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– Vi har rett og slett blitt lurt

aksjon grønne Lunger ønsket en park i
Kirkegata 10 i Lillestrøm, og fikk stanset
planene om et boligblokkprosjekt i 2004.
nå har et nesten enstemmig skedsmo
kommunestyre vedtatt en ny plan som
åpner for to nye bygninger på tomta.
– Vi har rett og slett blitt lurt, sier
om J. Myhre (tv) og Tore Hansen.
side 6-7

Leverer kjoler til
Katrine Moholt
Hanne Martinsen fra Lillestrøm
står bak kjolene til «Skal vi
danse»-programleder Katrine
Moholt.
– Flere tar kontakt og ønsker
seg kjolene Katrine har på seg,
sier hun.

side 4-5

TeMa:
VInTeRsPoRT
og FRITID

Årets skisesong
er i gang
Flere steder er det nå
såpass mye snø at det
er mulig å nyte skiføret.
Selv om det foreløpig er
lite snø på Romerike, kan
du spenne på deg skiene
og legge ut på tur ﬂ ere
steder i landet.

side 18
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Sinnasnekker`n til Lillestrøm
LillestrømBanken
arrangerer seminar
for boligkjøpere med
kjendissnekker Otto
Robsahm.
aKTUeLT
Tekst: Charlotte sissener
charlotte@avisdrift.no

Tirsdag 6. november arrangerer
LillestrømBanken et gratis seminar for de som er i gang med
å kjøpe ny bolig. Det hele skal
foregå i Lillestrøm Kultursenter.
goDe TIPs
– På seminaret går vi gjennom
mye av det våre kunder spør
oss om når de skal kjøpe bolig.
Det blir litt om hvordan du får
finansieringsbevis og hvordan
du søker kommunen om startlån. Selvfølgelig har vi også
gode tips til hvordan ungdom
kan starte sparing til sin første
bolig, forklarer digital merkevarebygger i LillestrømBanken,
Jørgen Sigernes.

Han forteller at de også vil ta
opp hvordan man velger riktig
boligforsikring.

– Det er mange som både er
over- og underforsikret, og vi
går gjennom det du trenger å
tenke på her, sier han.
sInnasneKKeR`n
KoMMeR
I tillegg dukker kjendissnekkeren
Otto Robsahm opp med gode
råd og tips. Robsahm er nå i gang
med tredje sesong av realityserien «Sinnasnekker`n» der han
hjelper folk med oppussingsprosjekter som har gått i stå.
– Otto går gjennom tips

om hva du bør se etter når
du er på visning, og hvordan
du på den måten kan unngå
å kjøpe katta i sekken. Han
kommer helt sikkert med
flere nyttige tips som mange
burde få med seg, sier Jørgen
Sigernes.
oVeR 40 PÅMeLDTe
I skrivende stund er det over
40 påmeldte, men Sigernes tar
gjerne imot flere.
– Vi har god plass, så det er
bare å melde seg på, sier han

«sInnAsneKKer`n»: Otto
Robsahm kommer til Lillestrøm for
å gi råd om hva man bør se etter
på boligvisning. (Foto: Pressefoto)

og legger til at seminaret er
like aktuelt for de som er i ferd
med å selge huset og kanskje
skal flytte inn i en mindre leilighet.
Påmeldinger tas imot via
LillestrømBankens
nettsider. Seminaret starter kl.
18.00

TIPS
OSS
TLF. 454 945 58
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Leverer kjoler til Katrine Moholt
Hanne Martinsen fra Lillestrøm står bak kjolene til «Skal vi danse»program-leder Katrine Moholt. – Flere tar kontakt og ønsker seg
kjolene Katrine har på seg, sier hun.
vAKKer I ALt: - Vi elsker å se kjolene våre på
Katrine, hun er jo vakker i alt. Her sammen med
kjolegründer: Hanne Martinsen (Foto: Privat)

aKTUeLT

Tekst: Charlotte sissener
charlotte@avisdrift.no

Hver lørdag står Katrine Moholt fra Nannestad på TVskjermen antrukket i den ene
vakre kjolen etter den andre
i «Skal vi danse». Det mange
kanskje ikke vet, er at kjolene
kommer fra en butikk i Lillestrøm – Anna Johnson & Friends.
– Det var jeg som tok kontakt med stylisten i TV2 midt
under forrige runde av «Skal
vi danse». Jeg tenkte de kunne
trenge flere fine kjoler – og det
kunne jeg hjelpe dem med. Vi
fikk positivt svar, og så var vi i
gang, forteller innehaver Hanne Martinsen til Romeriksposten.
VaKKeR I aLT
Denne sesongen har Lillestrøm-jenta levert alt fra ballkjolen Katrine Moholt hadde
på seg under eventyrkvelden
til en blomstrete gul kjole på
Flowerpower-kvelden.
– «Skal vi danse» har et tema
for hvert program og det velges kjoler som passer fi nt inn
med temaet. Det blir derfor
veldig variert det vi leverer.
Vi har et godt samarbeid med
stylisten Cårejånni Enderud,
som kommer og velger ut kjoler. Han tar med seg noen alternativer som Katrine prøver,
og sammen velger de hvilke
hun skal bruke. Vi elsker å se
kjolene våre på Katrine – hun
er jo vakker i alt, sier Martinsen, som åpnet butikken i januar i fjor.
HenVenDeLsene øKeR
Den siste tiden har mange fått
med seg at det er Lillestrømbutikken som står bak den
populære
programlederens
antrekk.
– Flere tar kontakt og ønsker seg kjolen Katrine hadde
på seg den spesifi kke lørdagen.
Henvendelsene øker, og flere
har hørt om oss. Vi føler oss
fortsatt ganske nye, men vi får
masse positive tilbakemeldinger fra fornøyde kunder, og da
sprer det seg jo raskt, sier innehaveren, som har flere celebre
navn på kundelisten.
– Vi leverte også kjoler på
premierefesten til Showgirls
– Elisabeth Andreassen, Guri
Schanke, Hilde Lyrån og Marian Aas Hansen. Vi arbeider
med flere prosjekter med kjendiser og events, men det er litt
for tidlig å si noe om det enda,
smiler Martinsen.
BRYLLUP og BaLL
Hun ser til utlandet når det
kommer til nye kjoletrender.
– De fleste kjolemerkene
er fra USA eller England. Det
er merker som få eller ingen
andre har i Norge. Det tror
jeg har vært en suksessfaktor
for oss, det å ha kjoler som

sKAL vI dAnse:

Katrine Moholt leder årets sesong sammen med Carsten Skjelbreid. (Foto: Glenn Svendsen)

du ikke fi nner andre steder
og at man kan kjøpe noe
som ikke «alle andre» har.
Kjoler til ball, bryllup og konfi rmasjoner er mest populært.
– Akkurat nå er det kjoler
til skoleball som er det store.
Store ballkjoler med tyllskjørt
er veldig populært. I januar og
februar er det en økning av
kjoler til bryllup og om våren
er det antrekk til de som skal
konfi rmeres. Da er det populært med korte hvite kjoler
med krystaller og tyllskjørt eller yndige hvite kjoler i chiffon og snøring i ryggen, forteller Martinsen.
ÅPneR nY BUTIKK
Anna Johnson & Friends ligger
i Stillverksveien på Lillestrøm
Syd. Foreløpig har det ikke
vært noe problem at butikken
ikke ligger helt i sentrum av
Lillestrøm.
– Siden vi ikke ligger midt
i sentrum, må folk vite om
butikken, men det virker som
at mange gjør det nå, mener
Martinsen.
Kundene kommer fra både
Oslo, Ski, Asker, Bærum og
så langt unna som Kristiansand. Det gjør at behovet for
nok en butikk har tvunget seg
frem.
– I november åpner vi en butikk til i Oslo, midt i sentrum.
Jeg tror vi vil ha gode muligheter også der. Så det blir veldig
spennende fremover! sier den
fremgangsrike innehaveren.
Det betyr imidlertid ikke at
butikken her på Romerike blir
glemt.
– Det å ligge i Lillestrøm er vi
veldig fornøyd med. Det er nærme Oslo, og flott med både tog
og buss. Samtidig er Lillestrøm

en by i vekst. Vi kjemper jo mot
giganten Strømmen Storsenter,
men jeg tror Lillestrøm har sine
fordeler med alle nisjebutik-

PÅ reKKe OG rAd:

kene. Her har man jo varer som
man ikke finner i kjedebutikkene og som ikke «alle» har, avslutter Hanne Martinsen.

Flotte kjoler henger på rekke og rad i butikken i Lillestrøm. (Foto: Hanne Martinsen)
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- Vi ble rundlurt av
kommunepoli tikerne
Nr. 32 – 2012

Aksjon Grønne Lunger ønsket en park i
Kirkegata 10 i Lillestrøm, og fikk stanset
planene om et boligblokkprosjekt i 2004.
Nå har et nesten
enstemmig Skedsmo
kommunestyre vedtatt en ny plan som
åpner for to nye bygninger på tomta.

GLedesdAns: Bodil Halaas og Ingelise Brynlund fra Grønne Lunger
danset en gledesdans sammen med politikerne varaordfører Anita
Orlund (Ap), Helge Eide (KrF) og Kåre Mæland (SV) da politikerne
lovet at eiendommen i Kirkegata 10 skulle bli park i 2004. Faksimile:
Romerikes Blad.

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

– Politikerne lovet at det skulle
det bli park her, men har ombestemt seg. Vi har rett og slett
blitt lurt, sier Tore Hansen, som
for åtte år siden ga sin underskrift i håp om en park.
Rådmannens forslag om at
det igangsettes et reguleringsarbeid for å tilpasse reguleringen for Kirkegata 10, slik
at tomten kan utvikles i tråd
med intensjonene i mulighetsstudiens scenario 3, ble vedtatt denne måneden. Vedtaket
åpner også for et stort bygg på
inntil syv etasjer på «hotelltomta» i Kirkegata 14/Jonas
Lies gate 5.
sToRT engasJeMenT
Tore Hansen og Tom J. Myhre
var en del av arbeidsgruppa
som tok for seg området rundt
«hotelltomta». Arbeidsgruppa
samlet inn underskrifter mot
de kommunale planene om
å bygge et nytt bygg på eiendommen. De ga også sine underskrifter for park og bevaring
av huset i Kirkegata 10. I dag
er begge skuffet over at politikerne ikke makter å ta innbyggerne på alvor.
– Det var veldig lett å få
folk til å skrive under. Vi samlet inn 3453 underskrifter på
rekordtid. 200 av disse var fra
næringsdrivende i Lillestrøm.
Det sier ganske mye om engasjementet når en så stor andel
av innbyggerne støtter aksjonen, forteller Myhre.
Folkeaksjonen samlet underskrifter med forslag om at
den kommunaleide tomta i
Jonas Lies gate 5 ikke skulle

LIten PLen: – Det blir ikke mye plass til park og åpen plass hvis
det skal reises to bygninger inne på tomta til Kirkegata 10, sier Tom J.
Myhre (tv) og Tore Hansen.

selges, men heller reguleres
til park, og at den privateide
eiendommen i Kirkegata 14
skulle reguleres til kulturelle
formål. Skedsmo kommune
har utarbeidet en «Grøntplan»
på 103 sider som skal gi innspill til kommende kommuneplanprosesser. Denne planen ga håp for de som ønsket
en park og grønne lunger i
byen. I Grøntplan for Skedsmos innbyggersone står det i
innledningen: «Planlegging
av grønnstruktur vektlegger
betydningen av planmessig/
bruksmessig sikring av områder med stor verdi for nærmiljøet, og/eller den overordnete
grønnstrukturen i kommunen».
– I 2004 virket det som
kommunepolitikerne tok oss
på alvor. Politikerne inviterte
innbyggerne til engasjement,
men dette bygger bare opp

om forakten. Når så mange
engasjerer seg, og politikerne
ikke bryr seg om dette, så skaper det bare forakt og sløvhet
i befolkningen. Politikerne
tar ikke dette innover seg
med mindre de tvinges opp i
en situasjon som krever klart
svar. Jeg tror det bare handler
om penger. De vil ha kortsiktig gevinst gjennom å selge
tomter. Og dermed selger de
vårt felles arvesølv, forteller
Myhre.
– Det er ikke noe luft og
grønt igjen i Lillestrøm. Dette
er det siste stedet man hadde
en mulighet til å la det være
grønt, sier Hansen.
seIeR FoR FoLKesTYReT
Den gamle sveitservillaen i Kirkegata 10 var i 2004 planlagt
revet til fordel for to bygg på
tomta. Da startet Bodil Halaas
og Ingelise Brynlund "Aksjon

sCenArIO 3: – Jeg misliker bedraget de bedriver. De har tegnet
som om de kommende bygningene er mye lavere enn nabobygningene. Bygget på hotelltomta blir minst dobbelt så høyt som Lillestrøm
kultursenter. Bygningene som er tegnet inn i Kirkegata 10 (innfelt) ser
også mye lavere ut enn eneboligen ved siden av. Her blir det ikke mye
igjen til park, konstaterer Tom J. Myhre.

Grønne Lunger" for å redde
huset. De kom samtidig med
et krav om at resten av den
2,5 mål store eiendommen ble
brukt til park. Dette førte til
et stort engasjement fra byens
borgere som straks støttet aksjonen med underskrifter og en
rekke leserinnlegg mot byggeplanene. Aksjonistene benyttet
seg av initiativretten til å legge
fram saken for kommunestyret.
Kravet var 300 underskrifter,
men i løpet av meget kort tid
hadde aksjonen fått inn over

1.000. Aksjon Grønne Lunger
fikk politikerne til å snu i saken da den på ny ble tatt opp
i kommunestyret. Politikerne
gikk i samlet flokk inn for vern
av sveitservillaen og bygging
av park. Bygget ble restaurert
i 2010 og fikk sin opprinnelige
fasade tilbake. Innvendig ser
arbeidet ut til å ha stoppet opp.
Da slaget var vunnet sto
aksjonistene Bodil Halaas og
Ingelise Brynlund fram i Romerikes Blad sammen med
daværende varaordfører Anita

Orlund (Ap), Helge Eide (KrF)
og Kåre Mæland (SV) der de
danset en gledesdans for park
i Kirkegata 10. Området blir
likevel parkområde, lovet politikerne. Aksjonsgruppa jublet over at «Lillestrøms ansikt mot resten av verden» var
reddet fra utbygging. Halaas
fortalte at området var reddet
for all framtid, og at dette var
en gledens dag for alle som er
glade i Lillestrøm og opptatt
av å bevare de grønne lungene
i hjertet av byen. Politikerne
vedtok å sette av penger til
innløsning av tomta og bygget. Orlund, Eide, Mæland
opplyste at det var flertall for å
regulere området til park.
På lederplass i Romerikes
Blad ble kampen som Aksjon
Grønne Lunger vant betegnet
som en seier for folkestyret.
«Det er uansett ikke politikerne, men innbyggerne, som
skal ha hovedæren for at byen
nå får en etterlengtet park ved
det lekre stasjonsområdet og
kommende kulturhuset. Det
seiglivede engasjementet fra
innbyggerne i Lillestrøm med
«Aksjonskomiteen for grønne
lunger» i spissen førte fram»,
skrev avisen da enkelte politikere forsøkte å pynte seg med
stjålne fjær. I lederartikkelen
fortalte avisen at folkestyret
ikke bør være noe man bare
pusser støvet av ved valgene
hvert fjerde år. Og påpekte at
et folkelig engasjement er noe
politikerne bør være glade for,
selv om geskjeftige innbyggere
av og til blir sett på som litt
brysomme.
VIL UTVIKLe oMRÅDeT
– Hvordan er det mulig med en
slik helomvending?
– Det har ikke skjedd noe
helomvending. Utvikling av
kulturkvartalet vil være en ut-

bedring og opprusting langs
hele området mellom kirkegata og stasjonsområde til et helhetlig parkområde. Det skal
inneholde både parkelementer
med beplantning, gangveier
og åpne plasser i samspill med
den gamle trehusbebyggelsen
og også nye spennende tilfang
til kulturkvartalet, forklarer
ordfører Ole Jacob Flæten (Ap)
Flæten poengterer at området vil bli et viktig offentlig
rom som vil huse viktige kulturelementer. Han opplyser at det
har vært viktig for flertallet i
kommunestyret å legge til rette
for videreutvikling av Akershus
Kunstsenter som holder til i
Kirkegata 2. Scenario 3 i «Mulighetsstudie for kulturkvartet»
ligger til grunn for vedtaket i
kommunestyret, og skal åpne
for en løsning der Akershus
Kunstsenter får et nytt moderne bygg mellom Kirkegata 10 og
Lillestrøm Kultursenter der det
i dag er parkeringsplass.
– Dette vil ikke forringe parkområdet, snarere tvert i mot.
Denne utviklingen av kulturkvartalet vil ikke bryte med
grøntplanen. Jeg mener at planene om utviklingen av parkområdet og kulturkvartalet vil
kunne styrke Lillestrøms posisjon som kulturhovedstaden i
fylket, forteller ordføreren.
TaP FoR FoLKesTYReT
I 2012 kan det, etter kommunepolitikernes nye vedtak i saken,
se ut til at det som for åtte år siden ble rost opp i skyene og ble
kalt en seier for folkestyret nå
er blitt noe helt annet. De som
skrev under på underskriftskampanjene og som støttet opp
om Aksjon Grønne Lunger i
2004 har god grunn til å føle
seg lurt. Scenario 3 ble banket
igjennom med Rød/grønt flertall i kommunestyret. Høyre

og Frp gikk inn for scenario 4
som også ville ha to bygninger
inn i Kirkegata 10, pluss et enda
større bygg på hotelltomta. Folkets Røst gikk inn for scenario
2 som er i tråd med folkeaksjonens ønsker.
– Støtten som underskriftsaksjonene fi kk, forteller om
en befolkning som hever sin
røst mot dagens kortsiktige
politiske tenkning. Alle andre
handlinger fra våre politikere
blir en dokumentasjon på demokratisk underskudd. Vår
lokaldemokrati råtner på rot,
sier Tom J. Myhre.
Han hevder at ved å bygge
mer i kulturkvartalet vil man
gjøre denne delen av Lillestrøm lik resten av byen der
sentrum gir et inntrykk av Lillestrøm som by var noe man
fant på omkring 1990.
– Selv om de hadde gjort
om
parkeringsplassen
til
grøntareal hadde det ikke blitt
mer enn det man må forvente
seg av en park. Jeg har større
plen på eiendommen min på
Skjetten enn det kommunen
vil lage park av i Kirkegata 10,
sier Tom J. Myhre, og viser til
skissen over scenario 3.
ResPeK TLøsT
Myhre og Hansen synes det er
respektløst, i forhold til demokratiet, når politikerne ber om
folks engasjement men ikke
bryr seg om svarene.
– Årsaken til at politikerne
ber om folks meninger er kun
for å tilpasse sin egen argumentasjon for å bygge ut, sier Myhre.
– Nå hadde politikerne en
stor mulighet til å ta vare på
det eneste som er igjen og lage
en fi n park. Men det blir ingenting igjen til park hvis det
blir satt opp flere bygninger i
området, sier Tore Hansen.
– Hvordan engasjerer du deg i
kommende saker?
– Mitt bidrag er å skrive intelligente leserinnlegg og utfordre politikerne. Men politikerne svarer aldri. Det å ikke
besvare en henvendelse, enten
det er per brev eller leserinnlegg, er taushetens stygge ansikt, forteller Myhre.
Bodil Halaas og Ingelise
Brynlund fra Aksjon Grønne
Lunger ønsket ikke å stå fram i
Romeriksposten. Brynlund forteller at de heller vil skrive et
leserinnlegg i Romerikes Blad
om saken. Anita Orlund (AP) og
Kåre Mæland (SV) (som fremdeles er i kommunestyret) ble
kontaktet for en uke siden for
en kommentar til saken. Disse
har ennå ikke latt høre fra seg.
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Kostnadsbombe i pleie og omsorg
Bare i løpet av det
siste året hadde
Ullensaker kommune
en kostnadsøkning på
hele 46 millioner kroner på tjenester innen
pleie og omsorg. Det
er en mye større økning enn det som har
vært vanlig i resten
av Kommune-Norge.
aKTUeLT
Tekst: Yngve Johnsen
yngve@avisdrift.no

Det er ikke rent lite penger som
går med til pleie og omsorg i
Norge. Bare i fjor ble det brukt
over 83 milliarder kroner på
disse tjenestene. I Ullensaker
kommune (som konsern) var
det brutto utgifter tilsvarende
383 kroner i fjor. I Skedsmo
kommune ble det brukt 603
millioner kroner på disse tjenestene, mens Lørenskog brukte 400 millioner kroner.
sÅ MYe aV K aKen
Pleie og omsorg utgjør naturlig nok en svært stor del
av en kommunes utgiftsposter. I alle norske kommuner
er det estimert at knapt 26
prosent av alle brutto driftsutgifter går med til tjenester

BruKer MYe: Det går med over 600 millioner kroner til tjenester innen pleie og omsorg i Skedsmo kommune. Ullensaker har hatt en betydelig
større økning på denne posten enn det som har vært vanlig i Norge. (Illustrasjonsfoto)

innen pleie og omsorg. Dette
var andelen i 2011, men det
var nøyaktig samme prosentandel på landsbasis i 2010.
UTgIFTene I ULLensaKeR
Kostra-tallene for Ullensaker

viser at 23,2 prosent av alle
brutto driftsutgifter i kommunen gikk til pleie og omsorg i
fjor. Så det er altså snakk om at
Ullensaker bruker en mindre
del av kaken til dette formålet,
i hvert fall sammenlignet med

Kostnader innen pleie og omsorg
2011. Utvikling fra året før. Kilde: SSB/Kostra
anDeL aLLe
UT VIKLIng
KoMMUneRs
BensIn
(%)
UTgIF TeR
20,9

KosTnaD

ToTaLT

UT VIKLIng
anDeL
BensIn (%)
(%)

L øRensKog

400.015.000

8,5

sKeDsMo

603.241.000

3,2

21,9

ULLensaKeR

383.179.000

13,5

23,2

7,6 milliarder

6,8

24,5

83,2 milliarder

6,0

25,9

aKeRsHUs
noRge

«normalen i Norge. Om vi tar
«normalen»
med hele kakefatet, så hadde
Ullensaker kommune driftsutgifter på totalt 1,64 milliarder
kroner i 2011.
Andelen er enda mindre
i Skedsmo og Lørenskog. I
Skedsmo var det 21,9 prosent
av utgiftskaken som gikk til
pleie og omsorg i fjor. De totale
brutto utgifter er på 2,68 milliarder kroner der. Lørenskog
brukte 20,9 prosent av totalen
på 1,86 milliarder kroner til
pleie og omsorg.
FeM MILLIaRDeR oPP
Historisk sett så er det helt
vanlig at utgiftsposten øker
mellom fem og syv prosent
i Norge hvert eneste år. Og
med utsiktene til en betydelig større andel eldre i årene
fremover, så vil det være naturlig om utgiftsposten økte
enda mer i fremtiden. Vi ser
at utgiftene til pleie og omsorg gikk opp med nøyaktig
seks prosent i Norge fra 2010
til 2011. Det vil si fra 78,5 til
83,2 milliarder kroner.
UTVIKLIngen I
ULLensaKeR
Dermed kan vi slå fast at pleieog omsorgsposten har hatt en
mye større økning lokalt i Ullensaker kommune enn det
som har vært vanlig rundt om

i Kommune-Norge. For SSBtallene viser nemlig at de aktuelle kostnadene i Ullensaker
økte med så mye som 13,5 prosent fra 2010 til 2011. Det er da
snakk om 46 millioner kroner
mer på ett år.
Så ser vi at Skedsmo kommune har hatt en kostnadsøkning på kun 3,2 prosent det
siste året. Det er en langt mindre vekst enn det som landsgjennomsnittet viser til. Det
utgjør 18,7 millioner kroner
ekstra det siste året. Lørenskog
hadde en økning på 8,5 prosent, som her utgjorde 31 millioner kroner.
DeTTe eR PLeIe og
oMsoRg
Pleie og omsorg er et vidt begrep, og omfatter mange tjenester i Ullensaker. De «tyngste»
er hjemmesykepleie, opphold i
syke- og aldershjem og avlastning. Samt drift av lokaler og
kommunalt eide omsorgsboliger. Videre inngår også tjenester
som blant annet støttekontakt,
trygghetsalarm,
matombringing og praktisk bistand.
Kommunehelse (helsestasjoner, skolehelse, leger, jordmødre, fysioterapi m.m) er en egen
post, og inngår ikke i statistikken vi skriver om her.

FÅ OPPTIIL
I STØTTE
Fra enova

10.000,-

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

Komplett luft/vann
anlegg for under

100.000,inkl. standard montering!

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

Ta kontakt for en gratis og uforpliktende befaring!

63 90 10 10 | Sagvegen 2, 2150 Årnes
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NÅ MED MULIGHET FOR Å FÅ MED BILDE AV DET SOM SKAL SELGES

Send epost til: bazar@avisdrift.no
eller send til: Avisdrift Romerike,
Depotgata 20, 2000 Lillestrøm
merk konvolutten «Bazar»
GRATIS for private, 490+mva
pr annonse for bedrifter

MATERIELLFRIST:
TORSDAG KL 17.00
Annonsen står i 3 utgaver, gi beskjed om de er solgt eller om de skal forlenges

TIL SALGS
Technics keyboard til salgs. Jeg
selger et pent brukt Technics KN
1400 keyboard med krakk, stativ
og en behringer forsterker. Kun
stuebrukt. Selges pga plassmangel og innkjøp av nytt keyboard.
Må hentes i Lillestrøm. Selges for
600,- Tlf. 977 99 428
Beige salong 2 seter + 2 stoler
+ 2 puffer kr. 4500,- Krognes
hjørnesalong til hytte som ny kr.
5000,- Pent salongbord + hjørneskap kr. 500,- Grå hjørnesalong
som ny + 1 puff kr. 8000,- (Pris

ny 17 245,-) Sittegruppe i manilla kr. 1500,- Tlf. 63 81 66 75
eller mob. 482 97 724.
Pen stavkinne, smørkinne sign.
med tall bokstav og merke, Kr.
1350,-. 6 stk. Tyske Øl liters krus
med forskj. logoer. Til samlere:
505 forskj. miniatyr flasker med
innhold, forseglet ikke vært
åpnet. Kr. 10,- til 20,- pr.stk.
Kan deles opp. 2 Nye Dale of
Norway strikkegensere marineblå
bunn med mønster i offwhite
og litt farger i kragen og skulder,
Str. XL og XXL Kr.800.- pr.stk.
(Nypris ca.Kr.1800,-) 6 Kongle

konjakkglass fra Magnor, sign.
og ubrukt kr.150,- pr. stk. 6
Skipsglass fra Holmegård,
Holmegård ubrukt
kr. 150,- pr.stk. Friitala herrefrakk
beige str.52 slank. Passer bryst
104, liv 92, hofter 110. Høyde
176-184. Frakken er som ny,
og prisen er kr. 800,-. (Røverkjøp). Ta kontakt hvis noe er av
interesse!(Jessheim). Mob. 918
63 832
Meget sjelden 5-armet messing
taklampe med svakt fargede
glasskupler selges til halv pris.
Kobbersett - brett + mugger og
kjele. Motorola mobil, bærbar m/

veske - samleobjekt? En del bøker,
blader, 78 plater m.m selges
billig. Skrivemaskin fra 50-tallet
selges. Furu sengebrisk selges billig eventuelt gis bort. Tlf. 63 87
74 12 mob. 936 18 202

kansk klesrulle, liten klesrull, sveivegrammofon, gammelt gorojern,
2 gamle kjøttkverner, gammel
symaskin, en del gamle bøker. Ta
kontakt på tlf: 95220172 eller
mail: hennyt@getmail.no

5 stk hvite dørblad 204x82.5 1
stk hvite dørblad
ad 204x72,5. Alle
dører leveres m/dørkasse Selges
rimelig. Tlf. 959 61 560

3 fjernstyrte biler,
biler 2 fjernstyrte
biler (bensin). Begge er nye selges
til halv pris. 5 esker takess a 4
plater kr. 500,- 1 liten kompressor G.B 500,- Tlf 941 76 569

Køleskap selges. 60 cm bred, 175
cm høy tlf. 63 87 79 08 Mob.
481 37 506
Kortreist ved - fra Fjellhamar,
Nedre Grønlivei 14. 60 l sekker
til kr. 50 pr. stk. Jeg kan bringe i
nærmiljøet. Mob. 995 17 229.
Lammeskinnsjakke herre str.
52,lammeskinn innvendig og
brunt ruskinn utenpa, pent brukt,
selges kr. 800, Jakken er kjopt i
pelsforretning. - tlf/sms. 959 98
879.
Diverse eldre telefonapparater til
salgs. Mini stepper,treningsapp.
stepper,treningsapp
som ny .Gi bud. Tlf. 414 69 496.
Persianerjakke str. 40 (sort) selges kr. 300,- Tlf 478 51 108
Skrivebord til salgs. B: 120, D:
80 H: 135 Kan stå i hjørne. Gi
bud! Bilde kan sendes. Send mail:
annebippa@gmail.com eller sms
til 95 45 63 93
Diverse eldre telefonapparater til
salgs. Mini stepper,treningsapp.
som ny .Gi bud. Tlf. 414 69 496.
Gammel tv m. radio og platespiller,
ler 3 gamle radioer,
radioer stor ameri-

ØNSKES KJØPT
Tysk hjelm fra 2. verdenskrig
ønskes kjøpt av samler. Annet
A
militært fra krigen er også av
interesse. Tlf: 40 40 62 16
Gamle norske postkort og brevkortalbum kjøpes av samler til god
pris ønskes kjøpt. Tlf. 930 40
550
En gammeldags utslagsvask m/blå
gummikant og et vaskestell, vaskefat og mugge.Tlf: 47 38 83 70
Bærbar platespiller ønskes kjøpt.
Tlf. 41423539.

BEDRIFTSANNONSE
VÅRE HUNDER
HUNDESALONG

Over 13 års erfaring. Tar imot
de fleste raser til klipp, vask og
kloklipp. Vi jobber i stille og
rolige omgivelser uten stress og
mas. Kun 5 min fra Lillestrøm.
Parkering rett utenfor. Kontakt
Marie på tlf. 92 09 37 34 for å
bestille time.
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Romeriksposten vil i hver utgave publisere et bilde med motiv
fra «gamle dager». Har du ønske om bilder du ønsker å se på trykk
her, send en mail til redaksjonen@romeriksposten.no.

Lørenskog

Togavsporing ved Robsrud i 1907. Bildet er hentet fra Akershus fylkesmuseum.

Skedsmo

Buss og arbeidere på Strømmen verksted foran en Oslo Sporveiers buss, A-15754. Bildet er fra 1947 og hentet fra Akershus fylkesmuseum.

Nr. 32 – 2012

Har du svaret?

bildet tatt?
Hvor er dette

Tema:

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

VInTeRsPoRT
og FRITID

Skedsmo

Hvor er dette

bildet tatt?

14

SVAR:

«Doktorgården», Kirkegata 2,
Lillestrøm

VINNER:
BRIT THORESEN
Dampsagvn. 5 A
2004 Lillestrøm

Lørenskog
Ingen gjettet
riktig svar.
Vi gir derfor
utfordringen
på ny: Hvor er
dette bildet
tatt?

Takk til alle som sendte inn!

Heisanleggene åpner rekordtidlig
Årets skisesong er i gang
Økt etterspørsel etter skiutstyr

16
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TEMA: VINTERSPORT OG FRITID

Heisanleggene
åpner rekordtidlig
Flere skianlegg på
Østlandet åpner
allerede i begynnelsen av november.
Tekst: Charlotte sissener
charlotte@avisdrift.no

I morgen åpner skianlegget på
Geilo de første heisene.
– Kuldegradene som er
ventet de neste dagene, gir
håp om rekordtidlig åpning
i skianlegget på Geilo. Vi er
glade for å komme i gang
tidlig med skisesongen, det
er mange skiglade Geilogjester som ser frem til sesongens første skidag, sier
markedssjef Møyfrid Larsen
i Visit Geilo til nettstedet
Fri Flyt.
Hemsedal åpner sitt anlegg
2. november, mens Trysil og
Kvitfjell venter til dagen etter.
FøRPReMIeRe
– Alt ligger til rette for en fin
sesongstart den 2. november.
Hemsedal har bra med snø i
fjellet og mange har hatt førpremiere på sesongen med
topptur på ski eller splitboard,
skriver Skistar Hemsedal i en
pressemelding.
Sesongen
nærmer
seg
også med stormskritt for
Gaustablikk, selv om det ikke
er satt noen dato ennå.
VÆReT BesTeMMeR
Her på hjemlige trakter kan det

imidlertid ta noe tid før skisentrene åpner. I både Nannestad
og Hurdal er planlagt sesongåpning satt til begynnelsen av
desember.
– Det er været som bestemmer når vi kan starte sesongen, men vi håper å være i
gang i begynnelsen av desember. Vi har satt en forventet
sesongåpning til 7. desember,
sier daglig leder Steinar Tømta
ved Hurdal Skisenter.
Roger Axelsen i Nannestad
Skisenter legger også opp til
sesongstart i julemåneden.
– Vi håper på sesongstart 7.
desember, men dette er selvfølgelig væravhengig. Noen
flere nye snøkanoner må på
plass før snøproduksjonen
starter. Når vi først kommer
i gang med produksjonen vil
det gå fort til åpningen, sier
Axelsen og legger til at de allerede har lagt ut påmelding til
skiskolen.
– Den fylles raskt opp, sier
han.

Bjorli og oppdal
først i norge

Både Bjorli og Oppdal åpnet
sine heiser forrige lørdag.
Bjorli kan ifølge sine nettsider melde om 72 centimeter snø på toppen og 43 centimeter ved bunnstasjonen.
Oppdal åpnet heisen i
Vangslia som gjorde at erfarne frikjørere kunne starte
sesongen.

GeILO fØrst PÅ ØstLAndet: Kuldegrader og snøfall de siste dagene gjør at Geilo er en av de aller
første på Østlandet som åpner bakken. (Foto: Sara Larsen)
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TEMA: VINTERSPORT OG FRITID

Årets skisesong er i gang
Flere steder er det
nå såpass mye snø
at det er mulig å nyte
skiføret.
Tekst: Charlotte sissener
charlotte@avisdrift.no

Selv om det foreløpig ikke har
vist seg noe snø her på Romerike, kan du spenne på deg skiene og legge ut på tur flere steder i landet.
På Valdresflya er det lagt
spor – både på en 5 km sløyfe
og en 3,5 km sløyfe for klassisk
og friteknikk. Snødybden der
er nå drøye 30 cm.
I midten av oktober hadde
det også lagt seg over 20 centimeter snø på Skeikampen i
Gausdal. Ifølge nettsidene deres var det i forrige uke skøytespor innover Peer Gyntvegen,
men noen bare flekker kunne
forekomme. Ellers er det ikke
lenge før de første snøkanonene starter opp produksjonen i
alpinbakken der.
BRa FoRHoLD
Geilo byr foreløpig på 20 kilometer med langrennsløype.

Idrettslaget der har satt i
gang snøkanonene og produserer snø så ofte været tillater det.
Også på Sjusjøen er langrennssesongen i gang. Der kan
de melde om ca 15 cm snø på
fjellet.
– Proffløypa er rullet fra
Natrudstilen til Sjusjøen Langrennsarena. Det er kjørt spor fra
Storåsen til Melsjøen – bra forhold, står det på nettsidene til
Sjusjøen & Omegn Skiforening.
snø I sePTeMBeR
Oppe på fjellet i Trysil er snødybden nå målt til 10 centimeter. Trysil Skisenter kunne
imidlertid tilby snø fra forrige
sesong allerede i september.
Heisfører Geir Olav Bråten
fortalte til nettstedet SkiStar
Trysil at mange hadde reist
langt for å teste snøen.
– Jeg snakket med kompisgjenger som hadde kjørt fra
Oslo om morgenen, og det var
svensker her som hadde kjørt
40 mil for å komme hit. Ingen
tvil om at mange er sugne på
snø og venter utålmodig på
vinteren, sa Bråten.
snØen er Her: Selv om det

kan ta noe tid før skisesongen
starter på Romerike, er det mye
snø ﬂere andre steder i landet.
(Foto: Illustrasjonsfoto)

Økt etterspørsel etter skiutstyr
Lokale sportsbutikker merker at vinteren er i anmarsj.
Tekst: Charlotte sissener
charlotte@avisdrift.no

Vinteren er ikke langt unna, og
det betyr at mange begynner å
forberede seg på skisesongen.
Dag Strømfors ved Anton Sport
i Lillestrøm kan bekrefte det.
– Vi merker en stigende etterspørsel etter alpintutstyr.
Dette skyldes nok at flere skidestinasjoner allerede lokker
med snø og greie forhold, sier
Strømfors til Romeriksposten.
Så langt har han ikke merket noen økning i salget av
langrennsski, men han mener
det vil endre seg jo nærmere
vinteren vi kommer. Strømfors tror imidlertid at mange
går i gang med innkjøpene nå
slik at de er godt forberedt før
sesongen starter for fullt.
– Det ser ut til at de aller
ivrigste vil sikre seg bra utstyr
tidlig i sesongen. Jakkesalget er
også stigende nå som vinteren
er i anmarsj, sier han.
KUn LangRennssKI
Hos Stein Gundersen i O2
Sport AS på Jessheim er det helt
motsatt. Hittil har han kun
solgt unna langrennsski.
– Så langt har vi nesten

utelukkende solgt langrennsski. Alpinistene kommer normalt først når snøen har lagt
seg, og alpinbakkene har an-

nonsert dato, mener Gundersen. Han merker imidlertid
på andre fronter at det har
blitt kaldere i lufta.

– Ullundertøy og ullsokker er
alltid populært når gradestokken nærmer seg nullpunktet,
smiler han.

nY vInter PÅ GAnG: Mange
har begynt å forberede seg på årets
sesong. (Foto: Illustrasjonsfoto)
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«Flukt» på 6. plass

Roar Uthaugs actioneventyr «Flukt» er
blant de ti mest sette
norske kinoﬁlmene
hittil i år.
KULTUR
Tekst: Charlotte sissener
charlotte@avisdrift.no

Actioneventyret «Flukt», der
Roar Uthaug fra Lørenskog står
for regien, ligger nå på en 6.
plass over de mest sette norske
kinofilmene hittil i år. «Flukt»,
som handler om tiden etter
at svartedauden herjet landet,
hadde premiere i slutten av
september, og har så langt
solgt 52 020 billetter.
Øverst rager imidlertid
Kon-Tiki med hele 840 132
solgte billetter. På de neste
plassene følger Tina & Bettina – The Movie, der Jessheim-jenta Else Kåss Furuseth
har en av rollene, Kompani

Orheim samt to Varg Veumfi lmer.
2011 var et gullår for norsk
fi lm med en omsetning på 2
855 000 billetter. Så langt i år
er det solgt litt over 1, 5 millioner billetter til norske fi lmer.

POPuLÆr: Filmen «Flukt»
med Isabel Andreasen i hovedrollen som Signe slår godt an
hos kinopublikummet. (Foto:
Fanteﬁlm Fiksjon AS)

DE 15 MEST BESØKTE FILMENE
PÅ NORSKE KINOER 2012
Film

Besøk

Kon-Tiki
Tina & Bettina – The Movie
Kompani Orheim
Varg Veum – Kalde hjerter
Varg Veum – De døde har det godt
Flukt
Into the White
90 minutter
Som du ser meg
Til ungdommen
Fuck up
Thale
Mer eller mindre mann
Skvis
Liv & Ingmar

840 132
183 174
76 436
68 583
60 118
52 020
42 976
41 938
25 203
22 766
21 574
19 253
9 830
5 827
4 968

Halloween-party på Connect
Barne- og ungdomshuset i Lillestrøm
feirer Halloween i
kveld.
KULTUR
Tekst: Charlotte sissener
charlotte@avisdrift.no

Det er igjen tid for Halloween
og i kveld arrangerer Barne- og
ungdomshuset i Lillestrøm fest
for elever som går i 5 – 7. klasse.
Det hele foregår på Connect, i kjelleren i Lillestrøm
Kultursenter.
– Vi skal dekorere hele
Connect med Halloween-effekter: spøkelser, lik og kister.

sKuMMeL feIrInG:

I kveld er det Halloween. (Foto: Illustrasjonsfoto)

Det kommer til å bli et skikkelig Halloween Party, sier leder
av Barne- og ungdomshuset,
Heidi Bratlie.
Det kommer til å være åpen

kiosk under arrangementet
med salg av mineralvann og
diverse andre varer. Det blir
også leker og kåring av beste
kostyme.
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HVA SKJER?
LILLESTRØM
KULTURSENTER

buktaleren Jan-Robert Henriksen
er tilbake med et nytt show – med
lattergaranti. Anbefales voksent.

VAMP

KULTURMIX 2012

ONSDAG 31. OKTOBER KL: 19:00 I
TEATERSALEN

LØRDAG 03. NOVEMBER KL: 12:00 I
HELE HUSET
Familiearrangementet KulturMix
arrangeres i år for fjerde år på rad.

XIXI MARLENE OG NANNA
TAO - KULTURELL LØRDAGSKAFÉ

Den 22. oktober 2012 kommer Vamp med sin trettende
plateutgivelse,« Liten fuggel» .
Og den 31. oktober starter en
lang turnè som i 2012 strekker
seg frem til 8. desember med
opptredener nesten hver eneste
dag. Turnèen har vært fullbooket
lenge og fortsetter fra og med 13.
februar 2013

AKUSTISK TORSDAG DR. VOLLESTAD «SPIS
DEG SLANK»

TORSDAG 01. NOVEMBER KL: 20:00 I
STJERNESALEN

DR. VOLLESTAD & HELSEORKESTERET. En humoristisk
konsert med sanger fra den
norske reklamesangens gullalder.
Reklamesanger ble utgitt av
forskjellige ﬁrmaer for å fremme
salget av deres produkt. Visste du
for eksempel at Henrik Wergeland
og Halfdan Kjerulf i 1844 samarbeidet om en vise til fremme av en
russisk «sagstol»?

LØRDAG 03. NOVEMBER KL: 14:00 I
RESTAURANTEN
Nanna Tao Karlstrøm er 12 år
og 1. pris vinner i ﬁolin solo i
Ungdommens Musikkmesterskap 2010. Nanna er også to
ganger klassevinner i Sparre
Olsen konkurransen. Xixi Marlene Tao Karlstrøm er 16 år. Hun
debuterte som klaversolist med
Bærum Symfoniorkester i mars
i 2012. 1. I 2009 ble Xixi tildelt
«Drømmestipendet» fra Norsk
Tipping.

«INTO THE WEST A WESTERN BONANZA»

SØNDAG 04. NOVEMBER KL: 18:00 I
STJERNESALEN
Lillestrøm skolekorps tar dere
med på en reise bakover i tid til
det ville vesten. Dere får møte
cowboyer, indianere og høre
musikk fra blant annet 80-tallets
store TV serier, som «Nord og
sør» og «I ville vesten» (Familien
Macahan).

VANN FOR LIVET

TIRSDAG 06. NOVEMBER KL: 12:00 I
TEATERSALEN

«008 FYRER LØS»
- LATTERKULER

FREDAG 02. NOVEMBER KL: 19:30 I
STJERNESALEN
Stand up-entertaineren og

Velkommen til inspirasjonsdag
med fokus på næringslivets
samfunnsansvar.

Feirer 90-årsjubilant
Volla skole i Lillestrøm feirer seg selv
med festforestilling.
KULTUR
Tekst: Charlotte sissener
charlotte@avisdrift.no

I år fyller Volla skole i Lillestrøm 90 år. Det markeres med
en festforestilling i Lillestrøm
Kultursenter i morgen kveld, 1.
november.
Både gamle og nye talentfulle elever, foreldre og ellers
alle som er glade i skolen skal
samles til en musikalsk og
visuell “happening” der Vollas historie og hverdag er den
røde tråden. Forestillingen har
fått navnet «Vi, Volla & Verden».

MInne FoR LIVeT
Med sine 90 år er Volla den eldste skolen i Lillestrøm. Elevantallet er i stadig endring og har
nå passert 430 barn.
Forestillingen vises i Teatersalen to ganger samme kveld,
en kl. 18.00 og en kl. 20.00.
Rektor Linda Stranden skriver på skolens nettsider at det
fortsatt er billetter igjen. Flest
billetter er det til den seneste
forestillingen kl. 20.00.
– Vi håper dette kan bli et
minne for livet for elever, lærere, foreldre og andre involverte. Vi kommer til å bli utrolig slitne, men det er sjelden
farlig! Det skapes samhold og
felles minner når vi gjør noe
som dette, skriver rektoren.
eLdst: Volla skole er med
sine 90 år den eldste skolen
i Lillestrøm. (Foto: Volla skole)

LØRENSKOG HUS
BOWLING MED KULTURKAFEEN

TORSDAG 1. NOVEMBER KL. 18:30,
STRØMMEN STORSENTER
Bowling på Strømmen Storsenter.
Oppmøte kl. 18.30. Alle betaler
for seg - 1 serie kr 50.

SECRET GARDEN

FREDAG 2. NOVEMBER KL. 20:00,
STORSTUA
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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.
Tips oss på: hvaskjer@romeriksposten.no
Dette er en festkveld for deg
som vil danse, nyte musikk og
treffe folk. Høy partyfaktor! DJ
Sild i Tønne spiller bra musikk,
kafeen er åpen, X-Boxen er på og
diskolyset er det kuleste i byen!
Rusfritt!

PLOPP - BARNEROCK
KONSERT

SØNDAG 4. NOVEMBER KL. 13:00,
VASSHJULET
Rockebandet Plopp spiller
egenskrevne rockelåter for barn.
Det blir sanger om yoghurt,
sommeren, forsvunne kosekluter,
om land, hvordan man teller på
forskjellige språk, Lus og om at
alt det gode starter på P – Pizza
pølser yeh yeh yeh!

Instrumentene ligner vesener fra
havet, merkelige skapninger som
havhestharpe, sekkepipesekkedyr,
glasschimesmanet og dobbeltdyrﬂøyte. Kanskje beﬁnner vi
oss et sted under havoverﬂaten i
Nordishavet? Her lever vesener vi
ikke vet mye om. Vi former lyder til
språk og sang i en musikalsk lek.
I denne operaen er det ikke noe
som skal forklares eller forstås,
og babyer og voksne har like
forutsetninger for å oppleve!

CC COWBOYS

FREDAG, 02.NOVEMBER, KL. 20:00,
KONG RAKNE

ÅPEN SCENE

I november 2011 kom Secret
Garden med sitt nye album «winter poem». i høst følger gruppen
opp med konsert på huset vårt!

ØSTLANDSKE TREKKSPILLFESTIVAL 2012

LØRDAG 3. NOVEMBER KL. 16:00,
STORSTUA
Østlandske trekkspillfestival har
lange tradisjoner i regionen og
Lørenskog Trekkspillklubb har i
år invitert alle trekkspillklubber på
det sentrale Østlandet til festival i
Lørenskog Hus.

VOLTPARTY

LØRDAG 3. NOVEMBER KL. 19:00,
VOLT SCENE

TIRSDAG 6. NOVEMBER KL. 19:00,
VOLT KAFÈ
Her er det åpent for alle som har
noe å bidra med fra scenen. Det
kan være musikk, poesi, rap, en
ﬁlm, eller noe annet du har laget.
Åpen scene er også et ﬁnt sted
å møte folk man kan jamme med.
Rusfritt!

ULLENSAKER
KULTURHUS
KORALL KORAL - VERDENS
FØRSTE BABYOPERA!

ONSDAG 31. OKTOBER KL. 12.45,
BLACK BOX (EKSTRAFORESTILLINGER
KL. 10:00 OG 11.15)
Korall Koral er en forestilling laget
spesielt for barn mellom 0 og 3 år.
Her skapes det sang og musikk
for de aller minste. Korall Koral
er en forestilling laget spesielt
for barn mellom null og tre år, og
deres voksne ledsager. De lokkes
av lyder inn i et skjellformet telt,
der to utøvere med spesiallagde
instrumenter former lyder til språk
og sang. Etter den ca 20 minutter
lange forestillingeninviteres barn
og voksne til å utforske rommet
og instrumentene på egen hånd.

Et av landets mest populære liveband er ute på turné til høsten.
Få med deg CC Cowboys med
Magnus Grønneberg i spissen.
Det begynner å bli en del år siden
gruppa vant Spellemannsprisen
for plata Blodsbrødre.

SKJETTEN
BASAR

FREDAG 2. NOVEMBER KL. 17:00-19:00
OG LØRDAG 3 NOVEMBER KL 11:0015:00, SKJETTEN MENIGHETSHUS
God gammeldags basar på Skjetten menighetshus. Det vil bli salg
av kaffe og kaker, åresalg. Loppekrok. Alle hjertelig velkommen!

FET KIRKE
KUNSTUTSTILLING «VANN»

SØNDAG 28. OKTOBER, FET KIRKE
Kunstutstillingen «Vann» i Fet kirke
åpner umiddelbart etter kulturgudstjenesten. Fem kunstnere deltar i utstillingen: Alexandra E Lindh, Anne Grete
Flønes, Kjersti Rahbek Hvamb, Marcel
Dekker Devos og Åse Kvalbein.
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Vi trekker ut en heldig vinner
som får et FLAX–lodd tilsendt i posten!

Send kryssordløsningen med navn og adresse til
kryssord@romeriksposten.no
eller til Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

LØSNING
AV FORRIGE UKES
KRYSSORD

RIKTIG SVAR PÅ
KRYSSORDET FRA
FORRIGE UTGAVE VAR:

FOTOSAFARI BLANT
ISFJELL
VINNER AV FLAXLODD

TONE HAGEN

Trollfaret 10
2020 Skedsmokorset
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sVaRsLIPP senDes TIL: Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

LøsnIng : ................................................................................................................................................................
naVn : ........................................................................................................................................................................
aDResse : ...............................................................................................................................................................
FRIsT FoR InnsenDIng : Mandag 5. november
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Søndag 4. november:

Hjertelig felleskap

Kunstverk:

Her er et av kunstverkene til Bjørg Thorhallsdottir. Dette bildet illustrerer det Hjertefred står for: Du lever videre i hjertet mitt.

«Hjertefred» arrangeres i år for syvende
gang på rad på
Allehelgensdagen,
men for første gang i
Lørenskog. Møt opp
i Rådhusparken for å
ta del i en felles feiring til livet, gjennom
en hyllest til de man
har mistet.
KULTUR
Tekst: Linn Cecilie Merckoll
linncecilie@avisdrift.no

Arrangementet
«Hjertefred»
ble skapt av kunstneren Bjørg
Thorhallsdottir for noen år tilbake. Hun hadde mistet mannen sin noen år tidligere.
– Jeg fikk et behov for å skape en vakker begivenhet for å

hylle de vi har elsket, og som vi
har mistet. Jeg ville at det skulle
bli lyst og vakkert og ikke bare
mørkt og trist, forteller Bjørg.
Ikke alene
Siden kunstneren for første
gang samlet sammen til en
felles kveld med en vakker feiring, har arrangementet hatt
en økende interesse. Første året
det ble arrangert, var det med
500 mennesker i oppmøte i
Sandvika og siden har arrangementet vokst med flere tusen.
Interessen for Hjertefred har
også strukket seg til andre deler
av landet, helt til Svalbard og
ned til Bergen.
– Den voksende interessen
viser at det ikke bare er meg
som har behov for denne dagen, sier Bjørg.
Første gang i
Lørenskog
I år arrangeres Hjertefred for
første gang i Lørenskog. Kvinnen bak initiativet er Kristin
Westby.
– Det som også er viktig for
oss i Hjertefred er å være med på

å bygge ned tabuene omkring
sorg og død, forteller Kristin.
Arrangementet er heller ikke
mørkt og trist. Her er det duket
for kulturelle innslag av sang
og musikk, et himmelbrevsbål
og andre innslag. Arrangementet er gratis og det er hjerterom
for alle som vil komme.
– Alle er velkommen, forteller Kristin, og legger til at det er
viktig å ikke være alene i sorgen. De fleste opplever å miste
noen i livet, og jeg tror det er
betydningsfullt å føle seg sett i
sorgen, forteller Kristin.
Hjertefred begynner klokken 17. 30 søndag 4.november
i Rådhusparken i Lørenskog.
Alle er velkommen.

«Hjertefred» : Bjørg

Thorhallsdottir har truffet mange
hjerter med arrangementet Hjertefred. Her er den blide kunstneren
avbildet i sitt hjem på Lysaker.
Foto: Linn Cecilie Merckoll

