia.

– I salgsprosessen har vi 
brukt både Finn, lokalaviser 
og Finansavisen. Det har vært 
noen få interessenter, men de 
har trukket seg, forklarer Jon 
Olstad, Quality manager i 
Braathen Eiendom.

Ingen bUD
Olstad forteller at de ikke har 
satt noen pris på eiendommen, 
og at ingen heller har kommet 
med bud.                                                                                                  

– De som har sett på eien-
dommen påpeker et stort ved-
likeholdsbehov. Det vil koste 
for mye å rehabilitere, sier 
han.      

– Vil det bli aktuelt å bygge ut 
boliger på eiendommen, hvis ingen 
vil drive campingplassen videre?                                                                                                         

– Hva som skjer med tom-
ten vet vi ikke, svarer Olstad.

                           
SKIlTIngen STRØKeT oveR 
De tidligere eierne av Hersjø-
en campingplass drev utleie 
av hytter og plasser til telt og 
campingvogner. I alle år har 

Forlatt kiosk: 
Kiosken ved camping-
plassen er også stengt.

strøket over: 
All skilting til Hersjøen 
campingplass er nå 
strøket over.

det vært et yrende folkeliv 
ved «Herlige Hersjøen» om 
sommeren. Nå er det helt fol-
ketomt, og all skiltingen til 
stedet er strøket over.

 
  
 

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no 

 
– På spørsmål fra interessenter 
svarer vi at området er avsatt 
til friområde-camping i kom-
muneplanen, men at det ikke er 
regulert. Avhengig av hvor store 
tiltak de har tenkt, så ligger det 
et plankrav der, forklarer leder 
for reguleringsavdelingen i Ul-
lensaker kommune, Atle Sander.

På spørsmål om Hersjøen cam-
ping kan brukes til boligfelt svarer 
han at dette må spilles inn til rul-
leringen av kommuneplanen. 

– Om området kan omdispo-
neres til boliger vil også inngå 
i en diskusjon om flystøysoner 
og kommunens satsing på de 
store lokalsentrene. Ordføreren 
har også vært i media og sagt at 
Hersjøen bør være en camping-
plass, legger han til.  
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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 

SYSTEMBOLAGET: Mån-fre: 10:00-20:00 Lör: 09:00-15:00 • Sön: Stängt  MAXIMAT, SUPERMARKET OCH MCDONALDS:  Alla dagar: 09:00-21:00. 
Mån–fre: 10–20 • lör: 10–19 • öppet varje söndag: 10–19 • för avvikande öppettider: www.charlottenbergsshopping.se

• VATTENBOLLAR
Torsdag till söndag kl. 12 - 18

Gratis for alla barn upp till 15 år 
• CLOWNER

• BALONGFIGURER
• ANSIKTSMÅLNING Lör & sön

• Maskottarna CHARLIE & LOTTA
• ÖVERRASKNINGAR till barnen

TALANGJAKTEN ”BE A STAR”
Lördag 21 sept. kl. 12. 

För barn och ungdom från 0 - 18 år
Vinn upptill 3000:- Anmälan på 

plats mellan kl. 11-12 eller på 
www.charlottenbergsshopping.se

BERGSTRÖMS TIVOLI
Torsdag 19 - fredag 20 från kl. 14
Lördag 21 - söndag 22 från kl. 12

Færre elg og rådyr påkjørt 
I løpet av fjoråret 
ble det rapportert 
om 172 påkjørsler av 
storvilt på veiene på 
Øvre Romerike. Dette 
er en liten nedgang 
fra året før. Her er 
hva du må foreta deg 
om du skulle være så 
uheldig å komme ut 
for en slik påkjørsel.

 
  
 

Tekst: yngve Johnsen
yngve@avisdrift.no 

 
Bare i løpet av dagen i dag, så 
vil et sted mellom 15 og 20 el-
ger, hjorter eller rådyr bli på-
kjørt og drept i veitrafikken i 
Norge. Tallene er skremmende 
høye, og ferske tall fra Statis-
tisk sentralbyrå forteller oss 
at man bør være forberedt på 
slike ulykker også i Romerike.

faRlIg
Hvert år drepes om lag 6.500 stor-
vilt etter påkjørsler av bil i Norge. 
Enda verre er selvsagt at mange 
av disse møteulykkene resulterer i 
personskader, og i verste fall døds-
ulykker. I fjor var det meldt inn 49 
tilfeller der det har oppstått per-
sonskade på grunn av påkjørsel 
av storvilt i Norge. Én person ble 
drept som en følge av dette i fjor. I 
begynnelsen av september i år ble 
en MC-fører drept i Hedmark et-
ter et stygt møte med en elg.  

– Det er generelt større fare 
jo større dyret er, bemerker 
Tori Grytli i Trygg Trafikk.

– Dersom man kjører på et 
dyr, så sett på varsellys, ring 
politiet på 112, ta på refleks-

vest og sett opp varsletrekant. 
Bli på stedet til hjelpen kom-
mer, oppfordrer hun. 

– Og ikke rør en skadet elg. 
Den kan utrette stor skade på 
deg, advarer hun.

påKJØRSleR på 
RomeRIKe
I Eidsvoll kommune ble det i 
fjor registrert 59 påkjørsler av 
storvilt. Dette fordeler seg med 
femti rådyr og ni elger. Dette er 
en økning på to dyr fra året før. 
Denne kommunen er således 
«versting» her hos oss. 

Deretter følger Ullensaker, 
med 46 påkjørsler. Dette er 
imidlertid ni færre enn året 
før, en nedgang på fine 16 pro-
sent. Skedsmo hadde en øk-
ning på åtte dyr, og havnet på 
31 påkjørsler.  Av de 172 stor-
viltene i våre kommuner, så 
var det 144 rådyr, og 28 elger.

I hele Norge var det en øk-
ning på 13 prosent i antall 
påkjørsler av storvilt.

DRepT I 
aKeRSHUS
Av landets 428 
kommuner så var 
det 51 hvor det ikke 
ble registrert en eneste på-
kjørsel av storvilt. I den an-
dre enden av tabellen finner 
vi faktisk Sarpsborg kommu-
ne i Østfold, hvor det i fjor ble 
påkjørt hele 128 rådyr og én 
elg. Deretter følger Ringsaker i 
Hedmark med 113 påkjørsler og 
Hitra på kysten av Sør-Trønde-
lag, med 93 ulykker.

I Akershus ble det i fjor på-
kjørt 115 elger og 401 rådyr. To-
talt 516 storvilt påkjørt og drept 
i Akershus. Dette er 69 flere enn 
året før, en økning på over 15 
prosent. Versting er Aurskog-Hø-
land, med 83 påkjørsler.

oveR Hele lanDeT

I hele Norge ble det innrappor-
tert 5.617 påkjørsler av storvilt 
på bilveiene langs vårt lang-
strakte land. To av tre påkjørsler 
dreier seg om rådyr, mens én av 
fem påkjørsler er et møte med 
skogens konge – elgen. Så er det 
drøye elleve prosent av ulykke-

ne som dreier seg om påkjørsler 
av hjort. 

Det er fylkene Hordaland, 
Sogn og Fjordane, Møre og 
Romsdal og Sør-Trøndelag 
som har registreringer av 
hjort, mens påkjørsel av rådyr 
skjer over det meste, bortsett 
fra Hordaland og Sogn og 
Fjordane og de to nordligste 
fylkene. Påkjørsel av elg skjer 
fortrinnsvis på Østlandet og 

fra Trøndelag og nordover.

— Øynene på veIen
Grytli i Trygg Trafikk ber folk 
være ekstra varsomme der det 
er oppmerket med fareskilt for 
vilt. 

– Senk farten, ikke bruk 
mobiltelefon eller GPS. Ha fo-
kus på veien, fastslår hun.

– Det er viktig å vite at vil-
tet er på vandring om mor-

genen og ettermiddag, samt 
mer på natten enn på dagen. 
Hjortevilt samler seg gjerne i 
flokker på vinteren. Ser du ett 
dyr, brems ned og vær opp-
merksom på at det kan kom-
me flere, sier Grytli.

KoSTeR enoRme 
SUmmeR
Statistikken fra SSB inneholder 
så klart bare de registrerte tilfel-

Finn Fem Feil:  Å kjøre på rådyr kan bli rådyrt, i alle fall for forsikringsselskapet ditt. Her poserer et prakteksemplar av en bukk, fotografert i Hurdal, på samme måte som rådy-
ret på skiltet. Foto: Dag Rognlien Stenberg

lene. Noe mørketall finnes nok, 
men SSB tror ikke det er spesi-
elt mange tilfeller som ikke blir 
rapportert.

– Vi vet ikke hvor store 
mørketallene er, men vi reg-
ner med at de aller fleste gir 
beskjed, sier Trond A. Steinset 
i SSB. 

– Spesielt når det gjelder 
rådyr tror vi at det kan være 
noe svinn i tabellene, legger 

han til.
Statens vegvesen har be-

regnet at alle påkjørslene av 
storvilt på norske bilveier kos-
ter samfunnet 600 millioner 
kroner hvert år. Altså om lag 
100.000 kroner per påkjørs-
le i snitt. Så bare i fjor er det 
forsvarlig å slå fast at skadene 
i våre seks kommuner kostet 
samfunnet om lag 17 millio-
ner kroner.

Påkjørsel av storvilt  
2012, og utvikling siste år.  Kilde: SSB.

Eidsvoll         59               2                            3,5
UllEnsakEr         46              -9                         -16,4
skEdsmo          31                 8                          34,8
nannEstad          23               0                               0
lørEnskog           7               1                          16,7
rælingEn            6              -9                            -60
akErsHUs       516             69                          15,4
norgE     5.617           650                          13,1

anTall UTvIKlIng UTvIKlIng %
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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.

Studebaker ved Eidsvoll stasjon
Studebaker buss ved 
Eidsvoll stasjon. For 
strekningen Eidsvoll 
Årnes. Fotografi fra 
1930-50. Bildet er hentet 
fra Akershus 

Megler skifter beite

Strikkekafé i  
Nannestad

Vidar Ruud Gam-
melli (34) er ansatt 
som ny daglig leder 
ved BoligPartners 
distriktskontor på 
Jessheim.

 
  
 

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no 

 
– Jeg ser frem til nye utfor-
dringer i BoligPartner på Jess-
heim. Jeg tror det er i Ullens-
aker kommune slaget vil stå 
mellom husleverandørene i 
området de neste årene, sier 

ny jobb: Vidar Ruud Gammelli 
fra Jessheim tar steget inn i ferdig-
husbransjen. (Foto: Privat)

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 behagelig liv!

• Romslige balkonger eller terrasser

• Flere leiligheter får takterrasse eller hageflekk

• To-plans leiligheter med to balkonger

• Gårdshage, garasjeanlegg og heis til alle plan

• Kiosk/kafe og Rema1000 i 1. etasje.

Salg ved Selvaag Bolig:
Stian Møller Karlsen, tlf: 900 78 712, stmk@selvaagbolig.no
Marius Falch Orvin, tlf: 970 31 369, mfo@selvaagbolig.no

Nå starter salget!
Salgstrinn 1 og 2 

– en salgssuksess!

Registrer deg på www.selvaagbolig.no/lsb 

OPPLØPET

• 1-roms på 38 kvm BRA fra kr. 1 650 000,-

• 2-roms på 54-60 kvm BRA fra kr. 2 150 000,-

• 3-roms på 72-91 kvm BRA fra kr. 2 990 000,-

• 4-roms på 91-113 kvm BRA fra kr. 4 000 000,-

• 5-roms over 2 plan på 126 kvm BRA til kr. 5 500 000,-

Velkommen til visning
Lørdag 21/9 og søndag 22/9 

kl. 13:30-14:30 i visningssenteret 

på Skårer Ødegård, Ødegårds vei 10.

Dameklær 
str. 36/38-56   
Noen av dame-
merkene våres  
er: Ciso, Tina  
Wodstrup, Spicy  
Vanilla, Cream,  
LauRie, Handberg,  
Pardon og DNY.

Jente - og  
gutte klær  
str. 2-12 år   
Noen av merkene 
til barn er: Minymo,  
Phinster&Philina,  
Creamie, og AyaNaya.

Gjerdrumsvegen 5, 2040 Kløfta - Tlf. 63 98 30 36 
Åpningstider man.- fre. 10-18, lørdag 10-15

Følg oss gjerne på facebook!

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. Ellers åpent etter avtale. Du 
finner oss i Paralellveien 72 på Minnesund industri- 
område.  
www.facebook.com/ 
bravo.hvitevarer  

 Bravo Hvitevarer AS 
Tlf. 471 95 166 - bravo.hvitevarer@hotmail.no 

Se kart
www.sekart.no/72

Vidar Ruud Gammelli.
Nylig gikk han inn i stillin-

gen som ny daglig leder ved 

BoligPartners distriktskontor 
på Jessheim. 

  
lang eRfaRIng                            
Gammelli har 13 års erfaring 
fra meglerbransjen og har job-
bet som både megler, daglig 
leder og gründer. Han har bak-
grunn fra både Notar, Parade 
Eiendomsmegling, Postban-
ken Eiendom og Home Eien-
domsmegling. 

Nå ser han frem til å ta ste-
get inn i ferdighusbransjen. 

– Den første tiden vil jeg 
bruke til å finne ut hvor skoen 
trykker for Jessheim-kontoret. 
Hvordan vi kan ta markedsan-
deler lokalt, få butikken til å 
gå – det er de viktigste spørs-
målene fremover, avslutter 
Gammelli. 

Torsdag 19. september er det 
Åpen kveld og strikkekafé ved 
Frøken Dahls Kafé i Åsvegen i 
Nannestad. Frøken Dahls Kafé 
skal være et sted for alle, der man 
kan møte mennesker i alle aldre. 
Alle er velkommen til håndar-
beide, gode samtaler og en kaffe-
kopp, ifølge Nannestad Husflids-
lag som arrangerer det hele. Det 
er åpent hus fra kl. 18.00 – 21.00.

Tlf. 92 26 07 92Annonsere her?
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HØSTTILBUD PÅ KLØFTA

www.shoeday.no
Romerikssenteret Kløfta • Tlf: 63 98 34 75

399,-

Klofta 115x75 38-13.indd   1 10.09.13   10:43

Pm Romerrikssenteret • mote og tilbehør • følg oss www.pm.no

Bluse 39995

Bukse 499,-
ROMERIKSSENTERET

VIVIKES.NO

Kåpe

 999,-

Alt undertøy 

-25%
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Romerikssenteret Tlf. 63 98 14 98

InWear 
FLOYD 
Sorbet  
Ichi 
BYOUNG  
Haugen

HØSTTILBUD!

Romerikssenteret - Tlf. 63 98 19 95

T-shirt m/lang arm 
NÅ 49,99

Tunika
med kort og lang arm 
NÅ 49,99

SPORT&FRITID BIRKELUND AS
KLØFTA TLF: 63 98 28 28. ÅPNINGSTIDER: 10-20 (10-18) 

MAIL: POST@KLOFTA.G-SPORT.NO

HELSPRO DAGERI
VI FORTSETTER ARETS SALGSDAGER.

SWIX PROFIT SUPERUNDERTØY 

-40%
RABATT

HØSTTILBUD PÅ KLØFTA
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Adidas golfsko str. 41,5. Brukt 2 
ganger. Selges kr. 200,- Tlf. 92 88 
39 37. 

 
 
 
Nøttefarget sprinkelseng, som ny, 
med fullt utstyr, innvendig mål 
110x55 cm, selges for 1000 kr. 
Tlf. 95 78 54 58. 
 
Jøtul peis / ovn nr. 4, vil bli til 
salgs i sep. - okt. Tlf  67 90 57 92.  
Mob  90 10 70 06. 

Tova tøfler og votter til vinteren! 
Jeg strikker og tover tøfler, votter 
og luer i LSK farger og andre farger. 
Alle størrelser og farger. Jeg strik-
ker også andre ting på bestilling. 
For kontakt ring meg på telefon 93 
28 18 08.

 
 
Ny, blå arbeidsdress med mange 
lommer. Str. M kr. 250,- Tlf. 63 
89 96 98. 
 
Lite brukt rammemadrass og et 
kombiskap selges rimelig. Tlf. 63 
83 06 59. 
 
Gammeldags trerulle, kr 500,- og 
rosemalt kaketine, kr 700,- til-
salgs. Tlf 67 90 50 92 eller 91 
76 93 30. 
 
Gedigen seksjon i  patinert furu 
med lys ( bredde 2,80 m ) seles for 
kr 2000,- ved avhenting Fjellha-
mar.Seksjonen kan deles i 5 deler 
for enklere håndtering/transport.  
Tlf. 91550369 

Rosemalt kaketine selges for kr 
500.Den har inskripsjon til et 
brudepar, men dette lar seg lett 
male over for en som har peiling 
på sånt. Bunnfarge er gråblå. Tlf 
97179220 
 
 

Gamle norske postkort og brevkor-
talbum kjøpes av lokal samler til 
god pris. Tlf. 930 40 550. 
 

Tlf 456 65 211. 
 
Herresykkel merke ATB1800 
(kjøpt på Gressvik) m/gir, lite brukt 
kr 450,- Golfsett for nybegynner 
venstrehendt herre, bag, vogn 
og 6 køller kr 350,- Vinballong i 
trekasse  kr 300,- Arbeidsbenk 
ubrukt ligger i original emballasje 
kr 100,- 2 stk store (2 l) Norges-
glass kr 50,- Truger lite brukt kr 
200,- Gammel spinnerokk kr 300,- 
Gammel svart telefon med sveiv 
på siden kr 200,- Stereo Rack 
med radio og platespiller og 2 stk 
høytalere kr 300,- Tlf. 63 97 95 
53/90 17 16 90. 
 
2 enkle, grønne sovesofaer med 
løse puter og plass for sengetøy 
selges billig. Tlf. 924 95 557. 
 
Liten gulv-vev selges kr 1500. Ve-
ven er lite brukt. Tlf: 97 13 07 53. 
 
Rollerblades  str 36. Kr.600. Ori-
ginale. Brukt en gang. Beskyttelse 
for kne, albue og hånd medfølger. 
Tlf 920 85 729. 
 
Skap i flamme bjørk med lys sel-
ges for kr  900,- avhentet Fjellha-
mar. Tlf. 91 55 03 69. 
 
 
 

 
 
 

Pent mahogni skrivebord, 160 x 
80 cm med skuffeseksjon, samt 
avlastningsbord også med skuffer. 
Til salgs kr. 800,- Godt kjøp. Tel. 
90 59 98 65. 
 
En rekke  kobbergjenstander, fat, 
monkypanne mugger etc. til salgs. 
Totalt 10 gjenstander. samlet pris 
kr 600,- eller 100,- pr stk. Pen 
mahogni seng 180 x 200 cm. 
om ønskelig med madrasser og 
overmadrass. Pris kr. 500,- Tlf. 90 
59 98 65. 

Tysk hjelm fra 2. verdenskrig 
ønskes kjøpt av samler. Annet mili-
tært fra krigen er også av interesse.
Tlf.: 40 40 62 16. 
 
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. 
Kommer og henter. Bjørn Hansen. 
Tlf. 63970398. Mob. 47287450. 
E-post: mail bonna3@start.no 
 
Endepanel til IFØ Caribia badekar 
ønskes kjøpt. Bredde badekar er 70 
cm. Tlf. 920 85 729. 
 
Utrangerte / brukte takplater ønskes 
kjøpt, som er bra nok til”midlertidig 
tak” over vedstabler i marka.Tlf  67 
90 57 92  Mob  90 10 70 06 
 
 
 
 
Spisestuebord med keramikkfliser, 
2 lemmer og 8 stoler. Radioka-
binett med båndspiller, mahogni 
platespiller, LP dansemusikk, 
Agathe Christie, hele serien. Helt 
nytt fuglebur med stativ. Gis bort 
mot henting. Tlf. 97143174. 
 

Male- og vaskeoppdrag påtas. Tren-
ger du hjelp til rengjøring eller å få 
noe malt? Norsk dame kan hjelpe 
med å vaske mens norsk mann kan 
hjelpe deg med å male. Vi utfører 
også andre oppdrag. Sitter du mye 
alene, kan det være godt å ha noen 
å snakke med, eller som kan være 
med og gå en tur, være med på 
kino eller bare ta en kaffe sammen. 
Hjelp til handling er også mulig. 
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 Kå-
terudmåsan natten mellom man-
dag 23. april og tirsdag 24. april 
1945 eller som var med på å 
frakte våpen og utstyr til Milorg-
hula ved Åmotdammen samme 
natt samt den påfølgende natta, 
alternativt 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-feirin-
gen 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 okkupasjonsti-
den i Rælingen, Skedsmo, fet og 
Lørenskog er av interesse, aller 
helst fortalt fra de som selv opp-
levde 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

BIL & MOTOR
Tema i Romeriksposten 16. september 2013

Nytt tilskudd i bilbyen  
Fant pansercamping- 

bilen på nettet  
Bilfagelever fikk rallybil  

Bobilsalget til værs

10  (fungerer) Kr 700. 6 stoler for 
spisebord sort metall med flettet 
sete som nye. 100,- kr pr stk. Nytt 
norsk produsert hvitmalt  salong-
bord Kr 700. Teak-møbler   Sa-
longbord , 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. 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 gam-
melt oljemaleri 135 x 105, bred 
gullramme. Kr 2500. Hybelkomfyr 
2 plater + stekeovn lite brukt Kr 
600. 6-armet lysekrone + 2 doble 
lampetter 900,- Rund taklampe i 
krystall kr. 500. Utskåret og malt 
kubbestol (meget sjelden) kr. 1900. 

God rammemadrass med tykk 
overmadrass og stålben, 120 x 200  
Kr 500. Krogenes lenestol regu-
lerbar med løs fotskammel, blått 
bunadsstoff Kr 1200. Krogenes 
tallerkenhylle h 90 cm. Krogenes 
4-seter sofa Fron ullstoff blå, pent 
brukt Kr 800. Krogenes entrekom-
mode med 2 skuffer, smijernsbe-
slag + speil i lys  bjerk Kr 1500. 
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. 
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 

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

TjenesTer

gis borT

bedrifTsannonse

SNEKKER MEd  
FAGbREV
Pensjonert snekker m/fagbrev. 
Ledig for små oppdrag. Tlf. 94 
82 76 78

             Bli med på kurset 

”Skriv din livshistorie”
        Ring tlf. 905 17 331 for nærmere informasjon 

www.vitaveritas.no

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,-



16  Nr. 2 – 2013 tema: bil & motor

Selge bilen din?
Vi  kjøper eller selger 

bilen for deg. 

Romerike Bilsalg AS 
Nannestadveien 265

Tlf. 48 21 51 02

Nå har bilkunder på 
Jessheim og omegn 
fått sin lokale Ci-
troën-forhandler. 

 
For en drøy uke siden åp-
net Autosalg Jessheim midt 
i bilbyen – nærmere bestemt 
i Energiveien 9. Det er Bil-
megleren Jessheim, som til 
vanlig spesialiserer seg på 
bruktbiler, som nå starter 
opp nybilsalg av Citroën. De 
to forhandlerne deler nå lo-
kaler.

Fra 1. oktober vil også et au-
torisert Citroën-verksted være 
i drift. Den nye forhandleren 

Nytt tilskudd i bilbyen
består i dag av fire ansatte. 
 
gleDeR Seg                                                                                 
Markedssjef for Citroën hos Au-
tosalg Jessheim, Thomas Chris-
tensen, har lenge sett frem til å 
komme i gang.                                                                                       

– Vi gleder oss stort til å pre-
sentere Citroëns komplette og 
flotte modellprogram her på 
Jessheim, og ønsker alle vel-
kommen, sier han.

I en pressemelding skriver 
Citroën Norge at «Citroën 
har et modellutvalg som dek-
ker alle bilsegmentene. Blant 
håndverkere er varebilen Ci-
troën Berlingo en velkjent 
arbeidskamerat, mens pri-
vatkunder for eksempel kan 
bli kjent med den helt nye Ci-
troën C4 Picasso, en romme-
lig og fleksibel familiebil med 
brukervennlige teknologiske 
løsninger».

goD åpnIngSHelg
Nylig var det åpningsdager på 
Jessheim, med besøk av Petter 
Solberg som slo av en bilprat 
med mange av de fremmøtte. 
Markedssjefen forteller om 
godt besøk.

– Vi hadde en vellykket 
åpningshelg med mye besøk 
i butikken. Vi solgte fire nye 

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

ny bilbutikk: Markedssjef for Citroën hos Autosalg Jessheim, Thomas Christensen, ser frem til å 
møte nye bilkunder. (Foto: Privat)

Citroën personbiler og er vel-
dig godt fornøyd med det, 
kommenterer Christensen.

zo
o}
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oo}

             -dager 
hos M{zd{

mazda.no

Mazda6
"En av årets viktigste familiebiler"  

Klikk.no 13.02.13

CX-5 
"Seierherren"  
Finansavisen MOTOR nr 17. – 4. mai 2013

12.–30. SEPTEMBER

Mazda og Bose® har noe til felles: vi er begge fokusert på å gi kundene den best tenkbare opplevelsen med
våre produkter. Over halvparten av alle Mazda som selges i Norge i dag har et premium lydanlegg fra Bose®. Men

vi nøyer oss ikke kun med bra lyd i bilene. Nå får alle som kjøper en ny Mazda en SoundDock® 10 fra Bose® på kjøpet.
Et digitalt musikksystem som enkelt kan kobles til din telefon, og som fyller selv de største rommene i hjemmet ditt med

musikk. Kom innom og opplev lyden av Bose®. Nok en grunn til å velge Mazdas prisbelønte biler.
Velkommen til Bose®-DAGER!

FÅ EN
SOUNDDOCK® 10

FRA BOSE®
PÅ KJØPET

(VERDI 4999,-)

M{ZD{ CX-5
FRA 295 500,-

M{ZD{6
FRA 326 400,-

M{ZD{2 EDITION
FRA 159 900,- inkl. vinterhjul!

Alle nye Mazda personbiler selges med 5 år/100 000 km nybilgaranti, 12 års rustbeskyttelsesgaranti, 3 års lakkgaranti og inntil 10 års Mazda veiassistanse. Prisene inkl. frakt og lev. omkostn. på 9 900,-,
årsavgift tilkommer. Utstyrsnivå og farger på avbildede biler kan avvike fra priseksemplene. Mazda6: Drivstofforbruk kombinert kjøring 3,9-6,4 l/100 km, CO2-utslipp 104-150 g/km. NOx = 5-51 mg/km. Mazda
CX-5: Drivstofforbruk kombinert kjøring 4,6-6,6 l/100km. CO2-utslipp 119-155 g/km. NOx = 8–72 mg/km. Mazda2: Drivstofforbruk kombinert kjøring 4,2-6,3 l/100 km. CO2-utslipp 110-145 g/km. NOx = 11–
153 mg/km.

Jogstadveien 9 - 2007 Kjeller - 64 83 78 70Bilbyen på

Kjeller Vest

Åpningstider: Man-fre 08:00-17:00, tors 08:00-19:00, lør 10:00-15:00
Jogstadveien 9, 2007 Kjeller.Tlf. 64 83 78 70

www.mobile-kjeller.no
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«Kåret til en av de  
beste karosseriverksteder» 

 

Tlf: 64 83 30 10
www.derdubor.no/DK

Skjærvaveien 20, 2010 Strømmen 

Tlf: 63 81 35 35
Odalsgata 25, 2003 Lillestrøm

postmaster@altibiloppretting.no

Alle bilmerker og alle 
forsikringsselskaper

Svein Dale fra 
Strømmen ønsket 
seg en litt spesiell 
og annerledes bo-
bil. Det fant han på 
annonsenettstedet 
Finn.no. 

 

 
– Jeg hadde lenge vært på ut-
kikk etter en campingbil. Da 
jeg så den gule lastebilen med 
sigarkasse, slo jeg til, sier Dale. 

Lastebilen er en Mercedes 
fra 1965. Motoren er en OM 
352, 5,6 liter. Bilen har beteg-
nelsen 911, men det er lite som 
minner om Porsche. Det betyr 
9 tonn på 110 hk. Med en total-
vekt på 7,5 tonn er doningen 
neppe den raskeste bilen ut av 
krysset på grønt lys. 

vISeR HenSyn
– Det nytter rett og slett ikke 
å ha dårlig tid når du skal ut 
med denne bilen. Bilen trives 
best i rundt 75 km/t på flat 
vei. Møter du en bakke må du 
ned i 50. Da må man bare føl-
ge med bakover og vise hen-
syn, og kjøre til siden når det 
er anledning til å gjøre det. 
Det er slett ikke moro å ha ill-
sinte bilister bak seg, forkla-
rer strømlingen.  

Det tar litt tid å stoppe bi-
len. Dale forteller at hvis det 
er veldig svingete, og han 
ønsker å stoppe i en vei-lom-
me, er det ikke alltid han har 
klart det. Og han innrømmer 
at det har vært en og annen 
bilist som har tutet litt ek-
stra når de endelig har blitt 
sluppet forbi. Man kan få 
inntrykk av at pansercam-
pingbilen er mye tyngre enn 

Fant pansercampingbilen på nettet

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

liten og stor: – Med svingradius på 18 meter er det lite lurt 
å rote seg inn i en blindvei eller et trangt kjøpesenterområde med 
bobilen. Bilens ryggekamera kan redde deg om du kommer ut 
for slike situasjoner, forteller Svein Dale. Når han skal på jobben 
i Oslo bruker han den norsk Buddyen, som er litt mer hendig i 
bytrafikken.  

tøFF Detalj: Bilens gallionsfigur kan virke skremmende. 
turbolig: – Du finner ikke noe Tupperware noen steder her inne. Dette rommet bærer preg av tysk 
grundighet, forteller Svein Dale.

totalvekten på 7499 kilo når 
man ser den langs veien. Men 
bilen kan kjøres på lett laste-
bilsertifikat. Selve kofferten, 
som ser ut som armert pan-
serstål, er laget i glassfiber. 

– Bilene er godt isolert, og 
kan brukes også på vinteren. 
Når du får opp varmen i «hu-
set» går det mange timer før 
du igjen må sette på Webasto-
en. Vi har campet i minus 20 
grader. Inne har vi hatt det 
godt og varmt. 

TySK gRUnDIgHeT 
Den tidligere eieren var en 
øst-tysker. Han bygde bilen 
om til en ekspedisjons-bil. 
Både farge og utstyr passer 
til en langtur til Nord Afrika. 
Bilen er bygd for lange ekspe-
disjoner med hensyn til sik-
kerhet og kapasitet. Bilen kan 
blant annet låses innenfra og 
hermetisk lukkes innenfra. 
Hvis du fyller opp begge di-
eseltankene har du 800 liter 
drivstoff. Med et forbruk på 
2.5 liter på mila kan du kjøre 
veldig langt. Bilen har også en 
600 liters vanntank, kjøleskap 
og toalett. Innvendig kan ut-
styr og interiør minne litt om 
en liten jakthytte.

– Den har alt det du trenger 
for å være lenge borte uten å 
måtte supplere noe. Dette var 
også den tidligere eiers tanke 
da han gjorde den om til bo-
bil. De bodde i bilen i flere år. 
De fødte et barn i bilen. Han 
kom til Norge som restau-
ratør, og jobber i dag med å 
restaurere gamle bygninger. I 
bilen er det tyske tegn og tys-
ke skilt.

Kofferten var opprinnelig 
et øst-tysk/russisk prosjekt, 
som det finnes tusenvis av i 
sivilt bruk i dag. Hele ekvipa-

sjen er derfor ikke original, 
men kofferten og noe av ut-
styret er originalt. 

ØnSKeT KomfoRT
– Tidligere reiste vi land og 
strand rundt med familie og 
slektninger i hver vår Land 
Rover med henger og forsvar-
stelt. Men nå hadde jeg lyst på 
litt mer komfort. For oss har 
ikke kjøreglede noe med kom-
fort eller fart å gjøre. 

Dale forteller at han all-
tid søker etter litt egenartede 
ting på Finn.no. Den ørken-
gule lastebilen hadde ikke 
fått mange treff da han opp-
daget den for tre år siden på 
nettsiden. Den hadde stått 
til salgs ganske lenge. Bare to 
dager etter at han hadde sett 
bilde av bilen på nettet, kjør-
te han og kona til Risør for å 

se bilen og skrive kontrakt. 
– Selgeren tilbød seg å kjø-

re bilen til Oslo. Han ville så 
gjerne ha en siste tur med 
den. Det var nok vemodig for 
ham å kvitte seg av med den. 
Han og familien hans hadde 
tross alt bodd i bilen i noen 
år, forteller Dale.

– Hvordan er det å kjøre 
rundt med en så synlig bil?

– Vi treffer så mange in-
teresserte og hyggelige men-
nesker. Noen legger tilsyne-
latende ikke merke til bilen, 
mens andre er veldig interes-
serte. Det koselig å komme i 
kontakt med slike, da møter 
du kanskje noen som har de 
samme interessene og er litt 
lik deg selv.

soliD: Svein Dale har 
kanskje landets mest 
robuste bobil.
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Bobilsalget er øken-
de, mens salget av 
campingvogner går 
ned. Kommende 
helg går Caravan-
messen av stabelen 
for 18. gang i Lille-
strøm. 

 
Når daglig leder for Caravan-
messen, Konrad Sel, åpner 
årets messe torsdag 19. sep-
tember, er det vel vitende om 
at bobilsalget går bedre enn 
noen gang. Bare i juli måned 
var salgsøkningen på hele 
24,9 prosent. Hittil i år er 
veksten på 13,5 prosent.                                                                                             

– Flere og flere ser fordelen 
av å eie sin egen bobil som de 
kan bruke hele året både til 
ferie og fritid, sier Konrad Sel.                                                                                                                                             
               
aKTIve famIlIeR
En god bobil koster fra ca 600 
000 kroner og oppover.                                                                  

– Fortsatt er det par i al-

Bobilsalget til værs
deren 50 + som er den stør-
ste kjøpegruppen, men ak-
tive familier kan også kjøpe 
sin egen bobil for å bruke til 
f.eks sykkelritt eller andre 
sportsaktiviteter, forklarer Sel.                                                                                                   
Det er også kjent at idrettshel-
ter som Petter Northug og Ole 
Einar Bjørndalen bruker bobiler 
på vei til trening, samlinger og 
mesterskap.

få CampIngplaSSeR                                                                                                                 
Campingvognsalget går imid-
lertid litt dårligere. Hittil i år 
har salget hatt en nedgang på 
5,4 prosent. En stor camping-
vogn kan ha en prislapp på ca 
200 000 kroner.                                                                                                                    

– Noe av grunnen til at salget 
går ned er at det er for få plasser 
å ha vognen stående ved sjøen, 
i innlandet eller på fjellet. Her 
håper vi at grunneiere og andre 
ser et potensiale og satser mer 
på dette, sier Sel.

oveR 60 UTSTIlleRe
En godt over 25 000 kvadrat-
meter stor utstilling med alle 
caravan- og bobilnyheter er det 
som vil møte publikum på Nor-
ges Varemesse i Lillestrøm.                                                                    

– Vi skal ha over 60 utstil-
lere som importerer alle typer 
vogner. På Caravanmessen 
kan du se alle nyheter på et og 
samme sted, og sammenligne 

alle modellene opp mot hver-
andre, forklarer Konrad Sel.                                                            
I år er det 18. gang messen 
blir arrangert. Besøkstallet 
har ligget stabilt på mellom 

16 000 – 19 000 de siste åre-
ne. 

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

nyheter: Årets Caravanmesse i Lillestrøm vil ha en godt over 25 000 kvadratmeter stor utstilling 
med caravan- og bobilnyheter. (Foto: Privat)

Gi bilen din en ny mekaniker  
Mekanikere i MECA-kjeden tilbys kontinuerlig opplæring innen ny 
bilteknikk. Derfor finnes det alltid en spesialist på akkurat din bil – 
uansett merke og årsmodell. Når bilen din har vært hos oss, skal du 
være 100 % fornøyd, både med arbeidet vårt, kundeservicen og pri-
sen. 
 
  Høsttilbud 
Periodisk kjøretøykontroll: 390,- 
Motorservice: 1195,- (inkluderer 5l Mobil1 olje, oljefilter og arbeid) 
Høstsjekk (7-punkter): 290,-  
DEFA-pakker: 
-motorvarmer: 2990,-* 
-motorvarmer+kupevifte: 4990,-* 
-DEFA WarmUp, smartstart m/fjernkontroll: 8990,-* 
* Inkludert moms og montering. 
Hengerfeste: Fra kun 4990,-* 
*Inkludert hengerfeste og montering. 
30% rabatt på alle bilbatterier fra Bosch 
 
Kom innom oss midt i bilbyen på Jessheim, så byr vi på kaffe og en 
prat om bilen din. 
Velkommen!  

Autoteknikk Jessheim AS 
Energivegen 9, 2069 Jessheim 
E-post: kristian@bilmeglerenjessheim.no  

www.meca.no 
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Bestill MECA service
Gi bilen din en ny mekaniker
Mekanikere i MECA-kjeden tilbys kontinuerlig opplæring innen ny bilteknikk. Derfor  
finnes det alltid en spesialist på akkurat din bil – uansett merke og årsmodell. Når bilen din har 
vært hos oss, skal du være 100 % fornøyd, både med arbeidet vårt, kundeservicen og prisen.

Kom innom oss midt i bilbyen på Jessheim, så byr vi på 
kaffe og en prat om bilen din.
Velkommen!

HØSTTILBUD
Periodisk kjøretøykontroll: 390,-
Motorservice: 1195,- (inkluderer 5l Mobil1 olje, oljefilter og arbeid)
Høstsjekk (7-punkter): 290,-
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Tlf. 63 94 77 85 

Bjertnesvegen 34 2166 Opaker Tlf. 63 91 19 80 
Åpent mandag og torsdag 08-18 tirs, ons, fre 08-17

Besøk oss også på FacebookCampingvogner - Fortelt - Bobiler

Alle brukte vogner leveres med 12 mnd garanti, gunstig finansiering ordnes mens du venter, 0 kontant. Innbytte brukt mot brukt.

2014 Adria Alpina 763  
klar for levering hos oss !

Vi har også et godt utvalg i brukte og nye bobiler og vogner. 
Også noen få 2013 modeller som vi gir gode tilbud på.

créative technologie

Hva skjer når man ber Petter solberg 
Presentere tre tøffe varebiler?

SPEED UP
YOUR

BUSINESS
SPEED UP

YOUR
BUSINESS

Scan Qr-koden og se Petter Solberg i heftig interaksjon 
med citroën Berlingo, Jumpy og Jumper. Seansen fant 
sted på en avstengt flyplass et sted i Skandinavia – og vi 
må si: ”Don’t do this at home!”. vil du vite mer om de 
tre varebilene? Klikk deg inn på www.citroen.no og se 
modellbeskrivelser og produktinfo på Petter Solbergs 
måte: Kjapt og underholdende!

Se FilM

aUtosalg jessHeim as • ENERGIVEIEN 9 • 2069 JESSHEIM • TLF 63 94 77 80 

www.citroen.no

veil pris forstås som levert Drammen. Frakt og leveringsomkostninger kommer i tillegg. Prisene er per 01.09.2013 og gjelder så langt lageret rekker.

Citroën berlingo ProFF
e-hDi 90

kUn kr. 154.300,- +Mva

Citroën jUmPY ProFF
l2h1 hDi 125

kUn kr. 215.300,- +Mva

Citroën jUmPer ProFF
l3h2 hDi 130

kUn kr. 265.300,- +Mva
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BILLETTER:
Voksne  ............... 160,-
Barn (7 – 15 år)  ...   80,-
Familie  ................ 350,-
Honnør   .............. 110,-

Torsdag  19.  sept. 12 – 19
Fredag  20.  sept. 12 – 19
Lørdag  21.  sept. 10 – 18
Søndag  22.  sept. 11 – 17

www.caravanmessen.no

w
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Elevene ved Vg2 
Kjøretøy og Vg2 Bil-
skade på Bjørkelan-
gen videregående 
skole fikk en hygge-
lig overraskelse av 
Toyota Romerike. 

 
– Det er morsomt å få en slik 
bil. Vi har aldri skrudd på noe 
slikt som dette tidligere. Her 
er det mye nytt elektronisk 
utstyr, sier Nicklas Granlund. 

Representanter fra Toyota 
Romerike og Toyota Bauda 
opplæringskontor for Bilfag 
sto for avdukingen av bilen, 
en Toyota Yaris 1,8 TS med 
150 hk Twin Kam 16 V 2008 
modell. Bilen ble tatt ut for 
bruk i opplæringskontoret 
Bauda da den kom til Norge. 
Den har dermed ikke vært i 
vanlig bruk. 

ble ImponeRT
Nicklas Granlund og Robin 
Sørås fra 2. året på «Kjøretøy» 
lot seg imponere over den lil-
le, velutstyrte bilen. Elevene 
opplyser at det ikke har vært så 
mye mekking på biler av nyere 
dato i skoleverkstedet. De ser 
fram til å utforske bilens mo-
derne utstyr og teknologi.   

– Vi har skrudd en del på 
gamle volvoer og gamle bo-
bler fra 1970-tallet. Men det-
te er noe nytt og spennende, 

Bilfagelever fikk rallybil

sier Sørås. 
– Siden vi begge kjører bil-

cross har vi mekket mye på 
gamle biler. Vi ble positivt 
overrasket da Toyotaen ble 
avduket, forteller Granlund.  

Mette Therese Johansen, 
som også går 2. året Kjøretøy, 
synes det nye mekkeobjektet 
ser sprek og fin ut. 

– Jeg har alltid likt biler. Å 
bli mekaniker har lenge vært 
en drøm. Jeg begynte først på 
helsefag, men kom meg fort 
over til mekanikerlinjen. Nå 
kan jeg følge drømmen, for-
teller Johansen.

SamaRbeIDSavTale
Markedsansvarlig Wenche 
Sætra ved Toyota Romerike 
opplyser at intensjonen er at 

elevene skal lære å skru på det 
som er ute på markedet i dag av 
elektronikk og utstyr. 

– En del av samarbeids-
avtalen vår er at også lærere 
skal få kursing hos Toyota, og 
lære seg bruken og teknikke-
ne som brukes på bilen, for-
klarer Sætra. 

– Hva betyr bilen for skolen?
– Det betyr at elevene får 

opplæring på moderne biler 
med oppdatert utstyr. Det er 
en utfordring for skolene å 
oppdatere seg, og vi er der-
for avhengige av gode sam-
arbeidsavtaler med bedrifter, 
sier rektor Olav Wennemo.  

– Hva har elevene skrudd på 
tidligere?

– Det har blitt mye gamle 
biler. Vi prøver selvsagt å kjø-
pe inn noe objekter og fornye 
dette, men skal det være for-
svarlig økonomisk så blir det 
ofte for gammelt. Den tekno-
logiske utviklingen går utro-
lig fort. Toyotaen gir oss et 
lite løft, sier Wennemo.  

opplÆRIngSbIl
Opplæringskontoret Bauda har 
brukt bilen til undervisning av 
Toyotas lærlinger. På bilbanen 
ved Gardermoen har lærlin-
gen blant annet fått testet bilen 
med og uten ABS bremser. 

– Det samme har vi gjort 
når det gjelder traction con-
trol og stabilitetsdrag, som 
også er nye systemer. Denne 
bilen har alt en moderne bil 
skal ha. Vi har også brukt 
bilen til skolebesøk, messer, 
skolebesøk og litt kjøring på 
Rudskogen, forteller Hans 

Konrad Østern fra Bauda.
Han opplyser at bilen er ut-

styrt med et KV stage III sen-
kesett, noe som gjør at bilen 
sitter bra på veien. 

– Fronten er plukket av 
og gjort om av en av våre 
bilskadelærlinger som had-
de fagprøve på plastrepara-
sjoner. Vi har gjort litt inni 
også. Det ene er at den skal 
være litt morsommere å bru-
ke på bane. Det andre er for 

at vi lettere skal kunne koble 
til ledningsnett, se hvor ting 
ligger plassert, samt kunne 
komme til målepunktet for 
å se hvordan ting virker. Ek-
sosanlegg er byttet, men mest 
for å få en litt morsommere 
lyd. Ellers er bilen original og 
godkjent slik han står, fortel-
ler Østern. 

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

kjærkommen gave: Rektor 
Olav Wennemo forteller at toyo-
taen er en kjærkommen gave til 
skolen og elevene. 

avDuking: Wenche Sætra fra Toyota Romerike og Hans Konrad Østern fra Bauda viser elevene hva 
som skjuler seg under biltrekket. 

gleDer seg: Mette Therese Johansen ser fram til å kjøre bilen 
på banen og testet den skikkelig.

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.

Franstunet ligger på Råholt i Eidsvoll kommune. Prosjektet vil få en flott og åpen 
beliggenhet inntil et veletablert bomiljø. Det er 0,8 km fra Råholt sentrum og kun 
0,3 km fra Eidsvoll Verk togstasjon, med hyppige avganger til og fra Oslo. 
Kort vei til barnehage og barne- og ungdomsskole. Videregående skole ligger i Eidsvoll.

Velg leiligheten du har lyst på, og som passer ditt behov.

Trysilhus STANDARD - 1. etg. 3 roms på 71 kvm, med hage/uteplass.

Trysilhus STANDARD PLUSS - 2. etg. + loft. 5 roms på ca 110 kvm. To balkonger.

Bo solrikt i etablert miljø nær vår felles historie!

50 nye

selveierleiligheter på

Franstunet på Råholt

Postboks 323 Bragernes, 3001 Drammen. Telefon 32 21 55 00.Din kontakt hos oss er Pål Ingeberg, tlf 95 07 62 44, pi@trysilhus.notrysilhus.no

*Ved 80% Husbanklån er den månedlige kostnaden fra ca. 7.000 kr (71 kvm leilighet).

17 
leiligheter 

solgt

Bo for kr 7000,- per måned med gunstig husbanklån*

Du kan se like leiligheter 
i et av våre allerede 

etablerte boligsameier.

  

• Selveierleiligheter fra 71m² til 110m²

• Genial planløsning i velutviklet boligkonsept

• Gunstig finansiering gjennom Husbanken

• Gode parkeringsmuligheter

• Pris fra 2.290.000,-

•  Pris fra 7000,- pr. mnd.*
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VillgreSS  
platedebuterer
Etter en lang pause 
fant Romeriks-ban-
det «Villgress» til-
bake til hverandre. I 
august kom debutal-
bumet «EN». 

Debutalbumet: I august 
kom debutalbumet «EN»

 

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

 
Romeriks-bandet Villgress ek-
sisterte en kort periode på be-
gynnelsen av 2000-tallet, men 
bestemte seg da for å oppløse 
bandet.

– Vi ga oss i 2005 fordi jeg 

startet på et toårig studie som 
ikke lot seg kombinere med 
bandaktivitet, forklarer gitarist 
Pål Erik Jensen.

I 2011 fant imidlertid han 
og vokalist Dennis Hemstad 
sammen igjen. De siste to åre-
ne har de jobbet med å finne 
riktig besetning og etablere et 
godt live-repertoar. 

– I tillegg har vi spilt en del 
konserter og testet musikken 
vår på publikum. Samtidig 
har vi jobbet med låtene i stu-
dio med tanke på en utgivelse, 
forteller Jensen, som sammen 
med Hemstad skriver hoved-
tyngden av låtmaterialet.

  
gJØR alT Selv 
Arbeidet har resultert i de-

butalbumet «EN», som nå får 
god mottagelse fra musikk-
anmelderne. Terningen har 
rullet til fire og fem for kare-
ne som er bosatt på Skjetten, 
Strømmen, Eidsvoll og Ås.                                                                   

– Det er vi fornøyd med. 
Spesielt fordi vi selv har stått 
for alt arbeidet rundt albumet. 
Vi både skriver, arrangerer, 
spiller inn og mikser selv, for-
klarer Jensen. 
                                               
noRSK på noRSK
Legendariske band som Raga 
Rockers og DumDum Boys er 
navn som gjerne nevnes når an-
meldere skal beskrive musikken 
til Villgress. Det er en sammen-
ligning de kan like.

– Sammenligningen er 

KulturKultur

Mitt
instrument

Morten begynte å spille gitar da han var syv år gammel. 
Men sine aller første trommeslag tok han da han startet 
i Volla skolekorps, ni år gammel. Der fikk han utdelt ei 
tretromme med kalveskinn. Den gangen syntes han 
trommen var litt rart, men i dag er ei slik tromme et 
klenodium, forteller han.

 — Det er vanskelig å plukke ut et musikalsk forbilde si-
den slagverk favner så bredt. Men på trommesett vil jeg 
trekke fram Steve Gadd, som en stor, lysende stjerne. 
Han er eksepsjonell når det gjelder timing og måten han 
plassere slagene på. Det er ikke bare trommeslagere 
som liker ham, men også mange andre musikere. Han 
har en klassisk utdannelse i bunn, og han har spilt med 
noen av verdens største artister.  

 — Når kjøpte du favorittinstrumentet ditt? 
 — Det ble kjøpt i 1972. Jeg gikk til Jan Østnes sin 
musikkbutikk i Lillestrøm og kjøpte trommesettet på krita. 
Østnes hjalp gjerne unge musikere til å komme i gang. 
Jeg jobbet litt som visegutt for å spare penger for å 
betale for trommene. Han ga meg en tillit, og jeg betalte 
sette fort ned. Det var et lite Gretsch jazz-sett som noen 
av mine forbilder brukte på den tiden. Og som 16-åring 
vil du gjerne spille på noe som forbildene bruker. Settet 
bestod av en 18" basstromme, skarptromme, tam og 
en gulv tam, pluss et par cymbaler og en hi-hat. 
 
 — Hvorfor liker du dette instrumentet så godt?
 — Det er først og fremst klangen. Gretsch hadde jo rykte 
på seg for å være i trommenes Mercedes-avdeling.

 — Når låter trommene best?
 — Det er helt avhengig av stilen man spiller. Men det er 
klar, har du gode trommer som låter godt i seg selv, så 
låter trommene best akustisk. Skal du spille i et stort 
rom må du bruke mikrofoner, men da er du helt avhen-
gig av lydmannen. Uansett... Gode trommer låter bra. 

  — Din beste opplevelse med slagverket? 
 — For 14 dager siden var jeg i London og spilte konsert 
sammen med Oslo filharmonien i Royal Albert Hall. 
Jeg har vært der mange ganger tidligere, men å spille i 
Royal Albert Hall er alltid en opplevelse i seg selv. 7000 
mennesker i salen. Det er en magisk stemning som er 
helt fantastisk. En stemning som vi musikere kjenner 
veldig god. Publikum er veldig lydhøre. 

 — Hvem foreslår du som neste kandidat til Mitt 
Instrument? 
 — Ta en prat med Ola Slaaen. Ola er en veldig dyktig 
gitarist. Han jobber også en del som lydmann. 
 
Tekst: Roy Mortensen

Navn: Morten Belstad
Alder: 56
Bosted: Kjeller
Spiller i:  Diverse konstel-
lasjoner, derav KORK og Oslo 
filharmonien.
Musikkstil: Fra jazz til klassisk.

BYGG DANSK HYTTE I NORGE! 
Dansk design og arkitektur • Lys og luftig innredning med 
hems • Individuell tilpasning • Attraktiv pris • Kort byggetid

www.EBK-HYTTE.NO

13
45

2

Kontakt Ebbe Helbirk
Mail: eh@ebk.dk 

tlf. +45 58 56 04 18

Ring og avtal møte med 
oss på Radisson Blu 

Scandinavia Hotel, Oslo

 September: 20/21/22 

TUNGE ØYELOKK? 
POSER UNDER ØYNENE?  

 

Vi tilbyr smertefri og effektiv oppstramming  
med fraksjonert CO2-laser. Ingen kirurgi eller “blått øye”.

Ring oss for GRATIS konsultasjon eller telefonkonsultasjon hos lege 

Tlf. 21 640 600  
eller send mail til post@skinmedicalclinic.no

 

www.skinmedicalclinic.no  

ikke veldig overraskende, i 
og med at vi spiller riffbasert 
gitarrock med norske tekster. 
Og på samme måte som de 
bandene, er vi bærere av en 
rock`n`roll-tradisjon, sier Jen-
sen, og legger til at Rome-
riks-rocken allerede har blitt 
lagt merke til på norsk radio. 

– «Norsk på Norsk» i NRK 
P1 valgte å spille til sammen 
tre av låtene våre i to sendin-
ger på rad, i tillegg til at vi 
ble kalt inn til intervju. Det 
forteller oss at musikken vår 
blir lagt merke til. I tillegg 
opplever vi mye positive til-
bakemeldinger både på plata 
og i forbindelse med spille-
jobber, så det kan virke som 
om vi har en stil og en egen-

art som slår an, mener gita-
risten. 
                                             
mange SpIlleJobbeR
Ambisjonen fremover er å få så 
mange spillejobber som mulig. 
Og det ser ikke ut til å skorte på 
tilbud. Bandet deltok nylig i låt-
konkurransen Bandwagon i Ski, 
med en påfølgende konsert på 
Ås. Lørdag 21. september blir de å 
høre på Kulturpuben i Lillestrøm 
samt på Buckleys Pub i Oslo.                                         

– I tillegg har vi booket en 
del jobber utover høsten, og 
jobber aktivt med mer kon-
sertaktivitet. Vi ønsker å spil-
le mest mulig live. Vi er også i 

lese-
stund for 
barna
Torsdag 19. september er det 
Åpen kveld og strikkekafé ved 
Frøken Dahls Kafé i Åsvegen i 
Nannestad. Frøken Dahls Kafé 
skal være et sted for alle, der 
man kan møte mennesker i 
alle aldre. Alle er velkommen 
til håndarbeide, gode samtaler 
og en kaffekopp, ifølge Nanne-
stad Husflidslag som arrange-
rer det hele. Det er åpent hus 
fra kl. 18.00 – 21.00.

plateaktuelle: 
F.v.: Tom Ove Dahl 

Trane (trommer), 
Dennis Hemstad 

(vokal), Dag Berger-
sen (bass) og Pål 

Erik Jensen (gitar) i 
Villgress. (Foto:  
Rino Hemstad 

Eliassen)

gang med å etablere et reper-
toar for en ny utgivelse, sier 
Pål Erik Jensen. 

Tlf. 92 26 07 92

Annonsere her?
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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

EIDSVOLL 
 
GRUNNkURS I SwING
28. SEPTEMbER kL. 16:30-19:00 
29. SEPTEMbER kL. 12:00-14:30
kAFE HENRIk I EIDSVOLL  
Helgekurs i grunnkurs Swing 
kr 300,- Gratis Drop-in dans 
Lørdag kl 19:00-22:00. 
 
bRUkTMARkED
5. OkTObER kL 11:00-16:00 bANk-
PLASSEN, EIDSVOLL SENTRUM 

NANNESTAD
HELSESTASJON FOR UNGDOM
17. SEPTEMbER kL 14:30-17:00  
FAMILIESENTERET  
Gratis tilbud til ungdom mellom 
13 - 23 år. Ingen timebestilling, 
bare møt opp og vent på tur! Hel-
sesøster og lege bemanner HFU. 

NANNESTAD SENIORDANS
HVER MANDAG kL. 10.30-13.00 
STORESALEN På kOMMUNEHUSET  
Nye og gamle dansere er velkom-
men. 
 
åPEN kVELD/STRIkkEkAFé
19. SEPTEMbER kL. 18:00-21:00 FRØ-
kEN DAHLS kAFé, åSVEGEN 733  
Frøken Dahls Kafé skal være et 
sted for alle, her kan du møte 

mennesker i alle aldre. Vi hygger 
med håndarbeide, gode samtaler, 
latter og en god kopp kaffe.
Kaffe kr. 5,- og loddpinne kr. 20,-
Her er alle velkommen! 

ULLENSAkER
THE CHIPPENDALES
ONSDAG 18. SEPTEMbER, kL. 20:00, 
SØNDAG 22. SEPTEMbER, kL. 19:00 
kONG RAkNE (UTSOLGT)

 
Chippendales kommer til 
Jessheim! De verdensberømte 
mannlige stripperne kommer til å 
sette Kong Rakne i kok. 12 sexy 
karer på scenen i et forrykende 
musikalsk show med sang, dans 
og mye kropp.  Chippendales er 
som Disneyland for damer! De 
leverer et show som er morsomt 
og med høy party-faktor.  Dette er 
kvelden hvor jentene kan slippe 
seg løs og ha det gøy. Musikalsk 
er det noe for enhver smak - alt 
fra listetopper til country & wes-
tern (de er jo tross alt amerikan-
ske) og til sexy, rolig musikk. Så 
samle sammen en gjeng festlige 
jenter, finn frem festkjolen og de 
høyhælte skoene, la mannen stel-

le hjemme og unn deg en kveld 
med 12 sexy menn!

PELLE POLITIbIL
LØRDAG, 21. SEPTEMbER, kL. 14:00, 
kONG RAkNE 
”Pelle og den store byfesten” 
er en en underholdende tea-
terforestilling for hele familien.
Bodil Borgermester har nettopp 
varslet om flere tyverier i byen. 
Prestens gitar og Politimesterens 
festantrekk er noe av det som 
har blitt stjålet. Nå er det opp til 
Politimesteren, onkel Richard og 
Stina student å oppklare hvem 
som står bak tyveriene. Det er 
viktig at dette blir oppklart før den 
store Byfesten! Politimesteren 
sender onkel Richard og Stina 
student ut på patrulje for å lete 
etter tyven, men de har ikke noen 
politibil. Stina nekter å bli med før 
onkel Richard skaffer en ordentlig 
politibil. Kan Pelle Politibil komme 
dem til unnsetning, og finner de 
tyven? 
 
SMåbyVISER
TIRSDAG 24. SEPTEMbER kL. 19:30 
kONG RAkNE 
Sønnavind, Vegard Kopperud 
og Frode Johansen Tre plate-
aktuelle artister med røtter fra 
Jessheim inviterer til en storslått, 
men intim konsertkveld i Kong 
Rakne. Artistene Sønnavind, 
Frode Johansen og Vegard 

Kopperud & Bandet, har laget 
en helaften med fokus på sine 
egne låter på norsk. Forestillin-
gen består hovedsakelig av tre 
deler, der hver har artist har sin 
del men den bindes sammen av 
fellesnumre. – Ja, vi er kollegaer, 
sier Frode Johansen, - Men vi er 
også kompiser. Det var viktig for 
oss å lage noe mer enn ”bare” 
en trippelkonsert.

TRINE REIN - 20 åR MIDT I 
MUSIkkEN
TORSDAG 26. SEPTEMbER kL. 20:00 
kONG RAkNE 
Trine Rein feirer 20 år som artist. 
Denne kvelden blir det musikal-
ske perler fra Trine Reins egen 
karriere, så vel som innslag fra 
noen av artistens største inspi-
rasjonskilder. GJESTEARTIST: 
Stina Stenerud

INGRID bJØRNOV - 2012 
OUVERTUREN
FREDAG 04. OkTObER kL. 19:00 
kONG RAkNE

Etter to fulle hus våren 2013 
kommer hun tilbake! Ingrid 
Bjørnov utfolder seg innenfor 
ulike musikalske stilarter og for-
teller om kjærlighet, samlemani, 
misunnelse og loftsrydding...
Ingrid Bjørnovs nye show handler 
om begynnelser og er en hyllest 
til livets små og store prosjekter 
- de vi friskt går i gang med, men 
nødig vil vite at det ikke blir noe 
av. Dette er en forestilling om for-
ventningenes gleder, om at livet 
bør inneholde flere begynnelser 
enn avslutninger.

VILDANDEN
SØNDAG 13. OkTObER kL. 18:00 
kONG RAkNE 
Teaterklassiker av Henrik Ibsen. 
Med bl.a. Mari Maurstad, Jan 
Gunnar Røise og Hilde Sten-
sland. Og når regien er ved Stein 
Winge, kan alt skje! Før forestil-
ling: ”Opplev mer” kl 17.00 i Ullr. 
Familien Ekdal lever et tilsynela-
tende lykkelig liv, men da farens 
ungdomsvenn en dag dukker opp, 
begynner familiens livsløgner grad-
vis å bli avdekket.  ” Alle familier 
har en sannhet de ikke vil snakke 
om” sier regissør Stein Winge. 
Det er kanskje derfor han mener at 
Vildanden er Henrik Ibsens beste 
teaterstykke. Hvor mye sannhet 
tåler et gjennomsnittsmenneske? 
Hva skjer med et barn når livsløg-
nen blir revet bort?

Vegard på hjemmebane
Om en drøy uke står 
Vegard Kopperud & 
Bandet på scenen 
i Ullensaker Kultur-
hus. – Jeg gleder 
meg stort, sier vise- 
og popsangeren fra 
Jessheim.

 

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

 
På forsommeren kom Vegard 
Kopperud & Bandet ut med 
sitt andre album «Godværs-
dag». Gjennom sommeren har 
Kopperud, som er vokst opp 
i Eidsvoll og bosatt på Jess-
heim, opptrådt flere ganger i 
hjembygda. Releasekonserten 
foregikk på Jessheimdagene 
og for en drøy uke siden holdt 
han akustisk minikonsert på 
storsenteret.

– Det er alltid godt å kom-
me hjem. Naturligvis er man-
ge av våre trofaste følgere bo-
satt i Eidsvoll og Ullensaker 
og det er hyggelig å treffe dem 
igjen, sier Kopperud.                                                                                                                        

– På den annen side kan 
det også være litt skummelt å 
spille på hjemmebane dersom 

hoppenDe glaD: Vegard Kopperud fra Jessheim er fornøyd 
med mottagelsen albumet «Godværsdag» har fått. Om en drøy uke 
står han på scenen i Ullensaker Kulturhus. (Foto: Pressefoto)

alt går galt, og du får høre det 
hver gang du går på butik-
ken. Men det ser heldigvis ut 
til å ha gått bra, smiler han.                                                                                                                                             
                     
fangeT en neRve                                    
Vise- og popsangeren startet 
tidlig med musikk. 

– Jeg har holdt på med mu-
sikk siden jeg var 5-6 år, hvorpå 
jeg startet med pianoundervis-
ning hos Fru Tærud på Råholt. 
Jeg leste faktisk noter før jeg 
kunne alfabetet, forteller han.

«Godværsdag» er album 
nummer to siden debuten 
«Søtt og salt» i 2010. Platen 
er produsert av Whiteroom 
Studio, som tidligere har job-
bet med store navn som Kurt 
Nilsen, Lene Marlin, Marion 
Ravn, Silje Nergaard og A1, 
for å nevne noen. Anmelder-
ne har gitt godværslåtene en 
bra mottagelse, og flere radio-
stasjoner har begynt å spille 
låtene hans. Deriblant pro-
grammet «Norsk på Norsk» 
på P1.

– Jeg er svært ydmyk til 
dette. Alle låtene er spilt inn 
live i studio og dermed har vi 
fanget en nerve vi ikke had-
de funnet ellers. Produsenten 
Bjørn Erik «Bønna» Pedersen 
i Whiteroom Studio er utro-
lig dyktig, og mitt eminente 
band leverer høy kvalitet hver 
gang. Jeg er godt fornøyd, for-

teller Kopperud.                                                                                                                   
                               
HelafTen på JeSSHeIm                                                               
Tirsdag 24. september står 
Vegard og bandet igjen på 
scenen på hjemlige trakter. 
Denne gang i Ullensaker Kul-
turhus sammen med Frode 
Johansen, som også kommer 
fra Jessheim, og duoen Sønna-
vind. De skal lage en helaften 
der hver og en av dem presen-
terer sine egne låter, men også 
gjør noen fellesnumre. Kon-
serten har fått navnet Småby-
viser.
                                     
gleDeR Seg
– Jeg gleder meg stort til 
det. Det er en ære å få job-
be sammen med Sønnavind 
og Frode Johansen på dette 
prosjektet. Begge to er dyk-
tige kollegaer. Vi kjenner 
selvfølgelig hverandre, men 
den viktigste grunnen til at 
vi lager denne oppsetningen 
sammen, er fordi vi alle tre er 
aktuelle med nye utgivelser 
denne sommeren, og utfyller 
hverandre godt musikalsk, 
forteller Kopperud. 

– Det skal bli gøy å vise lo-
kalmiljøet denne oppsetnin-
gen, og jeg kan love at publi-
kum skal få høre både nytt og 
gammelt materiale, samt få 
trimmet lattermusklene. Vi gle-
der oss, sier han.

Kultur
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Send kryssordløsningen med navn og adresse til
kryssord@romeriksposten.no 

eller til Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

lØSnIng:  ................................................................................................................................................................

navn:  ........................................................................................................................................................................

aDReSSe:  ...............................................................................................................................................................

SvaRSlIpp SenDeS TIl: Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 lillestrøm

fRIST foR InnSenDIng: mandag 14. oktober

X–ord

VINNER AV FLAxLODD
bJØRG HOLåS
Nyjordesvingen 6 j
2053 Jessheim

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

LØSNING
AV FORRIGE UkES 

kRySSORD 

Gratulerer!

RIkTIG SVAR På 
kRySSORDET FRA
FORRIGE UTGAVE VAR:

VIND I SEILENE

 
 

Vi tilbyr  
containerleie  

og avfallsløsninger 
 

Tlf. 09700

Nye vinduer  
i gammel stil ?
Fra kr. 1.880,- til 3.880,- (fraktfritt)

Ring: 75 17 04 66
www.heimstadbygg.no - post@heimstadbygg.no

Tlf. 92 26 07 92

Tlf. 92 26 07 92

Annonsere i her?

Annonsere i her?

Plenjord/matjord
Rundsingel, sand etc. 
Tilkjørt alle dager. 
www.herstua.no
Tlf. 909 95 704/917 37 427  

STUBBEFRESING 
- raskt og effektivt

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

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

Mandag: Kjøttpudding..........kr 130,-
Tirsdag: Brun Lapskaus..........kr 130,-
Onsdag: Flesk og duppe........kr 130,-
Torsdag: Komle (raspeball)....kr 130,-
Fredag: Hakkebiff...................kr130,-
Lørdag: Løvstek......................kr130,-

- Kaffe til dagens middag

- Hver 7. middag gratis!

Valgfri kake og presskannekaffe kr. 55,-

Romeriksenteret, Trondheimsveien 86 2040 Kløfta - Tlf. 63 98 17 65 

  Alt innen

 GRAVSTEINER
  Oppussing-Tilføyelser-Omsliping

 
 Eidsvold Stenhuggeri
 N.E.Strand  95 73 96 96
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SØNDAG 22.9

LØRDAG 21.9

MANDAG 23.9

TIRSDAG 24.9

©
Un

ive
rs

um

07.00 Morgensending
09.30 Forbrukerinspektø-
rene (r)
10.00 Megafon (r)
10.30 Norge rundt (r)
10.55 Debatten (r)
11.55 Oppdrag lykke (r)
12.50 Naturopplevelser (r)
13.10 Mannens unyttige
verden (r)
14.10 Ekstreme dyr (r)
15.00 På sporet av dron-
ningane (r)
15.40 Drømmeturen (r)
16.40 Beat for beat (r)
17.30 Landgang (2)
18.30 To store og tre små
(4)
19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto-trekning
19.55 Side om side (3)
20.20 Stjernekamp (3)
21.50 Lindmo
22.50 To skarpe tunger (3)
23.15 Kveldsnytt
23.30 Karl Johan (r)
24.00 Inside Man.
Am. krimdrama fra 2006.
02.05 Nattsending

09.00 Morgensending
12.35 Vinn eller forsvinn (r)
13.15 Hovedscenen (r)
15.20 En reise i vannets
fremtid (r)
16.15 Kunnskapskanalen
16.45 Kunnskapskanalen
17.00 Ein dag i Sverige (r)
17.15 Fra Sverige til himme-
len (r)
17.45 Kulturquiz (r)
18.15 Kulturquiz (r)
18.45 Kulturquiz (r)
19.15 Kulturquiz (r)
19.45 Historia om USAs
naturperler (2)
20.35 Mesterkokken Hes-
ton (2)
21.00 Nyheter
21.10 Hjemkomsten (9)
22.00 Hjemkomsten (10)
22.55 Familie på prøve.
Fr. komedie fra 2010.
00.30 Peter Gabriel i ny
drakt (r)
01.30 Hjemkomsten (r)
02.10 Hjemkomsten (r)
03.00-03.49 Hjemkomsten
(r)

06.00 Morgensending
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 Stjernene på slottet
(r)
15.00 Shake, rattle and roll
(r)
16.30 Akvariet (r)
17.00 The Voice – Norges
beste stemme (r)
18.30 Nyhetene
18.50 LørdagsMagasinet
19.10 Sportsnyhetene
19.20 Været
19.30 Skal vi danse (2)
21.00 Nyhetene
21.15 Været
21.20 Sportsnyhetene
21.40 Skal vi danse – resul-
tater
22.15 God kveld Norge (2)
22.50 I Could Never Be
Your Woman. Am. komedie
fra 2007.
00.45 Nattsending

06.00 Morgensending
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 Lovens lange snute
(2)
18.00 Senkveld med Tho-
mas og Harald (2)
19.00 The League (r)
19.30 The League (r)
20.00 The League (r)
20.30 The League (r)
21.00 Yatzy. Norsk drama
fra 2009.
22.40 Mistanken. Am. thril-
lerdrama fra 2001.
01.05 Criminal Minds (r)
02.00 Nattsending

06.00 Morgensending
10.00 Homsepatruljen USA
(r)
11.00 Made in Jersey (r)
12.00 Svenske Hollywood-
fruer (r)
13.00 Svenske Hollywood-
fruer (r)
13.55 Svenske Hollywood-
fruer (r)
14.55 Svenske Hollywood-
fruer (r)
15.50 The Middle (r)
16.20 The Middle (r)
16.45 The Middle (r)
17.15 The Middle (r)
17.45 Robinsonekspedisjo-
nen 2013 (r)
19.10 Det kunne hende
deg. Am. romantisk kome-
die fra 1994.
21.00 Rollemodeller. Am.
komedie fra 2008.
22.50 Almost Famous. Am.
romantisk drama fra 2000.
01.05 7 Days of Sex (r)
02.10 Nattsending

06.00 Morgensending
09.10 So You Think You
Can Dance (r)
10.50 Friends (r)
11.20 Friends (r)
11.50 Friends (r)
12.30 Friends (r)
13.00 Friends (r)
13.30 Two and a Half Men
(r)
14.00 Two and a Half Men
(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 Sinnasnekker'n (r)
17.00 Sinnasnekker'n (r)
18.00 Killer karaoke (r)
19.00 Brille (r)
20.00 Alt for Norge (r)
21.30 Zodiac. Am. thriller
fra 2007.
00.30 Body of Proof (r)
01.25 Beverly Hills Cop II.
Am. komedie fra 1987.
03.25 Nattsending

06.00 Morgensending
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 Formel 1: Singapore
Grand Prix. Motorsport.
17.30 Airwolf (4)
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 (7)
Am. realityserie.
21.30 Nitro Circus Live (8)
Am. realityserie.
22.00 Best Ink (2)
23.00 The Last Ride. Am.
TV-actiondrama fra 2004.
00.50 Jesse Stone: No
Remorse. Am. TV-krim fra
2010.
02.35 Nattsending

07.00 Morgensending
10.55 Ut i naturen (r)
11.25 Munter mat (r)
11.55 Folk: Nye takter på
Haaheim Gaard (r)
12.35 Dei ustoppelege (r)
13.05 Side om side (r)
13.30 Lindmo (r)
14.30 Stjernekamp (r)
16.00 Kulturquiz (r)
16.30 Kulturquiz (r)
17.00 Kulturquiz (r)
17.30 Kulturquiz (r)
18.00 Underveis (r)
18.30 Newton
19.00 Søndagsrevyen
19.45 Sportsrevyen. Aktuel-
le reportasjer og dagens
sport.
20.05 Afrika (3)
20.55 Vesterhavsøyene (4)
21.35 Nytt liv i East End (6)
22.35 Folklab (r)
23.05 Kveldsnytt
23.25 Rally. NM-finale: Rally
Hedemarken.
23.55 Lilyhammer (r)
00.40 Nattsending

10.05 Morgensending
12.35 Det store australske
ballongeventyret (r)
13.15 Fotograf i isødet (r)
14.10 To verdener (r) Da.
drama fra 2008.
16.00 Tysk valg for Europa
(r)
16.30 Skavlan (r)
17.30 Mesterkokken Hes-
ton (r)
17.55 Norge rundt og rundt
(r)
18.20 Historia om USAs
naturperler (r)
19.15 Tidsvitne (r)
19.45 Slik er universet (r)
20.30 Kongebryllup – i gode
og onde dager (r)
21.00 Nyheter
21.10 Hovedscenen
22.55 Baader Meinhof
Ty./fr. actiondrama fra
2008.
01.20 Hjemkomsten (r)
02.10-03.10 Hjemkomsten
(r)

06.00 Morgensending
13.00 Legenden om Vaktu-
glene. Am. animasjonsfilm
fra 2010.
15.00 Dokument 2: Et lass
av fett (r)
16.00 Skal vi danse (r)
18.00 Reisen hjem (1)
18.30 Nyhetene og Sporten
18.50 Været
19.00 Tippeligaen: Hoved-
kampen. Viking – Vålerenga,
1. omgang. Direkte fra
Viking Stadion.
19.50 Hovedkampen: I pau-
sen.
20.00 Tippeligaen: Hoved-
kampen. Viking – Vålerenga,
2. omgang.
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Mordene i Sandhamn
(2)
22.45 Fotballkveld. Vi gir
deg alle målene fra dagens
kamper i Tippeligaen.
23.45 Wallander – Vitnet (r)
00.45 Nattsending

06.00 Morgensending
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 Whacked Out Sports
(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 Rottejegerne (r)
20.30 Fraktekrigen (r)
21.00 300. Am. action fra
2007.
23.15 Cowboys og røvere
(6)
00.10 The Shield (r)
01.30 Nattsending

06.00 Morgensending
09.00 Dr. Phil (r)
10.00 Homsepatruljen USA
(r)
11.00 Top Chef Masters (r)
12.00 Teenage Boss Sveri-
ge (r)
13.00 Svenske Hollywood-
fruer (r)
14.00 Svenske Hollywood-
fruer (r)
15.00 Svenske Hollywood-
fruer (r)
16.00 Top Model Sverige (r)
17.00 Boligjakten (r)
18.00 Luksusfellen (r)
19.00 Hjelp, han pusser
opp! (r)
20.00 Robinsonekspedisjo-
nen 2013 (2)
21.20 Indiana Jones og de
fordømtes tempel. Am. acti-
onkomedie fra 1984.
23.30 Gordon Behind Bars
(r)
00.35 The Middle (r)
01.05 The Middle (r)
01.35 The Middle (r)
02.05 Nattsending

06.00 Morgensending
09.45 Melissa & Joey (r)
10.10 Melissa & Joey (r)
10.35 Melissa & Joey (r)
11.00 Melissa & Joey (r)
11.30 Friends (r)
12.00 Friends (r)
12.30 Friends (r)
13.00 Friends (r)
13.30 Friends (r)
14.00 Two and a Half Men
(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 Sinnasnekker'n (r)
17.30 Sinnasnekker'n (r)
18.30 71° nord (r)
20.00 Alt for Norge (4)
21.30 Åndenes makt (3)
22.30 Årets hjem (r)
23.30 Body of Proof (13)
00.25 Major Crimes (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 Simpsons (r)
12.30 Simpsons (r)
13.00 Simpsons (r)
13.30 Storage Hunters (r)
14.00 Rallycross: EM 2013
(9)
16.00 Storage Hunters (r)
16.30 Storage Hunters (r)
17.00 Formel 1 høydepunk-
ter. Formel 1 Grand Prix.
Høydepunkter fra Marina
Bay Street Circuit i Singapo-
re.
18.00 Kongen av Queens (r)
18.30 Kongen av Queens (r)
19.00 1600 Penn (11)
19.30 Go On (8)
20.00 American Dad (3)
20.30 The Exes (6)
21.00 Men at Work (r)
21.30 Graceland (2)
22.30 Until Death.
Am./br./ty. actionthriller fra
2007.
00.30 American Dad (r)
01.00 American Dad (r)
01.30 American Dad (r)
02.00 Nattsending

07.00 Morgensending
14.05 Afrika (r)
14.55 Ut i naturen seervi-
deo
15.00 NRK nyheter
15.05 Bertelsen på Camino-
en (r)
15.30 Min idrett (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 Ekstreme dyr (r)
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Oppdrag lykke (2)
20.15 Hva har du i baga-
sjen, Raphael? (1)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Broen (1)
22.30 Program ikke fastsatt
23.00 Kveldsnytt
23.15 Kriminalsjef Foyle (r)
00.55 Nattsending

09.45 Morgensending
11.55 Stjernekamp (r)
13.25 Sportsrevyen (r) Aktu-
elle reportasjer og dagens
sport.
13.45 Underveis (r)
14.15 Skavlan (r)
15.15 Hvorfor fattigdom? (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 Livsfarlege dyr (15)
20.15 Aktuelt
20.55 Nasjonalgalleriet
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Jimmys matfabrikk (r)
22.00 NRK nyheter
22.10 Urix
22.30 Jødar og muslimar
(2)
23.20 Solgt for 50 sauer (r)
00.20 Nytt liv i East End (r)
01.20 Oppdrag lykke (r)
01.50 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
02.05 Nattsending

06.00 Morgensending
12.40 Matagentene (r)
13.10 Supernanny (r)
14.00 Mitt drømmehjem
(13)
15.00 Pengene på bordet (r)
16.00 Home and Away (53)
16.30 Home and Away (54)
16.55 Karl & Co (r)
17.30 Ettermiddagen (25)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Ettermiddagen (25)
19.30 Hotel Cæsar (43)
20.00 Jakten på kjærlighe-
ten (4)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Irene Huss: En mann
med lite ansikt (1)
22.45 Irene Huss: En mann
med lite ansikt (2)
23.50 Mordene i Sandhamn
(r)
00.50 Political Animals (5)
01.50 Mord og mysterier (r)
02.45 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Big Spender (12)
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 – På liv og
død (r)
18.55 Adeccoligaen. Ham-
Kam – Sandefjord.
19.50 I pausen. Høydepunk-
ter fra 1. omgang i fotball-
kampen mellom HamKam
og Sandefjord.
20.00 Adeccoligaen. Ham-
Kam – Sandefjord.
21.00 Matchball. Erik
Thorstvedt ser med skrå-
blikk på ukens fotballhen-
delser.
22.00 Rottejegerne (2)
22.30 Klovn (r)
23.00 Klovn (r)
23.30 Criminal Minds (r)
00.25 Homeland (r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
10.10 Dr. Phil (r)
11.05 Dr. Phil (1947)
12.00 Ellen DeGeneres
Show (6)
13.00 Supersize VS.
Superskinny (1)
14.00 Ekstrem oppussing
USA (r)
15.00 Hell's Kitchen USA (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 NCIS (r)
17.30 Bones (r)
18.30 Million Dollar Listing
New York (r)
19.30 MasterChef Norge (1)
20.30 Top Model Norge (2)
21.30 NCIS: Los Angeles
(15)
22.30 NCIS: Los Angeles
(16)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.10 Sex og singelliv (r)
00.40 Kongen av Queens (r)
01.10 Bones (r)
02.10 NCIS (r)
03.00 Smash (r)
03.45 Sex og singelliv (r)
04.15 Nattsending

06.00 Morgensending
12.15 Friends (r)
12.45 Cougar Town (r)
13.15 Happy Endings (r)
13.45 Christine (r)
14.15 Den syvende himmel
(r)
15.10 Melissa & Joey (11)
15.40 Cougar Town (r)
16.05 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half Men
(9)
17.40 Two and a Half Men
(10)
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 (17)
20.30 71° nord (4)
22.00 Brille (2)
23.00 Asbjørn Brekke-show
(r)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI: Miami (r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
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 Anger Management
(r)
22.00 Anger Management
(7)
22.30 The Exes (r)
23.00 American Dad (r)
23.30 Anger Management
(r)
24.00 Legit (4)
00.30 Nattsending

07.00 Morgensending
14.05 Ekstreme dyr (r)
14.55 Ut i naturen seervi-
deo
15.00 NRK nyheter
15.05 Bertelsen på Camino-
en (r)
15.30 Min idrett (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 Fantastiske reiser (r)
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Drømmeturen (2)
20.45 Extra-trekning
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Egypt – ørkenens
hemmeligheter
23.00 Kveldsnytt
23.15 Nasjonalgalleriet (r)
23.45 De siste dagene (r)
01.20 Nattsending

10.05 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
10.20 Distriktsnyheter
13.40 Doktoren på hjørnet
(r)
14.10 Aktuelt (r)
14.50 Urix (r)
15.10 Livsfarlege dyr (r)
15.40 Jimmys matfabrikk (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Vesterhavsøyene (r)
19.45 Ei verd av kart (r)
20.15 Aktuelt
20.55 Bokprogrammet:
Karin Fossum (1)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Hjelp, vi skal føde (6)
22.00 NRK nyheter
22.10 Urix
22.30 Italias politiske kaos
23.20 Jødar og muslimar (r)
00.15 Drømmeturen (r)
01.15 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
01.30 Distriktsnyheter.

06.00 Morgensending
10.00 God morgen Norge (r)
11.45 Ettermiddagen (r)
13.10 Supernanny (r)
14.00 Mitt drømmehjem
(14)
15.00 Komiker i arbeid (r)
16.00 Home and Away (55)
16.30 Home and Away (56)
16.55 Karl & Co (r)
17.30 Ettermiddagen (26)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Ettermiddagen (26)
19.30 Hotel Cæsar (44)
20.00 Klaus på kanten (10)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Sigrid blir mamma (3)
22.40 Under the Dome (13)
23.35 Jakten på kjærlighe-
ten (r)
00.35 Arrow (r)
01.30 Mord og mysterier (r)
02.35 Mord og mysterier (r)
03.25 Numbers (r)
04.10 Nattsending

06.00 Morgensending
09.30 Big Spender (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 Big Spender (13)
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 – På liv og
død (r)
19.00 Hushaiene Boston (r)
20.00 Torsdag kveld fra
Nydalen (2)
21.00 Nårje (2)
21.30 Vikings (5)
22.30 Sons of Anarchy (1)
23.30 Criminal Minds (r)
00.15 Homeland (r)
01.20 Stan Lee's Superhu-
mans (r)
02.10 Løgner (r)
03.00 Nattsending

06.00 Morgensending
11.05 Dr. Phil (1948)
12.00 Ellen DeGeneres
Show (7)
13.00 Supersize VS.
Superskinny (2)
14.00 Ekstrem oppussing
USA (r)
15.00 Hell's Kitchen USA (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 NCIS (r)
17.30 Bones (r)
18.30 MasterChef Norge (r)
19.30 MasterChef Norge (2)
20.30 Svenske Hollywood-
fruer (1)
21.30 Charterfeber – tur-
retur Gran Canaria (4)
22.30 Two and a Half Men
(r)
23.00 Two and a Half Men
(r)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.05 Sex og singelliv (r)
00.40 Kongen av Queens (r)
01.10 Bones (r)
02.05 NCIS (r)
03.00 Smash (r)
03.45 Nattsending

06.00 Morgensending
13.15 Happy Endings (r)
13.45 Christine (r)
14.15 Den syvende himmel
(r)
15.15 Melissa & Joey (12)
15.40 Cougar Town (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half Men
(11)
17.40 Two and a Half Men
(12)
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 (18)
20.30 The Big Bang Theory
(r)
21.00 Asbjørn Brekke-show
(4)
21.30 I kveld med YLVIS (5)
22.30 CSI: NY (r)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI: Miami (r)
01.25 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 Anger Management
(r)
22.00 Program ikke fastsatt
23.00 Race to the Scene
(1)
24.00 Anger Management
(r)
00.30 Nattsending

Pingvinfødsel
Dyrepasser Joachim
og dyrlege Elin har
oppdaget et egg der
pingvinkyllingen har
problemer med å
komme seg ut. Pingvi-
nene beskytter ungene
sine, og de må være
kjempeforsiktige når
de undersøker egget.
Så skjer uhellet. Vil
det lille nurket klare
seg?

TV 2 fredag kl 19.30

notiser brødtekst
kanal dag kl xx.xx

notiser tittel
notiser brødtekst

kanal dag kl xx.xx

notiser tittel

ONSDAG 18.9

TORSDAG 19.9

FREDAG 20.9

tvukens

07.00 Morgensending
15.00 NRK nyheter
15.05 Bertelsen på
Caminoen (r)
15.30 Min idrett (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Matador (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Høydepunkter
Morgennytt
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Ekstreme dyr (r)
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Schrödingers katt
20.15 Vinn eller forsvinn (1)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Debatten
22.30 Migrapolis
23.00 Kveldsnytt
23.15 5080
Nyhetskanalen (r)
23.45 Tidsvitne (r)
00.15 Kryss på linjen.
Am. romantisk komedie
fra 1959.
01.55 Nattsending

10.00 Morgensending
13.35 Doktoren på
hjørnet (r)
14.05 Filmavisen 1963 (r)
14.15 Aktuelt (r)
14.55 Urix (r)
15.15 Oppdrag lykke (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Kollektivets gleder (r)
19.20 Den gode viljen (r)
20.15 Den siste marsjen –
Vassdalen (r)
20.55 Kulturquiz (7)
21.25 Oddasat –
nyheter på samisk
21.30 Svenske
mordgåter (6)
22.00 NRK nyheter
22.10 Urix
22.30 Historier frå verdas
museum (4)
23.15 Angela Merkel –
kansleren fra Øst-Berlin (r)
24.00 Løparen frå Vest-
Sahara (r)
00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
13.10 Supernanny (r)
14.00 Mitt drømme-
hjem (11)
15.00 Stjernene på
slottet (r)
16.00 Home and Away (49)
16.30 Home and Away (50)
16.55 Karl & Co (r)
17.30 Ettermiddagen (24)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Ettermiddagen (24)
19.30 Hotel Cæsar (42)
20.00 Matagentene (4)
20.30 TV 2 hjelper deg (19)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Torsdag kveld fra
Nydalen (2)
22.40 Nårje (2)
23.10 En god nummer to (r)
23.40 Hawaii Five-0 (r)
00.35 Irene Huss:
Det lumske nettet (r)
01.35 Mord og mysterier (r)
02.25 Nattsending

06.00 Morgensending
09.00 Duck Dynasty (r)
09.30 Big Spender (r)
10.00 Frasier (r)
10.30 Frasier (r)
11.00 Menneskejegeren (r)
12.00 Hushaiene Boston (r)
13.00 Big Spender (10)
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 – På liv og
død (r)
19.00 Hushaiene Boston (r)
20.00 Helt vilt (r)
21.00 Fraktekrigen (1)
21.30 Vikings (4)
22.30 Bellator: Winter
Tournament (1) Kampsport.
00.30 Criminal Minds (r)
01.25 Stan Lee's
Superhumans (r)
02.15 Tough Enough (r)
03.05 White Collar (r)
03.55 Nattsending

06.00 Morgensending
10.10 Dr. Phil (r)
11.05 Dr. Phil (1945)
12.00 Ellen DeGeneres
Show (4)
13.00 Supersize VS.
Superskinny (r)
14.00 Ekstrem oppussing
USA (r)
15.00 Hell's Kitchen USA (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 NCIS (r)
17.30 Bones (r)
18.30 Million Dollar Listing
New York (r)
19.30 Ellen DeGeneres
Show (43)
20.30 Hjelp, han pusser
opp! (14)
21.30 Bones (18)
22.30 7 Days of Sex (7)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.05 Sex og singelliv (r)
00.35 Kongen av Queens (r)
01.10 Bones (r)
02.05 NCIS (r)
02.55 Smash (r)
03.40 Sex og singelliv (r)
04.05 Nattsending

06.00 Morgensending
11.45 Friends (r)
12.20 Friends (r)
12.50 Cougar Town (r)
13.15 Happy Endings (r)
13.45 Christine (r)
14.15 Den syvende
himmel (r)
15.15 Melissa & Joey (9)
15.40 Cougar Town (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half
Men (5)
17.40 Two and a Half
Men (6)
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 (16)
20.30 Killer karaoke (2)
21.30 I kveld med YLVIS (4)
22.30 Brille (r)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI: Miami (r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
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
Mother (r)
18.00 How I met Your
Mother (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I met Your
Mother (r)
20.30 How I met Your
Mother (r)
21.00 Two and a Half
Men (r)
21.30 Faster. Am. action-
thriller fra 2010.
23.30 Amerikansk fotball:
NFL Gameday. Ukentlig
oppdatering.
24.00 Cops (r)
00.30 Nattsending

05.25 Morgensending
15.00 NRK nyheter
15.05 Bertelsen på
Caminoen (r)
15.30 Min idrett (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Matador (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Høydepunkter
Morgennytt
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Europas siste
villhester (r)
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Forbruker-
inspektørene
20.15 Dei ustoppelege (4)
20.45 Vikinglotto
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.35 Tidsvitne (2)
22.05 Far og sønn (2)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Far og sønn (2)
23.45 Chicago Fire (21)
00.30 Nattsending

10.05 Morgensending
13.40 Doktoren på hjørnet
(r)
14.10 Aktuelt (r)
14.50 Urix (r)
15.10 Ei verd av kart (r)
15.40 Huset i treet
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Anne lager mat i New
York (r)
19.30 Motorsøstre (r)
19.45 Underveis (11)
20.15 Aktuelt
20.55 Kulturquiz (6)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Tysk valg for Europa
22.00 NRK nyheter
22.10 Urix
22.30 Løparen frå Vest-
Sahara
23.25 Israels palestinske
lover (r)
00.55 Forbrukerinspektø-
rene (r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
13.10 Supernanny (r)
14.00 Mitt drømmehjem
(10)
15.00 Klaus på kanten (r)
16.00 Home and Away (47)
16.30 Home and Away (48)
16.55 Karl & Co (r)
17.30 Ettermiddagen (23)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Ettermiddagen (23)
19.30 Hotel Cæsar (41)
20.00 Stjernene på slottet
(4)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Dokument 2: Et lass
av fett
22.40 Blue Bloods (12)
23.35 Stjernene på slottet
(r)
00.35 Irene Huss: Det lum-
ske nettet (r)
01.35 Mord og mysterier (r)
02.40 Mord og mysterier (r)
03.30 Nattsending

06.00 Morgensending
09.00 Duck Dynasty (r)
09.30 Big Spender (r)
10.00 Frasier (r)
10.30 Frasier (r)
11.00 Menneskejegeren (r)
12.00 Hushaiene Boston (r)
13.00 Big Spender (9)
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 – På liv og
død (r)
19.00 Hushaiene Boston (r)
20.00 Hushaiene Vegas (5)
21.00 Rottejegerne (r)
21.30 Vikings (3)
22.30 The Killing (4)
23.25 Criminal Minds (r)
00.20 Homeland (r)
01.20 Stan Lee's Superhu-
mans (r)
02.10 Løgner (9)
03.00 White Collar (r)
03.50 Nattsending

06.00 Morgensending
09.10 Ellen DeGeneres
Show (r)
10.10 Dr. Phil (r)
11.05 Dr. Phil (1944)
12.00 Ellen DeGeneres
Show (13)
13.00 Supersize VS.
Superskinny (r)
14.00 Ekstrem oppussing
USA (r) (162)
15.00 Hell's Kitchen USA (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 NCIS (r)
17.30 Bones (r)
18.30 Ekstrem oppussing
USA (r)
19.30 Ellen DeGeneres
Show (22)
20.30 Luksusfellen (5)
21.30 Boligjakten (4)
22.30 Top Model Norge (r)
23.30 Client List (10)
00.30 Sex og singelliv (r)
01.10 Sex og singelliv (r)
01.40 Kongen av Queens (r)
02.10 Bones (r)
03.00 NCIS (r)
03.45 Smash (r)

06.00 Morgensending
11.40 Friends (r)
12.15 Friends (r)
12.45 Cougar Town (r)
13.15 Happy Endings (r)
13.45 Christine (r)
14.15 Den syvende himmel
(r)
15.15 Melissa & Joey (8)
15.40 Cougar Town (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half Men
(3)
17.40 Two and a Half Men
(4)
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 (15)
20.30 Årets hjem (1)
21.30 CSI (14)
22.30 Åndenes makt (r)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI: Miami (r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
10.30 Seinfeld (r)
11.00 Seinfeld (r)
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 UEFA Champions Lea-
gue 2013/2014. Gruppe-
spillet. Kamp ikke fastsatt.
23.30 Rallycross: EM 2013
(8)
00.30 Cops (r)
01.00 Nattsending

07.00 Morgensending
14.00 NRK nyheter
14.05 Ekstreme dyr (r)
14.55 Ut i naturen
seervideo
15.00 NRK nyheter
15.05 Bertelsen på
Caminoen (r)
15.30 Min idrett (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Matador (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Høydepunkter
Morgennytt
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Ekstreme dyr (r)
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.40 Norge rundt
20.05 Beat for beat (3)
20.55 Nytt på nytt
21.25 Skavlan
22.25 Scott og Bailey (8)
23.10 Kveldsnytt
23.25 Boardwalk Empire (4)
00.20 Tungrockens
historie (r)
01.05 Nattsending

09.50 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
10.05 Distriktsnyheter
13.25 Doktoren på
hjørnet (r)
13.55 Debatten (r)
14.55 Urix (r)
15.15 Hvorfor fattigdom? (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Vinn eller forsvinn (r)
19.40 Tysk valg for
Europa (r)
20.10 Historier frå verdas
museum (r)
21.00 Nyheter
21.10 Motorsøstre (r)
21.25 Oddasat –
nyheter på samisk
21.30 Hjemkomsten (6)
22.10 Hjemkomsten (7)
23.00 Hjemkomsten (8)
23.50 Ensomme er de
tapre. Am. western fra
1962.
01.35 Oddasat (r)
01.50 Distriktsnyheter (r)

06.00 Morgensending
13.10 Matagentene (r)
13.40 TV 2 hjelper deg (r)
14.10 Mitt drømme-
hjem (12)
15.00 Sigrid blir mamma (r)
16.00 Home and Away (51)
16.30 Home and Away (52)
16.55 Kollektivet (3)
17.25 Karl & Co (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Dyrepasserne (r)
19.30 Akvariet (2)
20.00 The Voice – Norges
beste stemme (4)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 The Voice – Norges
beste stemme (4)
22.15 Senkveld med
Thomas og Harald (2)
23.20 Eurojackpot
trekning (34)
23.40 Torsdag kveld fra
Nydalen (r)
00.40 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Big Spender (11)
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
18.55 Tippeligaen. Rosen-
borg – Haugesund 1.
omgang. Direkte fra Lerken-
dal.
19.50 I pausen
20.00 Tippeligaen. Rosen-
borg – Haugesund 2.
omgang. Direkte.
21.00 Etter kampen. Høyde-
punkter, kommentarer og
analyser etter tippeligaopp-
gjøret mellom Rosenborg og
Haugesund.
21.15 Vikings (r)
22.15 Vikings (r)
23.10 Vikings (r)
00.05 Vikings (r)
01.00 Nattsending

06.00 Morgensending
10.10 Dr. Phil (r)
11.05 Dr. Phil (1946)
12.00 Ellen DeGeneres
Show (5)
13.00 Supersize VS.
Superskinny (r)
14.00 Ekstrem oppussing
USA (r)
15.00 Hell's Kitchen USA (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 NCIS (r)
17.30 Bones (r)
18.30 Million Dollar Listing
New York (r)
19.30 Top Model Norge (r)
20.30 How I Met Your
Mother (r)
21.00 How I Met Your
Mother (r)
21.30 Fast & Furious. Am.
actionthriller fra 2009.
23.25 Smokey and the
Bandit på farten igjen. Am.
actionkomedie fra 1980.
01.15 That Old Feeling.
Am. romantisk komedie fra
1997.
03.10 Nattsending

06.00 Morgensending
12.15 Friends (r)
12.45 Cougar Town (r)
13.15 Happy Endings (r)
13.45 Christine (r)
14.15 Den syvende
himmel (r)
15.15 Melissa & Joey (10)
15.40 Cougar Town (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half
Men (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 Asbjørn Brekke-
show (r)
20.00 I kveld med YLVIS (r)
21.00 I kveld med YLVIS (r)
22.00 Killer karaoke (r)
23.00 So You Think You
Can Dance (16)
00.55 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
Mother (r)
18.00 How I met Your
Mother (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 (r)
21.30 American Dad (r)
22.00 American Dad (r)
22.30 American Dad (r)
23.00 McHale's Navy.
Am. komedie fra 1997.
01.10 Nattsending
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Takk til alle som sendte inn!

SVar:
bygningen på bildet er 
røer-gården i eidsvoll 
sentrum.

ViNNEr:
RONNy OTTEN
Vormvikvegen 9
2080 Eidsvoll

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