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Åpnet middels-
havsrestaurant 
i Lillestrøm
Etter restaurantsuksess på Jess-
heim ønsket eierne å ta konsep-
tet til Nedre Romerike.
                          
                                   
                                  Side 16-17

Elevene ved kulturskolene på Nedre 
Romerike viser frem det de kan 
innenfor kunst, drama, musikk og 
dans kommende helg.             
                                         Side 29

Klart for 
KuDraMuDa 

Andelen personer med høyere utdanning har økt 
betraktelig i Norge siden 1985. Ferske kommune-
tabeller forteller at andelen innbyggere med høy 
utdanning har økt betraktelig på Romerike også. 
 Side 6-7

LANGT FLERE MED 
HØY UTDANNING

STORGT. 27, LILLESTRØM 
WWW.LILLETHAI.NO

ASIATISK  
RESTAURANT

TAKE-AWAY MENY 
TLF. 63 89 95 00

Åpent 10-21 (9-18) · 2000 gratis P-plasser 
81 butikker · tlf. 67 97 83 30 · www.triaden.no
Følg oss også på www.facebook.com/Triaden  – Hjertelig tilstede i 25 årwww.triaden.no tlf 67 97 83 30   

www.triaden.no tlf 67 97 83 30  

Man - tors: 10.00-18.00

Fre: 09.00-18.00  Lør: 09.00-15.00

Vi har 2000 
gratis p-pLasser

Maks 3 timer 

FARSDAG
HUSK

10. november

MERINO STRIKK
FØR OPPTIL 599,-

NÅ 399,-

299,-
(349,-)

Vekkerklokke
Heftig vekkerklokke 
for Star Wars fan. 
Høyde 22 cm.
36-5140

MÅN–FRE: 10–20 • LÖR: 10–19 • ÖPPET VARJE SÖNDAG: 10–19 • FÖR AVVIKANDE ÖPPETTIDER: WWW.CHARLOTTENBERGSSHOPPING.SE 
Samtliga erbjudanden gäller 26/9-5/10, med reservation för slutsålda varor.

HÖSTJACKA 
299,95 SEK
Finns i många 
härliga färger.CARDIGAN

299:-

T-SHIRT
129:-

Succén är 

tillbaka!

Höstens         
    trenderSuper   Market

Till få
rikål

ALLA 
PIKÉER FRÅN 

LACOSTE

-30%

SVENSKT 
LAMMKÖTT

 59,90 SEK

PR. KG

ÖPPET ALLA DAGAR!

SVENSKT 

MÅN–FRE: 10–20 • LÖR: 10–19 • ÖPPET VARJE SÖNDAG: 10–19 • FÖR AVVIKANDE ÖPPETTIDER: WWW.CHARLOTTENBERGSSHOPPING.SE 
Samtliga erbjudanden gäller 26/9-5/10, med reservation för slutsålda varor.

HÖSTJACKA 
299,95 SEK

Finns i många 
härliga färger.

CARDIGAN
299:-

T-SHIRT
129:-

Succén är 

tillbaka!
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Super   Market
Till få

rikål

ALLA 
PIKÉER FRÅN 
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-30%
SVENSKT 

LAMMKÖTT

 59,90 SEK

PR. KG

ÖPPET ALLA DAGAR!

SVENSKT 

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
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HARDE 
FA K TA 

88
PERSONER BLE FØDT 
VED AHUS I UKE 44

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 
Romerike.

Hashtag bildet ditt på Instagram med #romer-
iksposten. Vi kårer en vinner som får Flaxlodd i 
posten.

HAR DU TATT ET 
BLINKSKUDD PÅ 
ROMERIKE?

#Østbyputten 
#Lørenskog 

#romeriksposten 
@tonje1971

#ilovenorway #romeriks-
posten @astnord

#soloppgang 

#nitelva #lillestrøm 

#romeriksposten 

@sportylene

KONTOR TIL LEIE, 
LILLESTRØM
Romeriksposten har trivelig og lyst hjørnekontor til leie i våre 
lokaler i Depotgata 20, Lillestrøm. Kontoret er på ca 16 m2 og 
passer for 1-2 personer. Vi deler kjøkken/konferanserom.

Ta kontakt med Dag Rognlien Stenberg på 92 26 07 92 eller 
dag@avisdrift.no

Romerike Glass a/s
Glassmesterverksted
Nesgata 2, Lillestrøm

Tlf. 63 80 44 60 
www.romerikeglass.no

Vi har tilbud  
på utskifting  
av punkterte 

isolerglass

Salgstrinn 1-4 er allerede en stor salgsuksess med over 100 solgte. Salgstrinn 5 består av 33 selveierleiligheter  
fra 31-126 kvm BRA, hvitevarer inkludert. Sentral plassering midt i Lørenskog sentrum. Felles treningsrom.  

Garasjeplass i lukket parkeringsanlegg. Kun 15 min til Oslo.

For mer informasjon kontakt:  
Tomas N. Gabrielsen 905 76 700, mail: tng@eie.no

Utbyggere:

www.gamleveien80.no

FASTE PRISER FRA 1.550.000,- 
Salgstrinn 1 og 2 er innflyttet - Salgstrinn 5 selges nå!

ENSIGN

Vi har innredet en flott visningsleilighet i trinn 1. Her kan du 
selv se prosjektets flotte kvaliteter med egne øyne, og få svar 
på det du lurer på. Kom innom og se detaljer som kjøkken- og 
baderomsinnredning, parkett, balkong, utsikt, planløsninger 
m.m. Vi har også daglig visning etter avtale med megler.

Siste salgstrinn med nydelig utsikt mot marka kommer snart for salg, 
registrer deg idag på www.gamleveien80.no

Gamleveien 80 har ledige leiligheter i flere trinn - og derfor har  
du flere alternativer når det gjelder innflytting!

  

Kun 100.000,-

ved kontrakt,

resten ved 

overtakelse!

Åpen visningsleilighet  
hver onsdag kl. 16-18 
og søndag kl. 13-14



Nr. 35 – 2013  5AKTUELT

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  

Vi tilbyr smertefri og effektiv oppstramming 

NØKKELFERDIGE FAMILIEHYTTER
Sykkelveger og langrennsløyper, gå tur eller bade. Du har alt på Oslia. 

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

Flyktninger som blir 
bosatt på Rome-
rike, fl ytter i min-
dre grad videre til 
andre kommuner. 
Dette fremkommer 
i en ny tiårsrapport 
fra SSB.
I forhold til gjennomsnittet 
i Kommune-Norge, så er det 
mindre gjennomtrekk blant 
fl yktninger som får bosted-
sadresse i Rælingen. Også i 
Skedsmo og Lørenskog kom-
mune er det færre fl yktninger 
som fl ytter videre etter først å 
ha endt opp hit. Det viser en 
ny tiårsrapport som Statistisk 
sentralbyrå har publisert.

SEKUNDÆRFLYTTING
I rapporten har SSB sett på 
fl yktninger som har blitt bosatt 
i en kommune, og hvordan de 
enten har blitt boende i første 
bosettingskommune, eller fl yt-
ter til en annen kommune.

-Dette er det vi kaller se-
kundærfl ytting, og det skjer 
endringer fra år til år. Tallene i 
rapporten forteller hvor man-
ge som kom til kommunene i 
løpet av perioden fra 2001 til 
2010, og hvor stor del av disse 
som fortsatt bodde i kommu-
nen i 2011, forteller Kristina 
Kvarv Andreassen. Hun er 
rådgiver i SSBs seksjon for be-
folkningsstatistikk, og er den 
som står bak den omfattende 
rapporten.

FLYKTNINGER TIL 
ROMERIKE
Det fremgår at totalt 602 per-
soner kom til Skedsmo som 
fl yktninger i den aktuelle tiår-
sperioden. Av disse var det 487 
personer som fortsatt bodde 
her den 1. januar 2011. Og det 
var 102 av dem som hadde 
fl yttet til en annen kommu-
ne, mens 13 hadde enten ut-
vandret fra Norge eller døde 
i perioden. Det fremkommer 
altså ikke når de utfl yttede 
fl yktningene eventuelt reiste 
fra kommunen igjen. Det kan 
selvsagt ha skjedd ytterligere 

endringer i ettertid av SSBs 
rapport.

FLYKTNINGER I 
LØRENSKOG
I Lørenskog kommune har 
det i løpet av disse ti årene 
kommet 277 personer som 
fl yktninger, og som har fått 
fast adresse i kommunen. Her 
var det 229 personer av disse 
som fortsatt bodde i kommu-
nen ved inngangen til 2011, 
mens 39 hadde tatt med seg 
fl yttelasset til andre kommu-
ner. Og det var ni som enten 
hadde fl yttet ut av landet eller 
var døde.

I Rælingen kom det til 96 
fl yktninger i den aktuelle 
perioden, og så mange som 
84 av disse bodde her ennå i 
2011. Ni hadde fl yttet til an-
dre kommuner, mens tre had-
de reist utenlands, eller gått 
bort.

- MINDRE FLYTTING NÅ
- Det er et mønster med 
stadig mindre sekundær-
fl ytting blant fl yktninge-
ne. Hver årgang fl ytter litt 
mindre enn årgangen før. 
Den virkelig store nedgan-
gen kom mellom 2001- og 
2003-årgangene, forteller 

Kvarv Andreassen. - Det er 
spesielt fl yttingen det før-
ste året etter bosetting som 
har gått ned. Året etter bo-
setting fl ytter fl yktningene 
sjeldnere enn befolknin-
gen for øvrig. De påfølgen-
de årene tiltar fl yttingen 
igjen, sier hun.

Den økte fl yttingen sam-
menfaller da i tid med at 
fl yktningene avslutter in-
troduksjonsordningen, slik 
at fl ytting ikke lenger gir 
tap av rettigheter i forbin-
delse med det programmet.

I FORHOLD TIL SNITTET
I hele Norge ble 70,3 prosent 
av fl yktningene boende i 
kommunen de først kom til. 
Det var 26,6 prosent som fl yt-
tet til andre kommuner, mens 
de resterende tre prosentene 
enten vandret ut eller døde.

Således kan man lese seg 
frem til at andelen fl ykt-
ninger som forsvinner er 
en del mindre i Rælingen 
kommune. Omregnet er 
det nemlig 87,5 prosent av 
de aktuelle fl yktningene 
som har blitt værende i Ræ-
lingen. 

I Skedsmo kommune er 
det 80,9 prosent som har 

blitt værende, mens 82,7 
prosent av fl yktningene i 
Lørenskog har blitt boen-
de.. 

FLEST BLIR BOENDE I 
STØRRE KOMMUNER
- Det er en sammenheng mel-
lom fl ytting og kommune-
størrelse. Høyest andel fl ytter 
fra de minste kommunene, og 
tilsvarende er det mest stabili-
tet i de største bykommunene, 
forteller Kvarv Andreassen. 

- Samtidig er det slik at jo 
færre fl yktninger som en kom-
mune har bosatt, desto større 
er sannsynligheten for å be-
holde samtlige, legger hun til.  

Det er ti kommuner i Nor-
ge som har 100 prosent av 
fl yktningene”intakt” etter ti-
årsperioden, men disse er for 
det meste kommuner med 
svært få fl yktninger; mellom 
én og 20 stk. Av storbyene må 
Oslo nevnes, der 90 prosent 
av fl yktningene som kom dit 
i tiårsperioden fortsatt bodde 
der i 2011.

Yngve Johnsen, En-to-tekst

FIRE LAND DOMINERER
Det har vært store variasjoner 
både i totalt antall bosatte fl ykt-
ninger per år og hvilke land som 
har avgitt fl est fl yktninger til 
Norge i perioden 2001 til 2010. 
Flest har det kommet fra de fi re 

landene Irak, Somalia, Afgha-
nistan og Eritrea. Flyktninger fra 
Irak var den største gruppen i 
starten av perioden, men antal-
let sank frem til 2010. Fra 2003 
til 2008 ble det bosatt fl est fra 

Somalia, med unntak av 2005 
hvor det kom fl est fra Russland. 
I 2009 og 2010 ble det bosatt 
fl est fl yktninger fra Eritrea, opp-
lyser Statistisk sentralbyrå.

SEKUNDÆRFLYTTING 
BLANT FLYKTNINGER
Flyktninger ankommet i perioden 2001-2010, og andel boende i 2011. 
Kilde: SSB

 Totalt Første bostedkommune (%)
Rælingen        96  87,5
Lørenskog      277  82,7
Skedsmo         602  80,9
Norge 62.661  70,3

”FLYKTER” SJELDENT 
FRA ROMERIKE
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ÖPPET ALLA DAGAR!

SYSTEMBOLAGET: Mån-fre: 10:00-20:00 Lör: 09:00-15:00 • Sön: Stängt  MAXIMAT, SUPERMARKET OCH MCDONALDS:  Alla dagar: 09:00-21:00. Gäller 6/11-15/11 2013 med reservation för slutsålda varor.
Mån–fre: 10:00 – 20:00 • lör: 10:00–19:00 • öppet varje söndag: 10:00–19:00 för avvikande öppettider: www.charlottenbergsshopping.se

FARS DAG!Söndag 10 november:

Do-it,  
SKRUVDRAGARE/

BORR, 18V
Laddare, batteri, bits, borr 

& bitshållare (14 delar)

395:-
SKJORTA
Cotton Blend

299:-

TRÖJA
Merino Wool, 
olika färger

399:-

SEK

Phillips 
RAKAPPARAT

PT-723 
 Snabb, enkel rakning m/ 
innbyggt batt. & laddare

499:-SEK

BaByliss 
HÅRKLIPPARE

E703MSE 
 Superstark hårtrimmer 
m/kvalitet rakt igenom

39990
(Ord. 49990)

SEK

SEK

SEK

seniorrådgiver i SSBs seksjon 
for utdanningsstatistikk.

Vi har sammenlignet ta-
bellene fra 1985 med fjorårets 
tall, og ser at endringene gjen-
speilses også i våre kommuner 
her på Romerike.

STOR NEDGANG
- Den største endringen fi nner 
vi i andelen med grunnsko-
le som høyeste utdanning. I 
1985 hadde nesten 46 prosent 
av befolkningen over 16 år 
dette utdanningsnivået. I fjor 
var andelen kommet ned i 28 
prosent, noe som tilsvarer en 
nedgang på hele 18 prosentpo-
eng, forteller Holseter.

Stor nedgang på dette nivået 
har det også vært i Lørenskog 
kommune. Tilbake i 1985 var 
det 41,7 prosent av befolknin-
gen over 16 år i Lørenskog som 
kun hadde grunnskole. Nå er 
andelen kun på 28,5 prosent, 
noe som er en nedgang på 13,2 
prosentpoeng. 

GRUNNSKOLE I 
AKERSHUS
I Skedsmo kommune var det i 
1985 43,9 prosent av alle over 
16 år som kun hadde grunn-
skole, mens det i fjor var kom-
met ned i 29,5 prosent. Det gir 
en nedgang på 14,4 prosent-
poeng her. I Rælingen er det 
nå 29,7 prosent som bare har 
grunnskole, som er ned 13,9 
prosentpoeng fra 1985. 

I hele Akershus fi nner vi at 
andelen med bare grunnskole 
som utdanning lå på 25,5 pro-
sent i fjor. Det er tolv prosent-
poeng mindre enn i 1985. 

STOR ØKNING 
- Vi ser den motsatte tenden-

sen i andelen med høyere ut-
danning. I denne perioden 
har nemlig andelen med høy-
ere utdanning steget fra 13 til 
litt under 30 prosent, en øk-
ning på nær 17 prosentpoeng, 
forteller Holseter. 

Tre av ti blant den voksne 
norske befolkningen har altså 
høyskole eller universitetsut-
dannelse. I disse tallene regnes 
både kort og lang (over fi re år) 
utdanning. 

HØYERE UTDANNING I 
LØRENSKOG
I Lørenskog kommune er an-
delen innbyggere med høyere 
utdanning på 30,2 prosent. 
Det er 14,4 prosentpoeng mer 
enn på midten av åttitallet. I 
Akershus er det hele 34,4 pro-
sent av befolkningen over 16 
år som har slik høyere utdan-
ning.

I Skedsmo kommune er 
andelen på 28,3 prosent, noe 
som er 14,3 prosentpoeng mer 
enn i 1985. Så ser vi at Rølin-
gen har en høyt utdannet an-
del på 27,3 prosent, litt under 
landsgjennomsnittet.

VIDEREGÅENDE
- Andelen med videregående 
opplæring som høyeste nivå 
har vært svært stabil i målepe-
rioden, variasjonen har vært 
mellom 41 og 44 prosent. At 
dette utdanningsnivået er sta-
bilt kan delvis forklares med at 
alle som tar en fagutdanning 
innenfor yrkesfagene blir di-
rekte kvalifi sert til yrkeslivet. 
Dette utdanningsnivået er 
derfor en naturlig endestasjon 
for mange, sier Holseter.

I Lørenskog kommune var 
41,3 prosent av alle over 16 år 

i denne kategorien i fjor. For 
Skedsmo sin del er det snakk 
om 42,3 prosent som har vide-
regående som høyeste fullfør-
te utdannelse, mens Rælingen 
har en andel på 43,1 prosent.

UTDANNINGSNIVÅ 2012
Andel av befolkningen over 16 år. 2012, og utvikling i prosentpoeng siden 1985. Kilde: SSB

 Gr.skole Endring Vg.  Endr. Høyskole/universitet Endr.
Lørenskog 28,5 -13,2 41,3 -1,2 30,2 14,4
Skedsmo 29,5 -14,4 42,3 0,2 28,3 14,3
Rælingen 29,7 -13,9 43,1 -0,6 27,3 14,6
Akershus 25,5 -12 40,0 -3,3 34,4 15,2
Norge 28,1 -17,9 42,3 1,2 29,4 16,4

LØRENSKOG HØYT OPPE 
PÅ UTDANNINGSTOPPEN
Hele 31,8 prosent av den voksne 
befolkningen i Bærum kommune 
har utdannelse fra høyskole eller 
universitet. Dette gjør kommu-
nen til listetopp på landsoversik-
ten over kommunene med størst 

andel personer med høy utdan-
nelse. Nabokommunene Asker 
og Oslo følger deretter, mens 
Beiarn i Nordland er sist i Norge 
med kun 10,2 prosent. Løren-
skog kommune er oppe som en 

god nummer 39 blant Norges 
428 kommuner. Skedsmo er 
nummer 67, mens Rælingen er 
på 71. plass. 

FÆRRE MED BARE GRUNNSKOLE: Tilbake i 1985 var det så mange som 46 prosent av den voksne befolkningen i Norge som bare hadde grunnskole. Nå er dette nede i 28 
prosent. (Illustrasjonsfoto)

Langt fl ere med 
høy utdanning

Granli Isolering AS
TLF: 911 95 911
post@blaseisolering.no

Etterisoler nå, 
reduser fyringsutgiftene!

9500
Kr 1500,- i tilrigging pr. jobb

pr kvm.
eks mva

Vi tilbyr 
også 

termografering
og etterisolering

av vegger

25 cm Glava
ferdig på
loft

Andelen personer med høyere utdanning 
har økt betraktelig i Norge siden 1985. 
Ferske kommune-tabeller forteller at an-
delen innbyggere med høy utdanning har 
økt betraktelig på Romerike også.

Tekst: Yngve Johnsen, En-to-tekst

- Selv om befolkningens ut-
danningsnivå endrer seg lite 

fra år til år, ser vi at det i et 
tidsperspektiv har vært store 
endringer her til lands, sier 
Anne Marie Holseter. Hun er 
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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.

Lillestrøm sett fra Rælingen-siden

Lillestrøm sett fra Rælingen-siden, med Nitelva og plankestabler. Landskapfotografering. Foto fra 1903. Bildet er hentet fra Akershus fylkesmuseum.

Maskinførerkurs 
arrangeres på Kongsvinger 15. – 17. november

Kurset er obligatorisk i henhold til forskriftene, også for 
enkeltmannsforetak og i landbruket. 

For påmelding og nærmere informasjon: 
Tiur’n Konsulenttjenester, Hans Ording 

Sertifisert opplæringsvirksomhet, 
dokumentert og sertifisert opplæring 

Telefon: 92 21 45 95 · E-post: hans.ording@tiurn.no 

Truck-, kran-, og personløfterkurs arrangeres på forespørsel

HOLD DEG FRISK I HØST!
Refleksologistudent gir be- 
handling på Skedsmo Senter 
hver onsdag kl. 9.30 -18.00.

Jeg behandler bl.a.:
Styrking av immunforsvar
Ryggproblemer - Hodepine
Astma og allergi
Mage og tarmproblemer
Stress -Skjevt bekken
Muskel- og skjelettplager m.m.

Refleksologistudent Anne May Johnsen   
Skedsmo Senter 2. etg, Furuveien 11, 2020 Skedsmokorset

Bestill time på tlf. 958 86 073    
eller mail annemay.johnsen 

@gmail.com

www.triaden.no tlf 67 97 83 30   

www.triaden.no tlf 67 97 83 30  

FRAFRA

LUER
HANSKER

OG SKJERF

HUSK FARSDAG 10. NOVEMBER

 99,-FRA



Farsdagstilbud

Triaden Lørenskog Storsenter - tlf. 67 97 09 40

BECAUSE

DADS
NEVER GO OUT OF STYLE

SKJORTE OG GENSER

2 FOR 500,-

tlf. 48 01 84 42Brandstad Triaden

Gaveeske
fra Dovre
med pysjbukse og 
bestefar

49950

– Hjertelig tilstede i 25 årwww.triaden.no tlf 67 97 83 30   

www.triaden.no tlf 67 97 83 30  
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Åpent 10-21 (09-18) · 2000 gratis P-plasser
83 butikker · Tlf. 67 97 83 30
Følg oss på www.triaden.no 
eller www.facebook.com/Triaden 

VIC Triaden, Lørenskog Storsenter, 10–21 (9–18), tlf. 67 97 24 10 – vic.no

RiccoveRo · Gant · Jean Paul · Blu 
Sand · BoSS · MaRio conti · FRiSlid  
GueSS · inWeaR · Mac · BJöRn BoRG  

RePlay · G-StaR · donna · Floyd
lacoSte · alexandeR · BeauMont 
alvo · deeP · lee · aRMani · vavite 

FiliPPa K · dovRe · PilGRiM

tRiaden

Husk 
farsdag
søndag 10. november

Gathering brands

Husk 
farsdag! 

Gensere og 
strykefrie skjorter:

  nå 399,- 
(før opptil 799,-)

MATCH LØRENSKOG 

matchfashion.no facebook.com/matchfashion



ECCO Shop Lørenskog
Triaden Lørenskog Storsenter
Telefon 67 90 75 47

Sporty farsdag

2200,-

1500,-
Str. 40-47

Biom Ultra

1400,-
Str. 41-45

Xpedition II

1800,-
Str. 41-46

Biom Terrain 129,-
Trekking 

sokker

Str. 41-47

Biom Hike

www.triaden.no tlf 67 97 83 30   

www.triaden.no tlf 67 97 83 30  
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eller www.facebook.com/Triaden 

MERINO STRIKK
FØR OPPTIL 599,-

NÅ 399,-

Med enkle grep 
kan du friske opp 
interiøret hjemme 
uten å bruke en 
formue på det. 
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Kanskje har du gått lei den sam-
me gamle sofaen eller kommo-
den du har hjemme, men vil 
ikke bruke en formue på å bytte 
det ut? Fortvil ikke, det er ikke 
alltid nødvendig å kjøpe nytt. 
Gamle møbler kan få en ny vår 
hvis du tenker litt annerledes.

- Se om du kan gjøre noe med 
de møblene du har istedenfor å 
kjøpe nye. Har du en gammel 
sofa, kan du legge et flott pledd 
over sete og rygg. Sleng i en sau-
efell nå som det er høst, og sy 
noen nye, fine putetrekk. Sofaen 
blir som ny, sier redaksjonssjef i 
interiørmagasinet rom123, Kari 
Janne Standal.

GJØR MØBLENE NYE
En gammel kommode kan også få 
et nytt uttrykk i en annen farge.

- Den kan for eksempel 
males i ulike nyanser av sam-
me farge, med én nyanse på 
stammen og noen av skuffe-
ne og et par andre nyanser på 
resten av skuffene. Sett på noen 
nye håndtak av lær eller mar-
mor, og den havner øverst på 
trendpallen, tipser Standal.

NYMALTE VEGGER                                                          
Ofte skal det ikke så mye til før et 
helt rom også kan forvandles to-
talt. Et malingstrøk kan være nok.

- Skal du piffe opp interiøret 
uten å bruke altfor mye penger, 
kommer du ikke utenom ma-
ling. Nymalte vegger gjør un-
derverker for et rom. For noen 
hundrelapper kan du forandre 
uttrykket på et blunk, forteller 
Kari Janne Standal.

- I disse dager kommer ma-
lingsprodusentene med nye 
fargekart. Skaff deg et gratis hos 
fargehandleren og la deg inspi-
rere av alle de herlige fargene 
og måten de bruker fargene på, 
legger hun til.

TAPETSERING
En annen enkel måte å skape 
stor forandring på, er ved å ta-
petsere.

- Synes du det er vågalt å ta-
petsere en hel vegg, for ikke å 
snakke om et helt rom, kan du 
kjøpe noen store kapaplater hos 
en byggvarehandler og tapetse-
re disse. Når du blir lei, er det 
bare å snu dem rundt og tapet-
sere med et nytt tapet på baksi-
den, sier Standal.

Videre kan en lampe bli an-
nerledes med en ny stoffkled-
ning. Gamle blomsterpotter 
kan få et strøk med trendy kob-
bermaling. Eller hvorfor ikke 
kle noen skoesker med et pent 
papir, og la dem pynte opp i 
bokhyllen, så har du et sted å 
legge alle småtingene også.

  
GRØNNE PLANTER
Husk også at noen nye planter 
kan gjøre mye i et rom.

- Selv har jeg gått til innkjøp 
av grønne planter som jeg har 
satt i en gruppe: sukkulenter, 
kaktuser og svigermors tunge. 
Grønne planter har vært ute av 
trendbildet en stund, men nå 
er de på full fart tilbake. Ikke 
bare er de flotte å se på, de er 
bra for innemiljøet også, sier 
Kari Janne Standal.

Piff opp interiøret

GIR TIPS: Redaksjonssjef i interiørmagasinet rom123, Kari Janne 
Standal. (Foto: Privat)

PYNTER OPP: Noen nye puter i sofaen og grønne planter kan gjøre mye i et rom. (Foto: iStock)
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Restaurant     Bar    Selskapslokaler
Kurs og konferanselokaler

Take Away    Utkjøring

Tlf. 63873700 / 92236435 / 99229898
 Prost stabels vei 6, 2019  skedsmokorset

 www.indima.no

Etter restaurantsuk-
sess på Jessheim 
ønsket eierne å ta 
konseptet til Nedre 
Romerike.

- Det er klart at det er mange om 
restaurantgjestene her i byen. 
Men vi har tro på at det er plass 
til oss også, sier Christian Taale-
sen, som er deleier i Mirabel.

I 2010 åpnet Christian Taale-
sen, Alan Rashid og Jonas Nabil 
Mirabel restaurant & bar på Jess-
heim. Spisestedet fi kk en pris 
som årets nykommer på Jess-
heim Storsenter. Året etter åpnet 
karene spisestedet Castello.  

MØTER STOR 
KONKURRANSE
Konkurransen om kundene 

byen som har et spisested på 
hvert hjørne, er hard. Restau-
ranteierne tror at det er plass til 
et spisested med en bred mid-
delhavsmeny der det serveres 
alt fra pizza, pasta, fi sk- og kjøt-
tretter.

- Det er et stort potensial i 
Lillestrøm, slik det er på Jess-
heim. Enten går det veldig bra 
eller så går det dårlig. Vi håper 
lillestrømlingene tar godt i mot 
konseptet vårt, sier Jonas Nabil. 

Det eneste som er nytt for 
Mirabel i Lillestrøm er lokalet, 
kjøkkenet og møblene. Kok-
kene og servitørene er hentet 
fra restaurantene på Jessheim. 
Nabil forteller at det er et inn-
arbeidet personale som forset-
ter med den samme servicen 
og maten de har laget på Jess-
heim. 

- Tommelfi ngerregelen for 
denne bransjen er: god service, 

Åpnet middelshavsrestaurant i Lillestrøm

god mat og fi n atmosfære. Kla-
rer du å skape dette, slår det 
ikke feil. Vi lyktes på Jessheim 
og har derfor stor tro på at vi 
også vil lykkes i Lillestrøm, for-
teller Alan Rashid.

DET GAMLE APOTEKET
Bygningen som restauranten 
fl yttet inn i er, for gamle lille-
strømlinger, kanskje mest kjent 
som det gamle apoteket. Rashid 
forteller at de har brukt totalt 
tre måneder på oppussing og 

renovering av lokalene. Det er 
hyret inn en italiensk arkitekt 
for å lage en best mulig utfor-
ming av spisestedet. Det er satt 
inn en trapp opp til andre eta-
sje. Konseptet er det samme 
som på Jessheim, men innred-
ningsmessig er det litt annerle-
des. Restauranten i Lillestrøm 
har fått sitt eget, personlige 
preg. 

- Huset har kanskje et av 
Norges fi neste fasader. Men da 
vi overtok lokalet så det veldig 

trist ut. Det var et upersonlig 
lokale som vi ikke fi kk noe re-
staurantfølelse av. Vi bestemte 
oss derfor å gjøre noen grep for 
å skape et nytt spisested. Vi hå-
per og tror at Mirabel-konseptet 
vil være det rette konseptet for 
dette bygget, sier Jonas Nabil. 

Nabil forteller at restauran-
ten de overtok på Jessheim i 

2010 gikk dårlig. En del var 
skeptisk og mente at de nye ei-
erne kom til å tape penger. 

- Vi hadde tro på konseptet 
vårt og sto på. Omsetningen 
steg fra to millioner kroner 
til i underkant av ti millioner 
i løpet av et år. Vi femdoblet 
omsetningen. I 2011 åpnet vi 

spisestedet Castello. Det var litt 
spesielt å åpne et nytt spisested 
ved siden av hverandre. Siden 
Castello betyr slott la vi opp til 
et slottaktig konsept for denne 
restauranten. Denne har også 
blitt en vellykket restaurant. 

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

VINEKSPERT: Alan Rashid har plukket ut vinene i restauranten. 

ÅPNET: Etter tre måneder med oppussing og renovering av «gamle apoteket» kunne Hisham El-Khatib, 
Christian Taalesen, Jonas El-Khatib, Alan Rashid og Hestiar Jabar åpne Mirabel i Lillestrøm.

FORNØYD: - Alt fra bordet, bestikket, bildene på veggene til lampene 
er samkjørt på en kreativ måte, forteller Christian Taalesen. Han er godt 
fornøyd med arbeidet som er blitt gjort for å skape en stemningsfull 
restaurant. 

Nordmenn og alkohol 
Litt om hvordan våre drikkevaner påvirker 
kostholdet.
Tekst: Rubina Olsen, matavisen.no

Det norske gjennomsnittlige 
alkoholforbruket hos perso-
ner over 15 år er estimert til 
ca 7 liter ren alkohol per år. 
Dette er generelt så høyt at 
det er viktig og knytte det 
opp mot kosthold.

MODERATE MENGDER 
KAN VÆRE BRA
Studier har vist at et mode-
rat alkoholforbruk kan ha en 
positiv helseeffekt. Det vil si 
ca.15-30 gram per dag. Like-
vel er et langvarig høyt alko-
holforbruk skadelig og kan 
føre til en rekke sykdommer.
I alkoholholdige drikker er 
det lite tilgjengelige nærings-
stoffer fra råvarene da dette 
går tapt under bearbeidelsen.
Energiinnholdet i ren alko-
hol er likevel tilstede (7 kcal 
per gram). Det vil si at alko-
holdrikker heller består av 
“tomme kalorier“, ved at man 
får energitilførsel uten vikti-
ge næringsstoffer. Videre kan 

ikke alkohol lagres i kroppen 
slik som proteiner, karbohy-
drater og fett. Derfor priori-
terer kroppen forbrenning av 
alkoholen over alt annet, slik 
at alle andre prosesser blir for-
styrret.

ØKT SULTFØLELSE 
Studier viser også at sultfølel-
sen blir stimulert, og at mer 
mat inntas når man drikker 
alkohol. Dermed kan alkohol 
være en direkte og indirek-
te kilde til økt kaloriinntak. 
Alkohol er ikke et essensielt 
komponent i et sunt kost-
hold. Generelt bør de som 
velger å innta alkohol drikke 
med måte.

Sosial- og helsedirekto-
ratet har anbefalt at alko-
holinntaket ikke bør over-
skride 10 gram per dag hos 
kvinner (maksimalt ett lite 
glass vin) og 20 gram per dag 
hos menn (maksimalt to små 
glass vin).
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Julebordsesongen i full gang 
POPULÆRT: Venter du i det lengste med å bestille, kan det bli vanskelig å få plass til årets julebord. (Foto: Illustrasjonsfoto)

Julebordsesongen er i gang, og fl ere mel-
der allerede om fulle hus. Mange bestilte 
årets julebord så tidlig som i fjor. 
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Julebordsesongen er i gang, noe 
som den lokale utelivsbransjen 
naturlig nok merker godt. 

- Her i huset har det tatt helt 
av når det gjelder julebord og 
alt er så godt som utsolgt, tid-
ligere enn noensinne, forteller 
markedssjef ved Lillestrøm Kul-
tursenter, Anne Merete Rodem.

Samme trend ser direktør 
ved Losby Gods i Lørenskog, 

Heidi Elisabeth Fjellheim.
- Her begynner folk å booke 

julebord allerede i mai/juni. Vi 
ser at det til og med er en del 
som booket årets arrangement i 
fjor, forteller hun.

MÅ KASTE SEG PÅ
Venter man i det lengste med å 
bestille, kan det derfor bli van-
skelig å få plass til årets jule-
bord.

- Det er absolutt midt i rus-
hen nå, det setter i gang for fullt 
i slutten av august eller i løpet 
av september. Så det er dessver-
re mange vi må si nei til fordi vi 
har fullt. Om man er fl eksibel 
på datoer, så fi nner vi nok noe 
for de fl este enda, men man må 
kaste seg på om man skal ha 
noen valgmuligheter igjen i år, 
sier Fjellheim. 

MED HELE FAMILIEN
Julebordsgjestene på Losby er 
både konferansegjester, bedrif-
ter og privatpersoner.                                                                                                                          

- I ukedagene er det konfe-
ransegjester som er her og spi-
ser juleinspirerte menyer og 
lunsjer. De har vanlige konfe-
ranser, men kombinerer det 
med en juleavslutning og litt 
ekstra fest på kvelden. I hel-
gene er det mer tradisjonelle 
julebord, hvor fi rmaer kommer 
for å feire seg selv og julen og 
slår litt på stortromma når det 
kommer til mat, drikke og un-
derholdning. Vi har også en del 
privatpersoner i helgene som 
skal ha et lite julebord for ven-
negjengen eller familien. Det er 
også en tradisjon for mange å ta 
med seg hele familien, med tre 
eller fi re generasjoner til stede, 

der man går rundt juletreet og 
får besøk av julenissen, forteller 
Fjellheim.
           
VENTER STORINNRYKK 

Tormod Johansen drifter re-
stauranten Jekyll & Hyde og 
utestedet Klimt i Lillestrøm 
sentrum. Han merker også godt 
at julebordsesongen er i gang.

- Årets pågang er for oss en 
del høyere enn i fjor, og vi gle-
der oss til storinnrykk. Novem-
ber og desember er generelt to 
særdeles gode måneder for oss, 
og det vil jeg tro gjelder for de 
aller fl este restauranter og ute-
steder i Lillestrøm. Mange nye 
gjester dukker opp og dermed 
er dette også en viktig periode 
for å vise oss frem for å sikre 
gjester også i månedene som 
kommer, sier Johansen. 

UFORTJENT RYKTE
Johansen er også styreleder 
for prosjektet Trivelig Uteliv 
Romerike, der politiet, utelivs-
bransjen og kommunene de 
siste årene har samarbeidet om 
å gjøre det trivelig og trygt å gå 
ut på byen.

- Julebordsesongen har fått, 
kanskje litt ufortjent, et litt 
frynsete rykte, men vi så alle-
rede i fjor at vi gjennomførte 
denne sesongen uten de store 
negative hendelsene og hvor de 
aller, aller fl este gjestene hadde 
en super tid. I år mener vi at vi 
bør være enda bedre rustet til å 
gi besøkende en enda trivelige-
re opplevelse under julebordse-
songen. Vi vil også fremheve 
innsatsen til drosjenæringen 
som et viktig element her, av-
slutter Johansen.

Bestill bord på 
tlf. 66 71 89 00/ 

41 55 95 96 
 
 

 

Ambassadør Tandoori
Indisk bar & restaurant

Strømsveien 45D, 2010 Strømmen - Tlf. 66 71 89 00/41 55 95 96 
amtr@hotmail.no - www.amtr.no - Åpent  man.-tors 15-22, fre-lør 15-23, søn 14-22.

INDISK MAT TIL  
RIMELIGE PRISER
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Graco bilstol med base 0-13 kg 
selges kr. 500,- Må hentes hos 
selger. Tlf. 917 37 916.

Teutonia barnevogn selges for kr 
1800.Mørk blå, kombinert bar-
nevogn og sportsvogn.Bærebag, 
vogntrekk, regntrekk, myggnett, 
handlenett m.m. medfølger. Me-
get pent brukt. Tlf. 99241804, 
Lørenskog.

Brukt vedkløyver, Power Cut 
selges. Kutter 52 cm lengde. 4 
tonn kraft, 10 amper -1500 
KW. 600,- Løvsuger, Power craft 
garden selges. Blåser og suger. 
Brukt 2 ganger, ikke oppsam-
lingspose. Selges kr. 200,- Tlf. 
94 38 40 18.

Gammel emaljekopp - hvit - opp-
heng ” sand” kr 100, gml emal-
jekopp - oppheng - ”sæbe” kr 
100, vev kr 200, elektrolux hus-
holdningsmaskin m div utstyr kr 
500, foodprocessor til Kenwood 
kr 300, 6 gml fruktkniver fra 
60 tallet kr 250, 4 forskjellige 
vannmugger m whiskyreklame kr 
75 stk, verktøysett til Landrover 
freelander kr 400, bobbyhjelm 
engelsk politi northhumbria - 

kr 650, 4 vinterdekk m/pigg 
225/70R15C på felg for landro-
ver a kr450 (kjøpt 13.12.12), 
takbjelker for takboks komplett 
kr 250, forskjellige tinn lyse-
staker kr 50-75 stk, forskjellige 
tinnvaser kr 60/stk, , tinn siga-
rettetui kr 80, tinn askebeger kr 
75, keramikk krukker fra Libanon 
kr 50/stk, diverse deler til BB 
reoler, hyller og korte sidevanger 
kr 50-100 pr del, diverse kjeler/
bokser i kobber 150-200kr/
stk, polaris kaffekjele i kobber 
aldri brukt kr 500, kaffesett 
Egersund fajanse til 6 komplett 
m kopp, skål, asjett 1920-1930 
talls, kr 900, levegger 120*190 
kr 150 stk (buet topp), levegger 
120*120 (topp, men senket bue) 
kr 150,stk, helan og halan byste 

- keramikk kr 200, nedtyrekkbar 
taklampe svart - kr 100; taklam-
pe brun keramikk hengelampe kr 
100. Tlf 932 22 538.

Spisebord lys gran med tykk 
bordplate (Krogenes modell) 
lengde 193. Kr 950. Hybelkom-
fyr lite brukt. God rammema-
drass med overmadrass 90 x  
200Kr 500. Kubbestol utskåret 
og malt  (meget sjelden). Eldre 
kiste med buet lokk lengde 80 
cm. Maleri landskap sign. E 
Aschenbach. Kiddo barnestol lys 
bøk Kr 500.Tlf. 456 65 211.

Flott rosemalt hjørneskap og 
dragstol selges. Pris 2000 
kroner. Hentes på Fjellhamar. 
Mob.99639747

Selger HiAce sommerdekk Her-
cules m/stål felg + reservehjul. 5 
hulls -185R 14LT 102/100 2 8 
PR. Kr. 2500,- Tlf. 92 49 71 40.

Følgende bøker selges: Illustrert 
Vitenskaps Bibliotek: Familiens 
store legeleksikon, bind 1+2. 
Det Beste: Alternativ medisinsk 
leksikon.  Miriam Stoppard: 
Kvinners egen legebok (Alt du 
bør vite om deg selv). Gyldendals 
nye store kokebok (1971). Han-
na Jacobsen og Sigrid Tholander: 
Den store  norske Dessertboken. 
Hanna Jacobsen og Elise Sver-
drup: Den store norske Kakebo-
ken. Anthony Huxley: Hjemmets 
stueplanter. Fjellhamar tlf. 
99517229/67904648.

Herre helsesko MBT med buet 
såle, str. 46,  selges kr. 600,-  
(NYPRIS kr. 2000,-) Herre 
sandaler, str. 45, selges kr. 300,-  

Fire stk ubrukte, sammenlegg-
bare K&M notestativ i nikkel 
selges enkeltvis (kr 150) eller 
samlet (kr 500). Et brukt stativ 
også (kr 100). Tlf 488 95 390.

2 stk enkle sovesofaer selges 
billig Har plass til oppbevaring 
av sengetøy.Tlf. 92 49 55 57.

Huntonitt byggeplater; 6 stk. (ca 
1,1 X 2,3 m.) + 5 stk. (ca 0,6 X 
2,3 m.) + noe avkapp. Store pla-
ter 40 kr. pr stk., små 20 kr. pr 
stk. (resten gratis) ved henting. 
Tlf. 67 90 35 31.

Brio Race trille, kr. 1.100. Britax 
Two-Way Elite barnesete, 9-25 
kg, kr. 1.100. Begge deler 
lite brukt, pent som nytt. Tlf. 
99245471.

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

TJENESTER

BEDRIFTSANNONSE

SNEKKER MED 
FAGBREV
Faglært snekker ledig for små oppdrag. 
Gode referanser. Tlf. 94 82 76 78.

Vi søker deg som har erfaring fra oppsøkende salg 
mot bedrifter. Du kan vise til gode salgs- 

resultater fra tidligere salgsjobb.   
Vi tilbyr et godt produkt hvor annonsører er fornøyd 

og kjøper igjen, et hyggelig arbeidsmiljø og
konkurransedyktige lønnsbetingelser.

Send søknad og CV innen 1. november  
til Dag Rognlien Stenberg,  

dag@avisdrift.no eller  
ring 92 26 07 92 for mer informasjon.

DYKTIG 
MEDIESELGER

 
Avisdrift Romerike AS gir ut Romeriksposten Øvre og Nedre, som gis ut 
til hhv husstander i Eidsvoll, Nannestad og Ullensaker - og Skedsmo, 
Lørenskog og Rælingen. Avisdrift Romerike AS har kontor i Lillestrøm. 
Selskapet eies av Innlandets største mediekonsern, Hamar Media AS.

Vi søker nå

t a r a n  a s  p r e s e n t e r e r  d e n  l e g e n d a r i s k e  b r o a d w a y - m u s i k a l e n

HILde Lyrån KrISTIn BerGTrond eSpen SeIm
www.acHoruSLIne.no  aV mIcHaeL BenneTT  reGI: Tony award-VInner cHeT waLKer   norSK oVerSeTTeLSe oG BearBeIdeLSe: runar BorGe 

muSIKaLSK Leder: Bjørn jørGenSen   a cHoruS LIne IS preSenTed By arranGemenT wITH TamS – wITmarK muSIc LIBrary, Inc

BILLeTTSerVIce.no / 815 33 133     Premiere På chat noir 29. januar 2014

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

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

- Vi elsker å stå på 
scenen, sier korist 
Gunn Kari Kverne 
i Lillestrøm-koret 
“Frisk Pust”. I dag 
debuterer koret 
med en selvskrevet 
forestilling. 
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

- Vi er mange som har lagt ned 
adskillige timer i å pønske ut 
denne forestillingen. Og vi 
har ledd mye. Vi elsker å stå på 
scenen og synes selv vi har ver-
dens mest givende hobby, sier 
Gunn Kari Fjæren Kverne.

Hun er korist og solist i Ro-
meriks-koret “Frisk Pust” og 
har også skrevet de fl este låttek-
stene som publikum får høre 
når koret inntar Lillestrøm Kul-
tursenter denne uken.

SURFING OG VIRUS                                  

For første gang har koret skapt 
et show med egne tekster og so-
lister. Temaet  er noe de fl este 
kan identifi sere seg med: nem-
lig hvordan data og internett 
har innhentet oss i hverdagen. 
Derfor tittelen “Frisk Pust går 
Ånlain”.

- Jammen er det moro å spin-
ne litt rundt dette temaet, smi-
ler Gunn Kari Kverne. 

Både surfi ng, nettdating og 
datavirus blir tonesatt av kjente 
melodier i forestillingen.

BEDRE UTEN PC
- Noen av sangene vi har la-

get norsk tekst til er “Bed of Ro-
ses” av Bon Jovi og “Rehab” av 
Amy Winehouse. Det er vel de 
som er mest kjent for folk. Ellers 
er det en gospellåt av Kurt Carr 
som heter “Magnify the Lord” 
som vi har kalt “Bli med Ån-

lain”. Vi har også en god gam-
mel jazzlåt som heter “Makiǹ  
Whoopee” der vi har en norsk 
tekst om det å plutselig måtte 
være “Åffl ain”, forteller Kverne.

- Ellers har vi tatt oss den fri-
het å gjøre om på teksten til Ole 
Paus, “Alt var mye bedre under 
krigen”. Den har vi gjort om til 
“Alt var mye bedre uten PC´n”, 
legger hun smilende til.

I tillegg til temalåtene skal 
koret fremføre kjente cover-
låter. Partybandet “Monster-
pop” er med som backingband.                                                                                  
- Vi satser selvsagt på stinn 

brakke på begge konsertdagene, 
sier Kverne.

MED I KORKAMPEN
Det er forøvrig travelt for “Frisk 
Pust” om dagen. Koret deltar 
nemlig også i “Korkampen” på 
TV8. Kanalen skal i løpet av de 
neste ukene kåre det beste av 
fem kor fra Oslo, Follo, Asker og 
Bærum, Østfold og Romerike.

- Korkampen er en veldig 
fl ott utfordring for oss. Vi har 
øvd inn låter som vi selv er vel-
dig glade i og som det svinger 
av. Å være med i en slik kon-

Elsker å stå på scenen

kurranse er morsomt og litt 
skummelt. Men det skjerper 
oss veldig og vi lærer mye av 
å holde fokus og foredle låtene 
slik at vi kan yte maks. Når vi 
synger er vi fremfor alt opptatt 

av formidling og nå frem til 
publikum med det lille ekstra, 
sier Gunn Kari Kverne.

Forestillingen spilles i Lille-
strøm Kultursenter 6. og 7. no-
vember.

EGNE TEKSTER: For første gang har koret “Frisk Pust” laget en forestilling med egne tekster og solister. Her fra en opptreden på “Woodstock-
festivalen3000” i Blaker i august. (Foto: Privat)

(NYPRIS kr. 800,- Selges samlet 
kr. 700,-. Tlf. 450 33 751 

En del brukt havfi skeutsyr bestå-
ende av sneller, stenger, ekstra 
line,massevis av sluker m.m. 
selges rimelig. Øvre Rælingen 
mob.tlf. 90 96 92 07

Piggdekk 4 stk. 155/80 R13 på 
Mazdafelg 4 hull. Piggdekk 4stk. 
175/70  R13 på VW Golf felg. Kr. 
800,- pr. 4stk.  Tlf. 90 95 65 61

Pent brukt bombai spisestue 
med 6 skinnstoler selges rimelig. 
Samlet pris kr 3000,- Mob: 400 
666 78

Barnestol med pute, passer til 
spisebord. Lakkert furu fra IKEA, 
lite brukt. Passer fra ca 1 år. Kr. 
150,- Tlf.  67 90 88 64.  

2011 BMW 1 serien selges, 220. 
000. Km.29.000. Rød. Dame-
kjørt. Tlf. 99 23 93 23.

Alfa Romeo 159 SportWagon 1,9 
JTD Distinctive 2007,  97 000 
km, kr 135 000,- (inkl. omreg.) 
120 hk, Diesel, Girkasse: Ma-
nuell.  Bilen er EU GODKJENT 
frem til august 2014. Årsavgift 
for 2013 er betalt. Ta kontakt for 
mer info: Eva Otnes – mobil 977 
97 284 – eva.otnes@gmail.com

Jeg skal selge min gitar som jeg 
har fått i gave. Den er ikke brukt. 
Selges med trekk og stemmetu-
ner for kr 1200 ved henting 
Lørenskog. Ring 48 22 63 96.

Vedkappsag. Gammel type 
kappsag med 70 cm blad på 
stålramme med avtagbare 
gummihjul for lett transport og 
3-fas eletrisk motor selges kr 
3500,- eller bud. HI-FI utstyr. 
Tandberg båndopptager 641X kr 
1000,-, Thorens platespiller kr 
500,-, Armstrong AM – FM  625 
tuner kr 300,- og Tandberg TR 
220 stereo FM radio med plate- 

og kasettspiller og to separste 
høytalere kr 750,- eller kr 2000,- 
for alt. Lysbildeframviser Paximat 
samt frittstående skjerm selges kr 
1000,- Kjøpevideoer. Ca 45 kjøpe-
videoer selges kr 500,- eller bud. 
Stol, Gammel fl ott nytrekt rød stol 
kr 500,- Malerier. Oljemaleri på 
lerret 80 x 92 cm med fl ott ramme 
og et oljemaleri på kartong med 
ramme kr 500,- or stk. Tlf. 63 96 
41 57 etter 18.00.

Tevogn. Flott dekorert tevogn i to 
høyder med nedslagbare sider og 
store hjul selges kr 1000,- Tlf. 
63 96 41 57 etter 18.00. 

Rødrev. Flott utstoppet rødrev 
selges kr 1500,- Tlf. 63 96 41 
57 etter 18.00. 

Nydelig gammel salong til salgs. 
kr. 4.500,00  -  eller gi bud. 
Mob:  920 22 872.

Bærbar platespiller med inne-
bygd hoytalere tlf. 41 42 35 39.

Gamle norske postkort og brev-
kortalbum kjøpes av lokal samler 
til god pris. Pent brukt framviser 
for dias (lysbilder) ønskes også 
kjøpt. Tlf. 930 40 550.

Er det noen som kan gi meg 
waldhornundervisning i Lille-
strøm? Jeg har spilt althorn og 
mellofon tidligere. Tlf. 41 69 58 
85 etter kl. 16.00

På tide å få ryddet i hagen før 
vinteren setter inn? Jeg tar på 
meg alt fra hagearbeid, til ma-
leoppdrag og lettere oppussing, 
samt husvask og andre enklere 
vaktmestertjenester. Har mange 
års erfaring fra lignende oppgaver 
i Frivillighetssentralen. Ring 
trygt.90 99 01 80
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Oftedahl Hotell (tv) i Solheimsgata 4. Lauritz Oftedahl over-
tok i 1891 Lillestrøm Skydsstasjon og Gjæstgiveri. Dette var 
stedets første overnattingssted fra 1880. Huseieren omgjorde 
bygget til Oftedahl Hotell. Bygget står fremdeles i dag, men i 

en litt annen innpakning. Det lille mursteinsbygget på tomta 
var hotellets og skysstasjonens stall. 

   Av: Roy Mortensen   

SOLHEIMSGATA 4 
1919 - 2013

1919

2013

Takk til alle som sendte inn!

Har du svaret?  Send det til: hvorerdette@romeriksposten.no 
eller til Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm
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t? VI GIR UTFORDRINGEN PÅ NY!
Ingen av våre lesere klarte forrige ukes opp-gave, og vi spør derfor igjen: Hvor er dette bildet tatt?

JULEKONSERTER 

SØLVGUTTENE SYNGER JULEN INN
Lørdag 14. desember kl. 19.30, Storstua - kr. 300

VINTERMÅNE MED AASMUND NORDSTOGA
Torsdag 5. desember kl. 20.00, Storstua - kr. 320

Billetter på WWW.LORENSKOGHUS.NO

 Billetter:
  www.lorenskogkino.no

    
       Aktuelle filmer:
        Thor - The Dark World
        Tusen ganger god natt
        Fly (3D)
        2 Guns
        Runner, Runner
        Insidious 2
 
   
Senior/babykino onsdager 12.30:  

    Seniorkino onsdag 30.oktober: 
    Detektiv Downs

     Babykino:    
     Thor: The Dark World

 
 Ukens premierer:

  * Jackass Presents:   
  Bad Grandpa
  *Gravity (2D/3D)
  *Solan og Ludvig 
  - Jul i Flåklypa
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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

Tlf. 63 81 98 33 - post@lillelotte.no
Solheimsgt. 1, 2000 Lillestrøm 
Man. - ons/fre. 10-18, tors. 10-20,  lør. 10-16.  

STRIKKEKAFÈ 

7. november kl. 16-20: 
Refleksolog, Gøril, gir gratis prøve- 
behandling mot såre/ 
ømme muskler og  
stive ledd. Alpacagarn fra Drops   

   - 25%!

SKEDSMO:
MÅNEDENS KUNSTNER I 
NOVEMBER, ONSDAG 6. NOVEMBER 
KL. 08.00 PÅ HOVEDBIBLIOTEKET PÅ 
STRØMMEN

Øystein Johnsen er månedens 
kunstner på Skedsmo bibliotek på 
Strømmen.
Som fotograf vektlegger Øystein 
Johnsen lys og komposisjon, noe 
som kommer frem i de ulike moti-
vene han jobber med.
Øystein Johnsen arbeider pro-
sjektbasert og konsentrerer seg 
om en motivkrets av gangen.
På biblioteket i Strømmen har 
Øystein Johnsen valgt å vise bilder 
fra noen av de prosjektene han 
har arbeidet mest med.
Øystein Johnsen har tidligere 
deltatt på utstillinger i bl.a. Narvik, 
Lillestrøm kulturhus, Vågå hotell, 
Skedsmo kunstforening og på 
Continental hotell i Oslo.
Øystein Johnsen har tidligere 
også arbeidet med messing, glass 
og tekstil. Han har deltatt på fl ere 
workshops med Morten Krogvold, 
som også er en av kunstnerne 
som har inspirert ham mest.
I sin profesjonelle karriere som 
oppfi nner og utvikler av tekniske 
løsninger for mennesker med spe-
sielle behov har Johnsen mottatt 
fl ere nasjonale og internasjonale 
priser.

BOKKAFÉ - JØRN LIER HORST
ONSDAG 06. NOVEMBER KL: 19:30 I 
KAFÉEN PÅ LILLESTRØM KULTURSENTER

Møt Jørn Lier Horst. Med sine 
spenningsromaner om politiman-
nen William Wisting regnes nå 
Jørn Lier Horst som en av Norges 
fremste krimforfattere.
Lier Horst arbeider som etterfors-
kningsleder i Larvik, der han har 
vært siden 1995, og kjenner godt 
til både miljøet og metodene han 
skriver om. Handlingen i bøkene 
til Jørn Lier Horst er som hentet 
rett ut av en politimanns hverdag, 
både når det gjelder rutinene og 
dramatikken. Jørn Lier Horst er 
født 1970 i Bamble, og debuterte 
i 2004 med Nøkkelvitnet.

Han fi kk Bokhandlerprisen for Vin-
terstengt i 2011. I 2012 mottok 
han Vestfold fylkes Litteraturpris, 
samt Rivertonprisen og prisen 

for beste skandinaviske krim, 
Glassnøkkelen.

KULTURKAFÉ - 
EGYPTS ULØSTE GÅTER
TORSDAG 07. NOVEMBER KL: 12:00 I 
CONNECT,LILLESTRØM KULTURSENTER

Egypts uløste gåter – pyramider 
og templer. Spennende foredrag 
ved Bjarne Sivertsen.
I fl ere tusen år har vitenskapsfolk 
fra hele verden prøvd å forstå 
hvordan egypterne oppførte 
sine gigantiske pyramider. Den 
store pyramiden på Giza; hvem 
bygde dem, hvorfor ble den bygd, 
hvordan løftet de steinene? Hvor 
gammel er Sphinxen og hva sku-
ler den? Hva slags verktøy hadde 
egypterne som kunne gravere i 
den hardeste granitt, og forme 
stein hardere enn stål? Det stilles 
en rekke spørsmål, som doku-
menteres, men har vi noen svar?

Dørene åpnes kl. 11.00.

BILLETTER: Ordinær pris kr 
150,- (inkluderer en kopp kaffe og 
et wienerbrød)

VINTERMYGGEN - BLUEGRASS 
PLAYBOYS & LARS TAKLA 
BAND
TORSDAG 07. NOVEMBER KL: 19:30 I 
CONNECT, LILLESTRØM KULTURSENTER

The Bluegrass Playboys er et blue-
grass-band bestående av Øystein 
Fosshagen (fele og sang), Terje 
Kinn (banjo og sang), Knerten 
Kamfjord (kontrabass og sang) og 
Knut Hem (dobro og sang).

SMAK - ÅRETS JULEØL
FREDAG 08. NOVEMBER KL: 18:00 
I KAFEEN - SCENE 5, LILLESTRØM 
KULTURSENTER
Den svært populære og etterleng-
tede smak av årets juleøl!
Med veiledning og eksperthjelp 
skal vi smake oss gjennom et 
utvalg av juleølet før vi kårer en 
verdig vinner. Etterpå blir det jule-
matbuffe, slik vi får kontrollert at 
årets favoritt tåler å nytes til ribbe, 
pølse, surkål ... Kom og SMAK!

Vi fortsetter med SMAK! – arran-
gementene. Kokkene står klare 
med de beste råvarene og legger 
grunnlaget for en hyggelig kveld. 

Svært kompetente foredragshol-
dere som supplerer med historie 
og innsikt i mat og drikke. Det kan 
rett og slett bli uforglemmelige 
aftener. Velkommen til bords!

BILLETTER: Ordinær pris kr 500,-

LØRENSKOG:

DYSLEKSICAFÉ MED 
HÅVARD TJORA
ONSDAG 6. NOVEMBER KL. 18:00. 
LØRENSKOG HUS.

Lærer, forfatter, programleder, 
foredragsholder Håvard Tjora 
kommer på Dysleksicafe i Stor-
stua.
Dysleksicafen vil være åpen for 
alle som har interesse for temaet.

Håvard Tjora vil foredra om Blan-
ke Ark metodikken:
Barn og ungdom som sliter på 
skolen.
Metoder for å snu en vanskelig 
situasjon til en positiv situasjon.
Snu frustrasjon til motivasjon.

STANDUP PÅ TAPAS TAPAS 
8. NOVEMBER KL. 21.00
Inngang 150 kr. Fri aldersgrense. 
Showmeny 325.- inkl. billett og 5 
retters tapasmeny.

Vi anbefaler å bestille bord på 
forhånd. Sitteplassene blir fort re-
serverte. Da er det bare å ringe tlf. 
67972400 eller skrive til tapas@
tapastapas.no.

Showet fi nner sted på restauran-
ten Tapas Tapas på Festplassen 1 
i Lørenskog Hus.

Kveldens komikere er: Dag Sørås, 
Tomas Ahlbeck (Sverige), Adam 
T. Tumidajewicz
Runar Nilsen (Snillerunar), Dennis 
Winther og nykommeren Lars 
Petersen.

SMAK AV OSLOMARKA - 
ET KÅSERI VED OLA EINBU 
OG ØYSTEIN SØBYE.
TIRSDAG 12. NOVEMBER KL. 12.00
SMAK AV OSLOMARKA - LUN-
SJKULTUR 60+ ,LØRENSKOG HUS, 
VASSHJULET

Kort vei fra røde trafi kklys og 
stampende bilkøer venter lav 
puls, fl otte friluftsopplevelser 
og gode smaker. Bildekåseriet 
”Smak av Oslomarka” tar deg 
med til et friluftseventyr like rundt 
hjørnet. - Det eneste du behøver 
å gjøre er å dra på tur, sier Ola 
Einbu og Øystein Søbye. Over 
en periode på to år har de reist 
og sanket opplevelser fra Markas 
grønne skoger; vår, sommer, høst 

og vinter. Forfatterne har besøkt 
28 markastuer og gått lette og 
krevende turer i Nordmarka, 
Romeriksåsene, Østmarka, Sør-
marka, Vestmarka, Bærumsmarka, 
Lillomarka og Krokskogen. Nå 
byr de fram det de har sanket av 
stuenes kultur- og gårdshistorie, 
kombinert med mat og oppskrifter 
som er spesielle for de enkelte 
stedene. De presenterer mennes-
kene som driver stuene, forteller 
om opplevelsesmuligheter og 
severdigheter i området og gir 
forslag til turer. De tar også publi-
kum med opp i fl y slik at de får se 
Oslomarka fra en ny og annerle-
des vinkel.

RÆLINGEN:
STYGGEMANNSVÆRSTIN-
GEN
Torsdager kl.18:00 Sandbekkstua
 Dette er turen hvor selv Fandens 
oldemor måtte gi tapt og bite 
i greina. Vi skal opp på 396,5 
m.o.h på bare 2. km., så om du 
har høydeskrekk – glem hele 
greia! Vi går i et høyt tempo, så de 
som blir med må være i svært god 
form og ha raske og gode ben. 
Tror du at du er kar om å klare en 
slik tur, møt opp ved Sandbekk-
stua. Vi går presis. Husk hodelykt! 
Vel møtt. Bjønnåsen Friskuslag

Gi håret ditt  
en sjanse hos oss! 

 
 Tlf. 63 81 24 89

Velkommen til 
Per´s Salong

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

Drop-in og timebestilling

Mitt
instrument

Terje begynte å spille gitar da han var 6 år. Da han var 10 år fattet 
han interesse for tangenter og begynte å spille piano. Dette ble 
hans hovedinstrument. Han gikk på konservatoriet i Oslo fram til 
han var 17 år. I en periode var han også innom fi olin, men han fant 
ut at dette ikke var noe for ham.
 

– Jeg har fl ere musikalske forbilder. Pink Floyd har fantastisk musikk 
med harmonier og spennende komposisjoner som bare går rett 
inn i margen på meg. Musikken deres er en drøm å spille for en 
keyboardist. Håkon Graf. Min mentor og gode venn. En utrolig 
kunnskapsrik og en særdeles musikalsk og dyktig musiker innen 
fl ere felt. Han er muligens Norges dyktigste innen latin jazz. Han har 
helt fra Ruphus-tiden vært en inspirasjon. Og han har samme favo-
rittinstrument som meg. Jeg har hatt glede av å ha ham som lærer 
da han bodde i Norge. Jeg har fremdeles kontakt med ham, og han 
låner mitt Yamaha S80 på sine konserter i Norge. Deep Purple og 
Jon Lord. Lord er mitt orgelidol. Han har jeg «stjålet» mye fra som 
jeg bruker i bandene jeg spiller i.
 

– Når kjøpte du favorittinstrumentet ditt? 
–Jeg har en del keyboards og synther, men må fremheve det eldste 
jeg fremdeles bruker. Yamaha S80. Det ble kjøpt brukt av en 
musikervenn på Lørenskog for 7-8 år siden. Det er et forholdsvis 
gammelt instrument, men meget godt.  Jeg bruker stort sett piano 
og el-piano på det, og av og til strings. Yamaha er ekstremt dyktige 
på å lage lyder som låter godt, ikke bare i headset, men også ut i 
større konsertsaler. Det drukner ikke i lydbilde som enkelte andre 
keyboards kan gjøre. I tillegg til å ha veldig bra lyder er S80 fan-
tastisk godt å spille på. Instrumentet brukes i dag av veldig mange 
proffmusikere. Bare dette er et kvalitetsstempel. S80 fungerer 
ypperlig til klassisk. Men når jeg spiller Pink Floyd, Westcoast og 
jazz blir jeg minnet på hvorfor jeg elsker dette instrumentet. 
 

–Har du en favorittlåt du pleier å spille mye?
–Kommer an på humøret, men som gammel klassiker går det mye 
i Grieg, Debussy og Beethoven. Men litt westcoast akkorder og 
noen jazz riff kommer det alltid. Når jeg klimprer for meg selv blir 
det «Claire De Lune - Debussy». På konsert er det så fryktelig mye 
å velge i: Burn med Deep Purple er artig å spille. Men en absolutt 
favorittlåt er Pink Floyds The Great Gig In The Sky (Dark Side Of 
The Moon).
 

– Din beste opplevelse med dette instrumentet?
– Vipper mellom tre opplevelser som hver representerer milepæ-
ler: Pink Floyd konsert med Mojoblues i Lillestrøm 2006. 4Gig kon-
sert i Oslo Konserthus 2012, og den første konserten med Mungo 
Jerry, som jeg har hatt æren av å spille med fl ere ganger, blant annet 
på Bluesfestivalen i Vardø.
 
 

– Behersker du andre instrumenter? 
– Keyboards (Piano, synth, etc.) er hovedinstrumentet, men spiller 
også en del gitar i fl ere band. I tillegg til fl ere keyboards og synther 
har jeg noen elgitarer og kassegitarer. Andre instrumenter er bass-
gitar, mandolin, dulcimer, fi olin, saksofon og tverrfl øyte - som jeg 
spiller på litt innimellom. Spilte også klarinett i korps i seks år.
 
 

– Hvem foreslår du som neste kandidat til Mitt Instrument? 
– Robert Rutle. En utrolig hyggelig, ydmyk, beskjeden og dyktig 
gitarist Ja, du hørte riktig... beskjeden gitarist! Han er et multitalent 
som kan det meste, tror jeg. Han er i gang med å gjøre musikken til 
levebrød og trenger litt omtale.
 
 AV: Roy Mortensen

Navn: Terje Smedvold
Yamaha S80

Alder: 50
Bosted: Fjellhamar, Lørenskog
Spiller i:  King Of Trolls, The 
Real Mojo (Mojoblues), Lady 
Starstruck, 3Gig, 4Gig
Musikkstil: Rock, Westcoast, 
jazz, Klassisk

Har du visjoner for 
Lørenskog, eller 
vil du høre andres 
visjoner? Da bør du 
ta turen til Løren-
skog hus torsdag 
7.november.
Er du en av dem som lurer på 
hvordan Lørenskog som sam-

funn vil utvikles i tiden som 
kommer? Kanskje du også vil 
si din mening? Da må du kom-
me til det kommunen selv på 
sine nettsider omtaler som 
"årets viktigste folkemøte i Lø-
renskog hus". Der får du møte 
en av Norges mest anerkjente 
eksperter på næringsutvikling, 
Erling Dokk Holm, som pre-
senterer sitt syn på Lørenskogs 
fremtid. I tillegg får du en opp-

datering om arbeidet med den 
nye kommuneplanen, et møte 
med rådmann Ragnar Chris-
toffersen og en presentasjon 
av kommunens nyansatte stra-
tegi- og plansjef Jannike Hov-
land.

Arrangementet er gratis, 
men det oppfordres til å melde 
seg på på nettsidene til Løren-
skog kommune.

Folkemøte i 
Lørenskog hus

Tlf. 92 26 07 92

Annonsere 

her? 
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Ikke vær redd for å bruke mønstrede vegger på soverommet. En 
fondvegg kan bli rommets smykke! Men vil du ha farger og møn-
stre på fl ere vegger – blir resultatet mer balansert med roligere 
og mer duse mønstre.

Tekst: Chera Westman/ifi .no 
Foto: Kristian Owren/ifi .no, 
Espen Grønli/ifi .no

Vi liker maling, vi liker tapet – 
og vi liker kombinasjoner av dis-
se. Ja, fondvegger er vi glade i!

Men tapet kan også brukes 
på alle fi re vegger i et rom. Med 
en fondvegg med et mønstret 
tapet, i en avvikende farge eller 
en annerledes struktur, kan du 
innrede soverommet etter din 

egen personlige smak. Uansett 
om du liker store mønstre og 
sterke farger, en enkel fargeskala 
i sort/hvitt, en klassisk eller ro-
mantisk stil, har hengt deg på 
retro-bølgen eller foretrekker en 
mer shabby eller industriell stil, 
kan du fi nne et tapet som passer 
– og en maling som matcher!

SKAP BALANSE
– En fondvegg gir en naturlig 
avgrensning av en veggfl ate. Og 

ved å ta opp en farge fra tapetet 
i de malte fl atene og tekstilene 
i rommet gir det balanse til in-
teriøret, forteller interiørkonsu-
lent Ellen Skifjeld.

Fondvegger har vært popu-
lært de siste ti årene – og lite ty-
der på at trenden er på vikende 
front. 

Den vanligste veggen å bruke 
som kontrastvegg er den inner-
ste veggen i rommet – den uten 
vindu. På soverommet er det 
naturlig å velge veggen bak ho-
degjerdet på sengen som fond-
vegg. Her er det valgt to vidt for-
skjellige tapeter til fondveggene 
i soverommet og gjesterommet.

Til hovedsoverommet for-
elsket huseierne seg i et stor-
blomstret, moderne tapet i sort 
og hvitt, med lilla innslag. Det 
samme tapetet fi nnes også som 
tekstil, og ble valgt til liftgardi-
nen. Siden vinduet i rommet 
er plassert på tilstøtende vegg, 
men tett mot fondveggen, dan-
ner mønsteret en helhet.

– For at fondveggen ikke skal 
bli en for stor og ruvende fl ate, 
bør fargene fra tapetet gjentas 
i rommet for øvrig. Gardinene 
er derfor valgt i samme design, 
sier interiørkonsulent Ellen 
Skifjeld.

Panelet på veggene er malt 
i en farge hentet fra bunnen i 

tapetet, og malingen er i halv-
blank glans. Fargene fra tapetet 
er også videreført i sengeteppe 
og pynteputer.

MATT OG BLANKT
– Vi har jobbet med spillet 
mellom matt og blankt. Senge-
tøyet er laget av et tørt linstoff 
og tar opp lillafargen som går 
gjennom hele huset som en rød 
tråd, mens sengeteppet er sort 
og blankt som silke, sier Ellen 
Skifjeld.

Også på gjesterommet valg-
te eierne et stormønstret tapet 
som fondvegg. Denne gang 
med en roligere, japanskinspi-
rert sort/hvit design, kombi-
nert med malt panel. Hele rom-
met går i sort og hvitt, og en 
matchende lampe og hvitmalt 
kommode står i stil med dette.

FLERE VEGGER
I takt med at nordmenn gjen-
oppdager det positive et møn-
stret tapet har å gi et rom, 
vokser også bruken av tapet. 
Bruken av tapet er ikke begren-
set til én vegg – mange velger 
nå å tapetsere fl ere vegger, gjer-
ne hele rom.

– Mange med åpne planløs-
ninger velger å la tapetet gå 
over et hjørne, for å lage et rom 
i rommet, forteller Birgit Tor-
kildsby, designsjef hos Borge.

Men da bør man velge blant 
andre design enn de prangen-
de fondveggstapetene. Tapeter 
som egner seg for fl ere vegger 
har gjerne et roligere mønster, 
de kan være tekstilaktige i over-
fl aten, ha en svak skimmeref-

fekt, diskrete striper, duse ruter 
eller gå ton-i-ton.

Ved å bruke tapet på fl ere veg-
ger kan interiøret oppleves som 
mer harmonisk og helhetlig enn 
om tre hvite vegger står mot en 
stormønstret kontrastvegg.

– Du kan for eksempel dra 
fondveggstapetet videre ved å 
bruke et lignende tapet, men 
med mer diskrete mønstre, sier 
hun.

JA, VI ELSKER 
FONDVEGGER

En fondvegg gir en naturlig av-
grensning av en veggfl ate. Og ved 
å ta opp en farge fra tapetet i de 
malte fl atene og tekstilene i rom-
met gir det balanse til interiøret.

Ved å bruke ulike tapeter på fl ere 
vegger lages allikevel en helhet, 
dersom designene eller fargene 
er beslektet. Dette er  Eco Almost 
White fra Borge.

Tapetet fra Borge har den samme 
myke form som den matchende 
lampen.Ole Deviks vei 38, 0668 Oslo • tlf 21 08 29 29 www.thefireplace.no

Kom innom The Fireplace, peisbutikken 
for de kresne. Vi fører peiser av høyeste  
kvalitet og design.

ved kjøp av en valgfri HWAM ovn
Få med 15 sekker ved

i hele november

TURER I 2014 
9/2  Almunecar Costa Tropical Spania  
29 dager Bli med på vår store Europareise. Besøk i Barcelona, 
Madrid, Paris og 14 dager i Almunecar på den Costa Tropical. 
Vi har med egen underholdning, som spiller til dans i Spania. 
Be om program. Kr 21 500,- 

 

23/3 Alassio - Den Italienske blomsterriviera. 
12 dager. Båt Oslo - Kiel t/r, Besøk i Pavia, -Nice og Monaco 
5 netter i Alasio. 1/2 Pensjon Kr 13 900,- 

 

9/4 - 14 Påsketur til London og Syd-England 
13 dager vi besøker London, Bath,  Exeter,  Brighton  Brugge 
og Antwerpen i Belgia Båt Oslo - Frederikshavn, Esbjerg -
Harwich, Kiel - Oslo Mange opplevelser  Be om Program 

 

27/4 Blomstringstur til Holland, 8 dg kr 10 990,- 

Tysklands Hovedstad. Rik på 
historie, nye severdigheter. 
Gode shoppingmuligheter. 
Kultur og revy Båt Oslo - 
Kiel t/r 3 netter på Maritim 
Pro Art Hotel, 5 frokoster, 3 
middager og 2 julebord 

6 dager kr 6 950,- 

Gøteborg weekend med ut-
flukt til Skandinavias største 
kjøpesenter  Gekås i Ullared 
2 netter på Scandic Hotel Eu-
ropa i Gøteborg 

3 dager kr 2 750 

Et av Tysklands største jule-
markeder. Båt Oslo - Køben-
havn t/r. 2 netter på 4* sent-
rums hotell. 4 frokoster og 4 
middager 

5 dager kr 4 990,- 

Vi besøker julemarkedene i 
Celle, Goslar og Hannover. Båt 
Oslo - Kiel t/r. 3 netter på ho-
tell i Hannover. 1/2 pensjon 

6 dager kr 5 990,- 

Gjelleråsen (ved ST1 og Brødbakern),Bryn (Tvetenv 55), Alnabru 
(Brobekkveien107) og Holmlia (Rosenholmveien 7)

City of Romance er en ny fototapetkolleksjon fra Mr Perswall. Perfekt 
til fondvegg!

Også ensfargede tapeter til-
fører noe til interiøret som en 
malt fl ate ikke kan, mener hun.

– Ensfargede tapeter er sjel-
den helt ensfarget. De inne-
holder et svakt mønster, en 
nyanseforskjell, et spill mellom 
matt og blankt eller en svak 
skyggeeffekt. Dette gir fl aten 
liv, og rommet dybde.

– Ønsker du å ta ut svingene 
med tapet, kan du kline til med 
et sprekt tapet i trapperommet, 
på gangen eller soverommet – 
dette er rom der du ikke opp-
holder deg lenge i av gangen, 
avslutter Torkildsby. 
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X–ORD

VINNER AV FLAXLODD
EGIL HOLMEIDE 
Tårnbyveien 387
2013 Skjetten

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:

TRANGT I MATFATET

Elevene ved kultur-
skolene på Nedre 
Romerike viser frem 
det de kan innenfor 
kunst, drama, mu-
sikk og dans kom-
mende helg.
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Denne uken går startskuddet 
for KuDraMuda (kunst-drama-
musikk-dans) i Lillestrøm Kul-
tursenter. Arrangementet går i 
år av stabelen for trettende ga
ng.                                                                                                                                          

- KuDraMuDa er vårt årli-
ge utstillingsvindu, der selve 
grunnfjellet i norsk kulturliv 
vises for alle, forklarer Finn 
Evensen, rektor ved Lørenskog 
musikk- og kulturskole.

Elevene ved kulturskolene 
på Nedre Romerike samarbei-
der hvert år om å vise frem alt 
de kan innenfor kunst, drama, 
musikk og dans. I år blir dette 
vist frem i kultursenteret kom-
mende helg.                                                                    

NY KUNST 
Jørn Takla er rektor ved Skeds-
mo kulturskole og koordinator 
for alle kulturskolene som er 
med på KuDraMuDa.

- Vi ønsker å vise hele bred-
den i kulturskolenes virksom-
het, men det er selvsagt ikke 
mulig å få med alt hvert år. I år 
satser vi på en ny måte å vise 
frem kunstelevene våre og hva 
de lager, forteller rektoren.

I år blir det derfor ingen tra-
disjonell utstilling, men elev-
ene skal vise en kunstinstalla-
sjon som også publikum kan 
bidra med å lage. 

PUBLIKUM KAN DELTA                                                               
- Kunstelevene skal ha et verk-
sted gående i kultursenteret 
der de skal brette papirfi gurer 
etter den japanske papirbret-
te-kunsten origami, og her kan 
også publikum delta. Figurene 
skal monteres til en installasjon 
som vil vokse under hele arran-
gementet, forteller Jørn Takla.

Kommende lørdag blir det 
en stor musikalsatsing med 
innslag fra fl ere av kultursko-
lene. Pianistene skal fremføre 
musikk på klubbscenen Con-
nect, mens messingblåserne 
spiller musikk skrevet av den 
kjente trombonisten Even Kru-
se Skatrud fra Lørenskog.

- Han har arrangert musik-
ken de skal spille og skal også 
være solist. På alle arrangemen-
tene vil nok mer enn 300 unge 
være i aktivitet i løpet av disse 
to dagene, sier rektoren.

Klart for KuDraMuDa 

UNGE MUSIKERE: Lokale juniortrombonister er klare for KuDraMuDa, sammen med dirigent Thomas 
Takla fra Skedsmo musikk- og kulturskole. (Foto: Privat)

DANS: Det blir dans på scenen når kulturskoleelevene fra Nedre Romerike samles kommende helg. (Foto: Privat)
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SØNDAG 10.11

LØRDAG 9.11

MANDAG 11.11

TIRSDAG 12.11

©
Un

ive
rs

um

07.00 Morgensending
10.10 Oppdag Stillehavet (r)
11.00 Munter mat (r)
11.30 Ut i naturen (r)
12.00 Valiant. Am./br. ani-
masjon fra 2005.
13.15 Folk: Nerven i min
sang (r)
13.55 Før det er for seint –
nashornet (r)
14.55 Lindmo (r)
15.55 Stjernekamp (r)
17.30 Bokprogrammet (r)
18.00 Underveis (r)
18.30 Newton
19.00 Søndagsrevyen
19.45 Sportsrevyen. Aktuel-
le reportasjer og dagens
sport.
20.15 Dialektriket (3)
20.55 Der ingen skulle tru
at nokon kunne bu (3)
21.25 Downton Abbey (3)
22.15 Naturens farlige kref-
ter (2)
23.00 Kveldsnytt
23.20 Filmbonanza (r)
23.50 Lilyhammer (r)
00.35 Nattsending

10.00 Kinesisk porselen (r)
11.00 Lindmo (r)
12.00 Verdas språk (r)
12.30 Ung frue forsvunnet.
Norsk drama fra 1953.
14.00 Brennpunkt (r)
15.00 I tolvte time (r)
16.30 Skavlan (r)
17.30 Status Norge: Eldre-
boomen (r)
18.00 Norge rundt og rundt
(r)
18.30 Jaskes dáistaleapmi
– Den stille kampen (2)
19.00 Kinas mat (r)
19.30 V-cup skøyter. 1000
m kvinner.
19.55 V-cup skøyter. 500 m
menn.
20.20 V-cup skøyter. 5000
m menn.
21.25 Hovedscenen
23.10 Blogging for livet (r)
00.05 En mann som skriker.
Tsjadisk-fr. drama fra 2010.
01.30-02.20 Prins Philips
mor – et stormfullt liv (r)

06.00 Morgensending
07.46 Scooby-Doo
08.12 Flintstone
08.38 Pokemon
09.00 Nyhetsmorgen
10.00 Bonanza (r)
11.00 Bonanza (r)
12.00 Disaster Guy (4)
13.00 På hjul med Dag Otto
(r)
14.00 Dokument 2: Magnus
Carlsen from Norway (r)
15.00 Ingen grenser (r)
16.00 Skal vi danse (r)
18.00 Tippeligaen. Kamp
ikke bestemt. 1. omgang.
18.50 Tippeligaen: I pausen
19.00 Tippeligaen. Kamp
ikke bestemt. 2. omgang.
20.00 Best av de beste (2)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Farmen (15)
22.45 Fotballkveld. Vi gir
deg alle målene fra dagens
kamper i Tippeligaen.
23.45 Ingen grenser (r)
00.45 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 Frasier (r)
12.30 Haijegerne (r)
13.30 Haijegerne (r)
14.30 Fraktekrigen (r)
15.00 Ødemarkens menn (r)
16.00 Strongman Champi-
ons League (r) Styrkesport.
17.00 FotballXtra: Før run-
den. Vi går tett på spillere,
trenere og supportere før
rundens tippeligakamper
sparkes i gang.
17.30 FotballXtra: Alt om
fotball. Vi lader opp til kvel-
dens tippeligarunde, med
intervjuer, analyser og et
dykk ned i statistikken.
18.00 Tippeligaen. Kamp
ikke bestemt, 1. omgang.
18.50 Tippeligaen: I pausen
19.00 Tippeligaen. Kamp
ikke bestemt, 2. omgang.
20.00 Rottejegerne (r)
20.30 Broom (r)
21.00 Ocean's Thirteen.
Am. action fra 2007.
23.30 Homeland (r)
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
08.00 Homsepatruljen USA
(r)
09.00 Dr. Phil (r)
10.00 Ellen DeGeneres
Show (r)
11.00 Ellen DeGeneres
Show (r)
12.00 I'm Having Their Baby
(3)
13.00 MasterChef Norge (r)
14.00 MasterChef Norge (r)
15.00 MasterChef Norge (r)
16.00 MasterChef Norge (r)
17.00 Boligjakten (r)
18.00 Top Model Norge (r)
19.00 Kari Traa-leikane (r)
20.00 Robinsonekspedisjo-
nen 2013 (9)
21.20 The Blacklist (3)
22.20 Body of Lies. Am.
actiondrama fra 2008.
00.45 The Mentalist (r)
01.40 The Mentalist (r)
02.35 The Mentalist (r)
03.30 Never Let Me Go.
Br./am. romantisk drama fra
2010.
05.05 Nattsending

06.00 Morgensending
10.10 Melissa & Joey (r)
10.40 Melissa & Joey (r)
11.10 Melissa & Joey (r)
11.40 Melissa & Joey (r)
12.05 Friends (r)
12.35 Friends (r)
13.05 Friends (r)
13.35 Friends (r)
14.05 Friends (r)
14.35 Two and a Half Men
(r)
15.05 Two and a Half Men
(r)
15.30 Two and a Half Men
(r)
16.00 Two and a Half Men
(r)
16.30 Two and a Half Men
(r)
17.00 Sinnasnekker'n (r)
18.00 Sinnasnekker'n (r)
19.00 71° nord (r)
20.30 Castle (1)
21.30 Åndenes makt (10)
22.30 Årets hjem (r)
23.30 Major Crimes (3)
00.25 CSI (r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
11.00 Chuck (r)
12.00 Go On (16)
12.30 Simpsons (r)
13.00 Simpsons (r)
13.30 Simpsons (r)
14.00 Kongen av Queens (r)
14.30 Kongen av Queens (r)
15.00 Ice Road Truckers (r)
16.00 Storage Hunters (r)
16.30 Storage Hunters (r)
17.00 Storage Hunters (r)
17.30 Storage Hunters (r)
18.00 Charterfeber – tur-
retur Gran Canaria (r)
19.00 Charterfeber – tur-
retur Gran Canaria (r)
20.00 The Exes (1)
20.30 Anger Management
(14)
21.00 Two and a Half Men
(4)
21.30 Graceland (9)
22.30 Beintøffe purker. Am.
komedie fra 1987.
00.35 American Dad (r)
01.10 American Dad (r)
01.40 Brickleberry (r)
02.10 Nattsending

07.00 Morgensending
14.00 NRK nyheter
14.05 Historier frå verdas
museum (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Beat for beat (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Oppdag Stillehavet (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Høydepunkter Mor-
gennytt
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Til Arktis med Bruce
Parry (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Oppdrag lykke (7)
20.15 Hva har du i baga-
sjen, Marcel? (6)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Broen (8)
22.30 Danmarks flotteste
hjem (7)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Kriminalsjef Foyle (r)
00.50 Nattsending

10.00 Morgensending
13.55 Sportsrevyen (r) Aktu-
elle reportasjer og dagens
sport.
14.25 Underveis (r)
14.50 Dávgi – Urfolksmaga-
sinet (r)
15.10 Skavlan (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Kinas mat (r)
19.35 Filmavisen 1963
19.45 Der ingen skulle tru
at nokon kunne bu (r)
20.15 Aktuelt
20.55 Nasjonalgalleriet
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Status Norge: Eldre-
boomen (3)
22.00 NRK nyheter
22.10 Urix
22.30 Murdoch – mediemo-
gulen (2)
23.15 Frankrikes hemmeli-
ge agenter (r)
00.10 Nattsending

06.00 Morgensending
12.40 Saritas krukke (3)
13.10 Supernanny (r)
14.00 Mitt drømmehjem
(22)
15.00 Farmen (r)
16.00 Home and Away
(123)
16.30 Home and Away
(124)
16.55 Karl & Co (r)
17.30 Ettermiddagen (53)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Ettermiddagen (53)
19.30 Hotel Cæsar (71)
20.00 Jakten på kjærlighe-
ten (11)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Farmen (16)
22.45 Rita (6)
23.45 Homeland (7)
00.50 Farmen (r)
01.50 Mord og mysterier (r)
02.50 Mord og mysterier (r)
03.45 Nattsending

06.00 Morgensending
10.30 Frasier (r)
11.00 Nitro Circus Live (r)
11.30 Ridiculousness (r)
12.00 Hushaiene Vegas (r)
13.00 Big Spender (r)
13.30 Smallville (7)
14.30 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 Svinaktig vilt (11)
16.00 South Park (r)
16.30 Cleveland Show (22)
17.00 Nitro Circus Live (r)
17.30 Ridiculousness (r)
18.00 Alarm 112 – På liv og
død (r)
19.00 Hushaiene Vegas (r)
20.00 Ødemarkens menn
(3)
21.00 Matchball. Fotballma-
gasin.
22.00 Rottejegerne (9)
22.30 Homeland (7)
23.30 Criminal Minds (r)
00.25 Las Vegas Jailhouse
(10)
00.55 Las Vegas Jailhouse
(r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
09.15 Redningskvinner (r)
10.10 Dr. Phil (r)
11.05 Dr. Phil (r)
12.00 Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Ekstreme samlere (r)
14.00 Top Model Norge (r)
15.00 Hell's Kitchen USA (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 NCIS (r)
17.30 Bones (r)
18.30 Vanderpump Rules
(3)
19.30 MasterChef Norge
(29)
20.30 Top Model Norge (9)
21.30 NCIS: Los Angeles
(24)
22.30 Kari Traa-leikane (r)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.15 Sex og singelliv (r)
00.50 Kongen av Queens (r)
01.20 Bones (r)
02.15 NCIS (r)
03.10 Hell's Kitchen USA (r)
03.55 Sex og singelliv (r)
04.25 Sex og singelliv (r)
04.55 Nattsending

06.00 Morgensending
12.45 Cougar Town (r)
13.15 Happy Endings (r)
13.45 Christine (r)
14.15 Den syvende himmel
(r)
15.10 Melissa & Joey (r)
15.40 Cougar Town (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half Men
(12)
17.40 Two and a Half Men
(13)
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 (r)
20.30 71° nord (11)
22.00 Brille (r)
23.00 Asbjørn Brekke-show
(r)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI: Miami (r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.30 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 Marvel's Agents of
S.H.I.E.L.D. (4)
23.00 Two and a Half Men
(r)
23.30 American Dad (11)
24.00 Cops (r)
00.30 Nattsending

07.00 Morgensending
09.30 Forbrukerinspektø-
rene (r)
10.00 Migrapolis (r)
10.30 Norge rundt (r)
10.55 Debatten (r)
11.55 Oppdrag lykke (r)
12.25 Tidsvitne (r)
12.55 Folk: Leve livet –
heile livet (r)
13.35 Kulturquiz (r)
14.05 Til Arktis med Bruce
Parry (r)
15.00 Vinn eller forsvinn (r)
15.40 Adils hemmelige dan-
sere (r)
16.40 Beat for beat (r)
17.30 Det hendte her (4)
18.30 Ut i naturen (r)
19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto-trekning
19.55 Fleksnes (r)
20.25 Stjernekamp (10)
22.00 Lindmo
23.00 Kveldsnytt
23.15 Rådet (r)
23.45 Wild Things. Am. thril-
ler fra 1998.
01.30 Nattsending

09.50 Morgensending

15.30 Den stille kampen (r)
16.00 Norsk nok? (r)
16.30 Kunnskapskanalen (r)
17.05 Kunnskapskanalen
17.30 Fra Sverige til himme-
len (7)
18.00 KORK – hele landets
orkester
18.40 Dávgi
19.00 Kinas mat (r)
19.30 Svenske hemmelig-
heter (r)
19.45 Bokprogrammet (r)
20.15 V-cup skøyter. 1500
m kvinner.
20.50 V-cup skøyter. 500 m
kvinner.
21.00 Nyheter
21.10 V-cup skøyter. 500 m
kvinner forts.
21.20 V-cup skøyter. Lag-
tempo menn.
21.45 V-cup skøyter. 1000
m menn.
22.00 V-cup skøyter. Lag-
tempo menn.
22.25 Nattsending

06.00 Morgensending
11.00 Bonanza (r)
11.55 Hotel Cæsar (r)
12.25 Hotel Cæsar (r)
12.55 Hotel Cæsar (r)
13.25 Hotel Cæsar (r)
13.55 Best av de beste (r)
14.55 I kulissene: Solan og
Ludvig: Jul i Flåklypa (r)
15.25 Akvariet (r)
15.55 Senkveld med Tho-
mas og Harald (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 (9)
21.00 Nyhetene
21.15 Været
21.20 Sportsnyhetene
21.40 Skal vi danse – resul-
tater (9)
22.15 God kveld Norge
22.50 Good Luck Chuck.
Am. romantisk komedie fra
2007.
00.50 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
(9)
18.00 Senkveld med Tho-
mas og Harald (9)
19.05 The League (10)
19.30 The League (11)
20.00 The League (12)
20.30 The League (13)
21.00 Lords of Dogtown.
Am. drama fra 2005.
23.05 Bang, Bang... You're
Dead. Am./kan. thrillerdra-
ma fra 2002.
00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
09.00 Dr. Phil (r)
10.00 Ellen DeGeneres
Show (r)
11.00 Ellen DeGeneres
Show (r)
12.00 Real Housewives of
Vancouver (r)
13.00 Real Housewives of
Vancouver (14)
14.00 Real Housewives of
Vancouver (15)
15.00 Svenske Hollywood-
fruer (r)
16.00 Anger Management
(3)
16.20 Luksusfellen Sverige
(r)
17.20 Free Willy 4. Am.
familiefilm fra 2010.
19.10 Robinsonekspedisjo-
nen 2013 (r)
20.30 Charterfeber – tur-
retur Gran Canaria (r)
21.30 Fast & Furious 5.
Am. thrilleraction fra 2011.
23.30 Crank: High Voltage.
Am. actionthriller fra 2009.
01.30 Nattsending

06.00 Morgensending
10.45 Guinness' gale ver-
den (1)
11.45 America's Funniest
Home Videos (r)
12.10 Friends (r)
12.40 Friends (r)
13.10 Friends (r)
13.40 Friends (r)
14.05 Friends (r)
14.35 Two and a Half
Men (r)
15.00 Two and a
Half Men (r)
15.30 Two and a Half Men
(r)
16.00 Two and a Half
Men (r)
16.30 Two and a Half
Men (r)
17.00 Sinnasnekker'n (r)
18.00 Sinnasnekker'n (r)
19.00 Brille (r)
20.00 Alt for Norge (r)
21.30 The Grey. Am. thriller
fra 2011.
23.45 CSI: NY (r)
00.45 Nattsending

06.00 Morgensending
09.00 Bionic Woman (r)
10.00 Seinfeld (r)
10.30 Seinfeld (r)
11.00 Seinfeld (r)
11.30 The Exes (r)
12.00 The Exes (r)
12.30 The Exes (r)
13.00 The Exes (r)
13.30 The Exes (r)
14.00 The Exes (r)
14.30 The Exes (r)
15.00 The Exes (r)
15.30 Garasjen (r)
16.30 Airwolf (9)
17.30 Simpsons (r)
18.00 Simpsons (r)
18.30 Simpsons (r)
19.00 NHL. Philadelphia Fly-
ers – Edmonton Oilers.
21.40 Boston's Finest (5)
22.40 Inglourious Basterds.
Am./ty. thrillerdrama fra
2009.
01.50 Hellboy II: The Gol-
den Army. Am./ty. action fra
2008.
03.50 Nattsending

07.00 Morgensending
13.05 Jakta på lykka (r)
13.35 Bondi Rescue: Bali (r)
14.00 NRK nyheter
14.05 Til Arktis med Bruce
Parry (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Gardsjentene (3)
16.00 NRK nyheter
16.10 Galapagos (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Høydepunkter Mor-
gennytt
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Til Arktis med Bruce
Parry (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Ut i naturen
20.15 Ikke gjør dette hjem-
me (5)
20.45 Extra-trekning
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Krigens unge hjarte (1)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Nasjonalgalleriet (r)
23.45 Nattsending

10.00 Morgensending
13.40 Eit land i brun saus
(r)
14.10 Aktuelt (r)
14.50 Urix (r)
15.10 Arkitektens hjem (r)
15.40 Den stille kampen (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Dialektriket (r)
19.45 Status Norge: Eldre-
boomen (r)
20.15 Aktuelt
20.55 Bokprogrammet
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Folkeopplysningen (r)
22.00 NRK nyheter
22.10 Urix
22.30 Saudi-Arabia i ei ny
tid
23.20 Korrespondentane
23.50 Murdoch – mediemo-
gulen (r)
00.40 Frankrikes hemmeli-
ge agenter (r)
01.30 Nattsending

06.00 Morgensending
11.45 Ettermiddagen (r)
13.10 Supernanny (r)
14.00 Mitt drømmehjem
(23)
15.00 Farmen (r)
16.00 Home and Away
(125)
16.30 Home and Away
(126)
16.55 Karl & Co (r)
17.30 Ettermiddagen (54)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Ettermiddagen (54)
19.30 Hotel Cæsar (72)
20.00 Kokkenes kamp (5)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Farmen (17)
22.45 Else (6)
23.45 Jakten på kjærlighe-
ten (r)
00.45 Farmen (r)
01.45 Mord og mysterier (r)
02.45 Mord og mysterier (r)
03.40 Nattsending

06.00 Morgensending
10.30 Frasier (r)
11.00 Nitro Circus Live (r)
11.30 Ridiculousness (r)
12.00 Hushaiene Vegas (r)
13.00 Big Spender (r)
13.30 Smallville (8)
14.30 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 Svinaktig vilt (12)
16.00 South Park (r)
16.30 Cleveland Show (23)
17.00 Nitro Circus Live (r)
17.30 Ridiculousness (r)
18.00 Alarm 112 – På liv og
død (r)
19.00 Hushaiene Vegas (r)
20.00 Torsdag kveld fra
Nydalen (9)
21.00 Nårje (9)
21.30 På innsiden: Illegal
poker
22.30 Sons of Anarchy (8)
23.30 Criminal Minds (r)
00.25 Las Vegas Jailhouse
(r)
00.55 Las Vegas Jailhouse
(r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
09.15 MasterChef Norge (r)
10.10 Dr. Phil (r)
11.05 Dr. Phil (r)
12.00 Ellen DeGeneres
Show (37)
13.00 Ekstreme samlere (r)
14.00 Supersize vs.
Superskinny (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
(30)
20.30 Svenske Hollywood-
fruer (8)
21.30 Charterfeber – tur-
retur Gran Canaria (11)
22.30 Gordon Ramsays
hotelleksperiment (1)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.15 Sex og singelliv (r)
00.50 Kongen av Queens (r)
01.20 Bones (r)
02.10 NCIS (r)
03.00 Hell's Kitchen USA (r)
03.45 Nattsending

06.00 Morgensending
13.15 Happy Endings (r)
13.45 Christine (r)
14.15 Den syvende himmel
(r)
15.10 Melissa & Joey (r)
15.40 Cougar Town (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half Men
(14)
17.40 Two and a Half Men
(15)
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 (r)
20.30 The Big Bang Theory
(7)
21.00 Asbjørn Brekke-show
(11)
21.30 LIVE: Helkveld med
Ylvis
23.30 Castle (r)
00.25 CSI: Miami (r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
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)
15.30 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 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 Storage Hunters (3)
22.30 Storage Hunters (4)
23.00 The Rock’s helter (5)
24.00 Cops (r)
00.30 Nattsending

Et overdådig selskap
gir Crawley-familien en
god anledning til å
gjenoppta gamle venn-
skap, men noen gjes-
ter er tydeligvis mer
velkommen enn andre.
Og i løpet av feiringen
dukker også hjerte-
sorg og svik opp.

Rose blir stadig tiltruk-
ket av London, noe
som byr på utfordring-
er for Crawley-familien.
For husets tjenere er
det kjærlighet som
står på agendaen, og
unge hjerter risikerer å
bli knust.
NRK1 søndag kl 21.25

Tid for selskap og hjertesorg
Fleksnes og Fader’n
skal ut å reise med
tog, og allerede i bil-
lettkøen skaper Marve
furore. Han forlanger
to billige billetter
tur/retur, men nekter
å fortelle hvor de skal.
Det har nemlig ingen
noe med! På sedvanlig

brautende vis forbe-
holder Fleksnes seg
retten til å underholde
de stakkars mennes-
kene som helst
ønsket seg en fredelig
reise. Det varer ikke
lenge før irritasjonen
er på topp.
NRK1 lørdag kl 19.55

Fleksnes: Det går alltid et tog

Slangeskrekk
Jon Bjarte prøver å
håndmate haiene i
Akvariet i Bergen, og
Remi hjelper kollega
Renathe med å kurere
slangeskrekken med
en teppepyton. Han
forsøker å overbevise
henne om at slanger
er snille dyr, men kan
skrekken kureres?

TV 2 fredag kl 19.30

ONSDAG 6.11

TORSDAG 7.11

FREDAG 8.11

tvukens

07.00 Morgensending
13.35 Strandpatruljen (r)
14.00 NRK nyheter
14.05 Min bjørnefamilie (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Gardsjentene (1)
16.00 NRK nyheter
16.10 Oppdag Stillehavet (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Høydepunkter
Morgennytt
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Min bjørnefamilie (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Adils hemmelige
dansere (3)
20.45 Kan vi være med? (3)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Debatten
22.30 Brakkefolket (1)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Norges tøffeste (r)
23.55 Visepresidenten (r)
00.20 Danmarks flotteste
hjem (r)
00.50 Nattsending

10.00 Morgensending
13.10 Kirkekunst med
Søren (r)
13.40 Et land i brun
saus (r)
14.10 Aktuelt (r)
14.50 Urix (r)
15.10 Oppdrag lykke (r)
15.40 Bokprogrammet (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Silkeveien på 30
dager (r)
19.45 Den stille kampen (2)
20.15 Glemte helter (r)
20.55 Filmbonanza (4)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Visepresidenten (4)
22.00 NRK nyheter
22.10 Urix
22.30 Mennesket og
maskinen (3)
23.20 Nasjonalgalleriet (r)
23.50 Gull eller gråstein (r)
00.50 Nattsending

06.00 Morgensending
13.10 Supernanny (r)
14.00 Mitt drømme-
hjem (20)
15.00 Kokkenes kamp (r)
16.00 Home and
Away (119)
16.30 Home and
Away (120)
16.55 Karl & Co (r)
17.30 Ettermiddagen (52)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Ettermiddagen (52)
19.30 Hotel Cæsar (70)
20.00 Redd ferien min (3)
20.30 TV 2 hjelper deg (26)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Torsdag kveld fra
Nydalen (9)
22.45 Nårje (9)
23.15 Else (r)
00.15 Hawaii Five-0 (r)
01.10 Mord og mysterier (r)
02.05 Mord og mysterier (r)
02.55 Nattsending

06.00 Morgensending
10.00 Frasier (r)
10.30 Frasier (r)
11.00 Nitro Circus Live (r)
11.30 Ridiculousness (r)
12.00 Hushaiene Vegas (r)
13.00 Big Spender (r)
13.30 Smallville (5)
14.30 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 Svinaktig vilt (9)
16.00 South Park (r)
16.30 Cleveland Show (20)
17.00 Nitro Circus Live (r)
17.30 Ridiculousness (r)
18.00 Alarm 112 – På liv og
død (r)
19.00 Hushaiene Vegas (r)
20.00 Strongman Champi-
ons League (4) Styrkesport.
21.00 Fraktekrigen (8)
21.30 Broom (6)
22.00 Besatt av bil (6)
22.30 MMA-studio (4)
Kampsportmagasin.
23.30 Bellator: Winter Tour-
nament (8) Kampsport.
01.35 Dexter (r)
02.40 Nattsending

06.00 Morgensending
08.20 Homsepatruljen (r)
09.15 MasterChef Norge (r)
10.10 Dr. Phil (r)
11.05 Dr. Phil (r)
12.00 Ellen DeGeneres
Show (34)
13.00 Ekstreme samlere (r)
14.00 Supersize vs.
Superskinny (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 (28)
20.30 Kari Traa-leikane (7)
21.30 Bones (2)
22.30 The Blacklist (r)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.15 Sex og singelliv (r)
00.50 Kongen av Queens (r)
01.20 Bones (r)
02.15 NCIS (r)
03.10 Hell's Kitchen USA (r)
03.55 Sex og singelliv (r)
04.25 Sex og singelliv (r)
04.55 Nattsending

06.00 Morgensending
12.45 Cougar Town (r)
13.15 Happy Endings (r)
13.45 Christine (r)
14.15 Den syvende
himmel (r)
15.10 Melissa & Joey (r)
15.40 Cougar Town (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half
Men (8)
17.40 Two and a Half
Men (9)
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 (r)
20.30 Morgan og Ola-Conny
i Europa (1)
21.30 I kveld med
YLVIS (18)
22.30 Brille (r)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI: Miami (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half
Men (r)
14.30 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.30 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 Anger
Management (r)
22.00 Kanonball: En film
med baller. Am. komedie fra
2004.
23.55 Amerikansk fotball:
NFL Gameday.
00.25 Cops (r)
00.55 Nattsending

07.00 Morgensending
14.00 NRK nyheter
14.05 Min bjørnefamilie (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Gardsjentene (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Oppdag Stillehavet (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Høydepunkter Mor-
gennytt
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Min bjørnefamilie (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Forbrukerinspektø-
rene
20.15 Tidsvitne (5)
20.45 Vikinglotto
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.35 Lilyhammer (3)
22.20 Norsk nok? (3)
22.50 Smilehullet
23.00 Kveldsnytt
23.15 Bokprogrammet (r)
23.45 Broen (r)
00.45 Nattsending

10.00 Morgensending
13.40 Et land i brun saus
(r)
14.10 Aktuelt (r)
14.50 Urix (r)
15.10 Migrapolis (r)
15.40 Status Norge: Eldre-
boomen (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Silkeveien på 30
dager (r)
19.45 Underveis (17)
20.15 Aktuelt
20.55 Studio 1 (2)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 En sterk historie (r)
22.00 NRK nyheter
22.10 Urix
22.30 Dagens dokumentar
23.45 Blogging for livet (r)
00.40 Forbrukerinspektø-
rene (r)
01.10 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
11.45 Ettermiddagen (r)
13.10 Supernanny (r)
14.00 Mitt drømmehjem
(19)
15.00 Farmen (r)
16.00 Home and Away
(117)
16.30 Home and Away
(118)
16.55 Karl & Co (r)
17.30 Ettermiddagen (51)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Ettermiddagen (51)
19.30 Hotel Cæsar (69)
20.00 Ingen grenser (6)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Dokument 2: Magnus
Carlsen from Norway
22.45 Kokkenes kamp (r)
23.45 Hostages (5)
00.45 Blue Bloods (20)
01.40 Arrow (r) (20)
02.40 Mord og mysterier (r)
03.35 Nattsending

06.00 Morgensending
10.30 Frasier (r)
11.00 Nitro Circus Live (r)
11.30 Ridiculousness (r)
12.00 Hushaiene Vegas (r)
13.00 Big Spender (r)
13.30 Smallville (4)
14.30 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 Svinaktig vilt (8)
16.00 South Park (r)
16.30 Cleveland Show (19)
17.00 Nitro Circus Live (r)
17.30 Ridiculousness (r)
18.00 Alarm 112 – På liv og
død (r)
19.00 Hushaiene Vegas (r)
20.00 Strongman Champi-
ons League (3) Styrkesport.
21.00 Rottejegerne (r)
21.30 Haijegerne (5)
22.30 The Killing (11)
23.25 Criminal Minds (r)
00.20 Las Vegas Jailhouse
(8)
00.50 Las Vegas Jailhouse
(9)
01.20 Dexter (r)
02.25 Nattsending

06.00 Morgensending
09.15 MasterChef Norge (r)
10.10 Dr. Phil (r)
11.05 Dr. Phil (r)
12.00 Ellen DeGeneres
Show (33)
13.00 Ekstreme samlere (r)
14.00 Supersize vs.
Superskinny (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
(27)
20.30 Luksusfellen Sverige
(2)
21.30 Boligjakten (11)
22.30 Top Model Norge (r)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.15 Sex og singelliv (r)
00.55 Kongen av Queens (r)
01.25 Bones (r)
02.20 NCIS (r)
03.10 Hell's Kitchen USA (r)
03.55 Sex og singelliv (r)
04.25 Sex og singelliv (r)
04.50 Nattsending

06.00 Morgensending
12.15 The Big Bang Theory
(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 (r)
15.40 Cougar Town (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half Men
(6)
17.40 Two and a Half Men
(7)
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 (r)
20.30 Årets hjem (8)
21.30 CSI (21)
22.30 Åndenes makt (r)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI: Miami (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
11.30 Family Guy (r)
12.00 Simpsons (r)
12.30 Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Family Guy (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I met Your Mot-
her (r)
18.00 How I met Your Mot-
her (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 UEFA Champions Lea-
gue. Dortmund – Arsenal.
Direkte.
23.30 Anger Management
(r)
24.00 Cops (r)
00.30 Anger Management
(r)
01.00 Nattsending

07.00 Morgensending
13.35 Strandpatruljen (r)
14.00 NRK nyheter
14.05 Min bjørnefamilie (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Gardsjentene (2)
16.00 NRK nyheter
16.10 Oppdag Stillehavet (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Høydepunkter
Morgennytt
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Til Arktis med Bruce
Parry (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.40 Norge rundt
20.05 Beat for beat (10)
20.55 Nytt på nytt (9)
21.25 Skavlan
22.25 Lov og orden:
London (9)
23.10 Kveldsnytt
23.25 Boardwalk
Empire (11)
00.15 Tungrockens
historie (r)
00.55 Nattsending

09.50 Morgensending
13.50 Debatten (r)
14.50 Urix (r)
15.10 Fra Sverige til
himmelen (r)
15.40 Hva har du i
bagasjen, Louiza? (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Spis Vietnam (6)
19.30 Hestekrefter (r)
19.35 Verdas språk (6)
20.05 V-cup skøyter. 3000
m kvinner og 500 m menn.
21.00 Nyheter
21.05 Oddasat – nyheter på
samisk
21.10 V-cup skøyter. 1500
m menn.
21.50 V-cup skøyter. 500 m
kvinner.
22.10 Romerrikets vekst og
fall (r)
23.00 Auschwitz (r)
23.50 Mennesket og
maskinen (r)
00.40 Nattsending

06.00 Morgensending
14.05 Mitt drømme-
hjem (21)
15.00 Else (r)
16.00 Home and
Away (121)
16.25 Home and
Away (122)
16.55 Kollektivet (10)
17.25 Karl & Co (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Dyrepasserne (r)
19.30 Akvariet (6)
20.00 The Voice – Norges
beste stemme (11)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 The Voice – Norges
beste stemme (11)
22.15 Senkveld med
Thomas og Harald (9)
23.20 Eurojackpot
trekning (41)
23.40 Torsdag kveld fra
Nydalen (r)
00.40 Nattsending

06.00 Morgensending
09.30 Big Spender (r)
10.00 Frasier (r)
10.30 Frasier (r)
11.00 Nitro Circus Live (r)
11.30 Ridiculousness (r)
12.00 Hushaiene Vegas (r)
13.00 Big Spender (r)
13.30 Smallville (6)
14.30 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 Svinaktig vilt (10)
16.00 South Park (r)
16.30 Cleveland Show (21)
17.00 Nitro Circus Live (r)
17.30 Ridiculousness (r)
18.00 Alarm 112 – På liv og
død (r)
19.00 Hushaiene Vegas (r)
20.00 World's Scariest (r)
21.00 The Last King of
Scotland. Br. historisk thril-
lerdrama fra 2006.
23.30 Criminal Minds (r)
00.25 Bellator: Winter
Tournament (r) Kampsport.
02.30 MMA-studio (r)
Kampsportmagasin.
03.25 Nattsending

06.00 Morgensending
07.30 Ellen DeGeneres
Show (r)
08.20 Homsepatruljen (r)
09.15 MasterChef Norge (r)
10.10 Dr. Phil (r)
11.05 Dr. Phil (r)
12.00 Ellen DeGeneres
Show (35)
13.00 Ekstreme samlere (r)
14.00 Supersize vs.
Superskinny (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 Tooth Fairy. Am.
familiekomedie fra 2010.
21.30 Green Zone.
Fr./am./br. actiondrama fra
2010.
23.35 Patrioten. Am. action
fra 2000.
02.30 Blues Brothers.
Am. komedie fra 1980.
05.00-06.00 Ekstreme
samlere (r)

06.00 Morgensending
13.15 Happy Endings (r)
13.45 Christine (r)
14.15 Den syvende
himmel (r)
15.10 Melissa & Joey (r)
15.40 Cougar Town (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half
Men (10)
17.40 Two and a Half
Men (11)
18.05 The Big Bang
Theory (r)
18.30 The Big Bang
Theory (r)
19.00 The Big Bang
Theory (r)
19.30 Asbjørn Brekke-
show (r)
20.00 I kveld med YLVIS (r)
21.00 I kveld med YLVIS (r)
22.00 Morgan og Ola-Conny
i Europa (r)
23.00 The Graham Norton
Show (2)
24.00 Castle (r)
00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 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 How I met Your
Mother (r)
20.30 How I met Your
Mother (r)
21.00 Marvel's Agents of
S.H.I.E.L.D. (r)
22.00 Alle elsker Mary.
Am. romantisk komedie fra
1998.
00.25 Poker: European
Poker Tour (33)
01.40 Nattsending
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Cambridgekuren tar overvekt seriøst. 192 personer har 
nå de 3 siste årene deltatt i en studie på Parker Institutt, 
Fredriksberg Hospital i København. 

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

Cambridgekuren er beregnet for personer som lider av overvekt/fedme og personer som står under medisinsk diettkontroll. 
Kuren skal ikke brukes i mer en 3 uker sammenhengende uten samråd med lege. Skal ikke selges til personer under 18år.
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- Martin Laustraup
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Sortimentet består av 6 Shaker og 2 Supper.
Kuren skal kun blandes ut i vann!

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

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

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

- Martin Laustraup

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