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TEMA: MOTE OG
TRENDER

Romerike til vanns
Forfatterne Sverre Solberg og
naturfotograf Øystein Søbye
har gått sammen om å lage
en bok om Øyeren og elvene.
De tar deg med vannveien til
Øyeren, Hurdalssjøen, Nitelva
og Glomma.

Side 21

Kle deg som
en prinsesse
Stikkord for årets vintermote er
ﬂøyel, brokade, broderi, fuskepels og farger som burgunder,
sjokolade, dyp grønn og sort,
forklarer moteekspert Kjersti
Skar Staarvik.

Lavere avgifter enn
landsgjennomsnittet

Side 17

Mange høydepunkter i kulturhusene i vinter
Vinteren er over oss, men det
lokale kulturlivet blomstrer.

Side 20

De kommunale avgiftene i Lørenskog
er blant de laveste i Norge, mens
Skedsmo og Ullensaker har vesentlig
lavere kommunale avgifter enn snittet.
Side 6-7
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Er politiske lovnader null verdt?
LESERINNLEGG
Vi har med stor interesse lest Romerikspostens oppslag med overskriften «- Vi ble rundlurt av kommunepolitikerne». I den forbindelse har
vi noen kommentarer.
På lederplass i Romerikes Blad 19.
november 2004 sto det at politikerne i Skedsmo kommune kappes
om hvem som skal ha æren for den

kommende parken i Kulturkvartalet i Lillestrøm. Dette var etter at
en folkeaksjon hadde fått et klart
flertall til å stanse bygging av et boligprosjekt bestående av to blokker
og riving av det gamle huset i Kirkegata 10. Dagen før uttalte noen
sentrale politikere med daværende
varaordfører Anita Orlund i spissen
at området skulle reguleres til park.
Senere har de samme politikerne
regulert området til allmennyttige

formål d.v.s. at det kan føres opp
bygg allikevel på denne tomten
uten at dette er blitt kjent for folkeaksjonen og innbyggerne. I åtte
år har innbyggerne ventet på den
etterlengtede parken. Det er til og
med avsatt 5 millioner til denne
parken. Nå ønsker det politiske flertallet bortsett fra Folkets Røst å tillate at Akershus kunstsenter får føre
opp et nybygg på denne tomten til
tross for forhistorien. Det er et øn-

ske fra mange å få en statue av vår
kjente maler Henrik Sørensen i parken. Han var av de ledende kunstnere i sin generasjon både som utøvende kunstner og ideolog. Hele
området med de gamle husene og
parken kan bli et fint mellomledd
til det flotte stasjonsområdet og
kultursenteret som besøkes av 250300 000 mennesker i året.
På den såkalte hotelltomta er det
tenkt oppført et stort bygg med inntil 7 etasjer. Her har planene blitt
endret etter innfallsmetoden fra
hotell til blivende multimediehus.
Aps gruppeleder sa på siste kommunestyremøtet at hotelltomta er
nå omdøpt til kulturtomta. I dette
bygget ville det ha vært naturlig
at Akershus kunstsenter får dekket
sitt fremtidige areal behov. I tillegg
burde det bli plass til et eventuelt
Akershus fylkesbibliotek.
I kommunestyret 10. oktober ble
det stemt over tre scenarioer med
følgende resultat av stemmegivningen: Scenario 2 fikk Folkets Røst
sine stemmer, 3 – Ap, Sv, V, Sp og
KrF som ble vedtatt og 4- H og FrP.
Grøntplan
I kommunestyremøtet 10. oktober
ble også en ny omfattende Grøntplan vedtatt. Denne planen har
veldig mye godt i seg. Planlegging
av grønnstruktur vektlegger betydningen av planmessig/bruksmessig
sikring av områder med stor verdi
for nærmiljøet. Det står også om
bevaring og utvikling av kulturkvartalenes kulturhistoriske hagemiljøer i Lillestrøm sentrum. Særlig
viktig er områder for nærrekreasjon.
Det vil si parker eller naturområder
med beliggenhet inntil 250 meter
fra boligen eller arbeidsplassen. Folkets Røst mener det samme som de
to folkeaksjonene at det er særdeles
viktig å få en sentrumspark av en
akseptabel størrelse i kulturkvartalet.

Faksimile Romeriksposten 31.10.2012

er en betydelig verdi for en kommune at den har et stort antall mennesker som engasjerer seg i saker i
nærmiljøet, ikke nødvendigvis av
egeninteresse, men for fellesskapet
eller for at andre skal få det bedre.
Tettere kontakt mellom innbyggere
og politikere er avgjørende for et
mer aktivt og dermed også styrket
lokaldemokrati. To folkeaksjoner
med til sammen 4 500 underskrifter vedrørende Kirkegata 10 og den
såkalte hotelltomta har gitt et klart
uttrykk for ønsket om en ordentlig
park (scenario 2) i dette kvartalet.
Arealet til park i dette kvartalet blir
sterkt redusert når man tar bort «indrefileten» i Kirkegata 10. Det som
er mest alvorlig med disse sakene er
at politikerne dreper den siste rest,
hvis det finnes noe igjen, av folkets
engasjement til beste for fellesskapet. Vi har møtt mange dyktige og
engasjerte innbyggere i Lillestrøm
og Skedsmo for øvrig, som vil slutte
å engasjere seg og heller bruke sin
tid på andre ting. De føler at politikerne ikke bryr seg om hva folk mener utenfor rådhusets vegger. Det
finnes mange fine planer i kommunen, men det hjelper så lite når
politikerne i praksis gjør noe helt
annet. Vi håper flertallet tenker seg
om, det er ennå tid til å snu.
Folkets Røst BBL
Bjørn Ødegaard, Gruppeleder
Henrik Syvertsen, Partileder

Lokaldemokratiet
I 2004 skrev RB på lederplass at det
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Mammografiundersøkelsen er
i gang for kvinner i Skedsmo
AKTUELT
Det er nå tid for en ny runde
med mammografiundersøkelse
for dere som tilhører Skedsmo
kommune. De fleste får undersøkelsen før jul og resten i januar.
Undersøkelsen foregår i Helsebygget, adresse Dampsagveien 4,
Lillestrøm.
Mammografiprogrammet
inviterer alle kvinner i alderen
50-69 år til mammografi (røntgenbilder av brystene). Etter
anbefalinger fra internasjonale
helsemyndigheter vil dette bli
gjort annethvert år. Deltakelse
er i dag den beste metoden for
å oppdage svulster i et tidlig
stadium.
Mammografiprogrammet sikrer optimal oppfølging, diagnostisering og
eventuell behandling.

Et invitasjonsbrev kommer i
posten, med angitt tid og sted.
Timen kan byttes ved behov.
Tidligere reservasjon kan oppheves ved å ta kontakt. Har du
glemt timen kan du ringe for å få
ny time. Det holdes åpent kvelder i uken for kvinner som ikke
kan møte på dagtid. Deltagelse
koster 218 kroner dette dekker
også eventuelle ekstra undersøkelser. Screening-radiografene ønsker velkommen.
Mer informasjon om Mammografiprogrammet finnes også
på www.kreftregisteret.no

MAMMOGRAFIUNDERSØKELSE: Mammografiprogram-

met inviter alle kvinner i 50-69 år
til røntgenbilder av brystene.
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Lavere avgifter enn
landsgjennoms nittet
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De kommunale avgiftene i Lørenskog
er blant de laveste
i hele Norge, mens
Skedsmo og Ullensaker har vesentlig
lavere kommunale
avgifter enn snittet.

AVGIFTER: I år koster det 6615 kroner for

kommunale utgifter i Lørenskog kommune.
(Illustrasjonsfoto)

Kommunale avgifter
2012, utvikling fra i fjor. Kilde: Huseiernes Landsforbund. * Kommunegjennomsnitt
VANN

AVL ØP

RENOVASJON

FEIING

TOTALT

Skedsmo
Ullensaker
Lørenskog

2538
1306
2142

4036
3238
1813

2433
2391
2111

436
374
549

9443
7309
6615

4,4
-0,7
0,0

Akershus*
Norge*

3340
3865

4463
4277

2862
3105

421
453

11086
11605

Ikke oppgitt
4,1

UT VIKLING

AKTUELT
Tekst: Yngve Johnsen,
yngve@avisdrift.no

De kommunale avgiftene dekker områder som alle må ha for å
bo i en bolig, uansett kommune.
Det er avgifter knyttet til vann,
avløp, renovasjon (avfall) og til
feiing. Huseiernes Landsforbund
har gitt Statistisk sentralbyrå
oppdrag om en grundig gjennomgang av alle norske kommuner. Den ferdige rapporten viser
at Lørenskog kommune i 2012
har avgifter som ligger betydelig
lavere enn landsgjennomsnittet.
Faktisk er det bare tre kommuner
i Norge som har lavere avgifter.
AVGIFTER I LØRENSKOG
For de fire nevnte tjenestene må
en boligeier i Lørenskog ut med
totalt 6.615 kroner i året. Dette er

nesten 5.000 kroner
mindre enn det som
er gjennomsnittet i
Norge (11.605 kr). Og lavest i
Akershus.
Prisene er basert på avgifter og gebyrer som betales for
en standard bolig på 120 kvadratmeter. Det er da et stipulert
vannforbruk etter kommunens
satser, eller et vannforbruk på
175 kubikkmeter i året der man
betaler etter faktisk forbruk.
ROMERIKE
De kommunale avgiftene i
Skedsmo kommune ligger i år på
totalt 9,443 kroner, som dermed
er 2.162 kroner mindre enn det
Ola og Kari Boligeier må ut med.

I Ullensaker betaler man 7.309
kroner for de aktuelle tjenestene,
for en bolig på 120 kvadrat.
− VIK TIG Å OVERVÅKE
Det er en del kommuner som har
private vannverk, og regningen
herfra vil naturligvis ikke føres
på kommunens faktura. Kostnadene til vann er uansett relevant,
og er ført i denne statistikken.
Det er utredningssjef Dag
Refling i Huseiernes Landsforbund (HL) som har hatt ansvaret for rapporten. Han sier til
Romeriksposten at det er viktig
å overvåke gebyrutviklingen,
og sikre innsyn i beregningsgrunnlaget for gebyrene.
– Det er tross alt en monopoltjeneste. Og økningene i
gebyrene de siste årene levner
ingen tvil om at mange kommuner bør begynne med systematiske grep for å lete etter mer
kostnadseffektive
løsninger,
understreker han.
STOR ØKNING
Etter noen få år med moderate
økninger på begynnelsen av
2000-tallet, har gebyrene de siste
årene begynt å øke mye igjen.
Gebyrene har i gjennomsnitt økt
med 4,1 prosent fra i fjor.
– Og dette mens inflasjonen var så lav som 0,5 prosent
i denne perioden. De to årene
før var økningene enda større.
I løpet av de siste tyve årene
har gebyrene systematisk økt
vesentlig mer enn inflasjonen,
poengterer Refling.
Tallene i denne statistikken
gjelder altså inneværende år.
Snart skal 2013-gebyrene fast-

settes, og mange steder knyttes
det spenning til om utviklingen fortsetter.
UTVIKLINGEN I
LØRENSKOG
Vi kan i HLs rapport se at Lørenskog ikke har hatt økning i de
kommunale avgiftene fra i fjor til
i år. I Ullensaker kommune har
gebyrene hatt en liten nedgang
på 0,7 prosent.
Selv om prisøkningen i gjennomsnitt har vært stor, så er det
veldig mange kommuner som
faktisk kan vise til slik nedgang.
– Disse tjeneste fungerer
etter selvkost-prinsippet. En
kommune har ikke lov til å tjene penger på dette. Dersom en

revisjon av beregningene viser
at publikum betaler for mye, så
må kommunen sette ned avgiftene. Dessuten kan det være
investeringsprosjekter som er
ferdig finansiert, noe som ofte
fører til nedgang i avgiftene
igjen, forklarer Refling.
Skedsmo har hatt en økning
på 4,4 prosent.
— MÅ FÅ KONTROLL
En del av forklaringen på økningene er økt standard på
vannforsyning,
avløpsanlegg
og renovasjon som følge av økte
myndighetskrav.
– Huseierne er ikke misfornøyd med det. Men det er
grunn til å spørre om kom-

munene har for lav produktivitetsutvikling. En stadig
større del av husholdningsbudsjettene går med til å betale gebyrer til kommunene.
Kommunene må få kontroll
over prisutviklingen, fastslår
Refl ing.
– Årets økninger i gebyrer i
Norge kan ikke begrunnes med
økte renteutgifter heller. De er
på historisk lavmål, legger han
til.
STORE ULIKHETER
Det er enorme forskjeller
blant de 429 norske kommunene. Husholdningene som
betaler mest (Flå i Buskerud)
betaler så mye som 12.000

RENOVASJON: Mye av de
kommunale utgiftene går med til
renovasjon (Foto: Selma-system)

kroner mer i året enn de som
betaler minst (Rælingen i
Vestfold). Det vil altså si en
tusenlapp ekstra hver eneste
måned, og det for nøyaktig
samme tjenester.
– Det er viktig å påpeke at
det her også vil være et kvalitetselement inne i bildet. Spesielt innen feiing og avfall ser
vi ofte at publikum får det de
betaler for, sier Refling.
I Akershus er det Hurdal
kommune som har de høyeste
utgiftene (14.625 kroner).
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KIERULFSGATE 1
1950 - 2012
Kortbildet er av brannstasjon og E.verksbygningen i krysset
Kierulfsgate /Nittedalsgaten i 1950 årene. Brannstasjonen ble
tatt i bruk i 1942. Etter 64 år stengte Lillestrøm brannstasjon dørene for godt høsten 2006, og flyttet til nye lokaler på Skedsmokorset ved E6. Tomta ble regulert til nærings- og boligvirksomhet.
Bygården med 4+1 etasjer ble overlevert beboerne i Sameiet

1950

2012

Kjerulfs gate 1 i mars 2012. Bygningen består av 52 leiligheter.
Første etasje er regulert for fire næringsvirksomheter. Foreløpig
har en matvarebutikk og et spisested flyttet inn.

Av: Roy Mortensen
Kilde: Norske aviser fra A til Å
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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
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. 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, 3
radioer, stor amerikansk klesrulle,
gamle radioer
liten klesrull, sveivegrammofon, gammelt gorojern, 2 gamle kjøttkverner,
gammel symaskin, en del gamle bøker.
Ta kontakt på tlf: 95220172 eller mail:
hennyt@getmail.no
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
Rød Jean Paul jakke str 12 kr 250.

Ny strikket Marius genser str 9-12
år mørk blå i bunn, men mørk grønn
mønster (har bilde) kr 350,- Nye svarte støvletter fra Zizzi, str 41 med plass
til bred legg,(25,5cm skaftevidde),
og 36 cm høye kr 400 ( nypris1900)
(Har bilde)Adidas fotballsko mundial
team str 42, passer 39/40 selges
kr 250 ny pris kr 1150( har bilde)
Heelys rullesko Blå str 39 som nye
kr 120 ( Har bilde) Hadeland 1984
serie 6 coctail glass (17 cm) 5 Rødvin
(24 cm) og 8 Hvitvin ( 27,5 cm) 200
pr stk. Barnebøker bla Mikke mus,
Disney, Ole Brum , aktivitetsbøker
,Naturbøker m.m.., selges.fra kr 30 pr
stk. eller mange til samlepris. Overføre
VHS filmer til DVD kr 100 pr time,
min kr 300. Hadeland oljelamper.

FÅ OPPTIIL
I STØTTE
Fra enova

Tangen kr 200, Spiral kr 150 Furu
kr 150, Byggmester Bob sengesett str
140*200 + Håndkle kr 130 (Har bilde)
Nypris 460kr Spiderman teppe kr 100,
(93*128cm). Finn( Hadeland) vase 22
cm kr 450,- (har bilde). Strøken Empire
Prisme krone H 55 Bredde 50 m 4
lyskilder max 40 w + 5 holdere til stearinlys. Selges kr 1500, el gi bud, ny pris
kr 4900 ( Har bilde) Alle glassprismer
er intakt. Helt ny Skogstad allværsjakke
(svart/grå) str 12 år (med prislapp kr
499) selges kr 175 (har bilde).Nytt
regnsett str 152 North Peak svart bukse
og mosegrønn jakke kr 175. Tlf. 63
875480 eller 928 41746
Electrolux vaskemaskin, (40 cm ), toppmatet. Mange menyvalg. Enkel i bruk.
Sentrifuge 1300 o/m. Mgt. lite brukt. 3
år gml. Selges kr. 4000. (Nypris: 6500).
Boksalg: Helse, selvutvikling, alternativ medisin, homeopati, akupunktur,
hundebøker, hobbybøker, ungdomsbøker.
Bilder: http://photobucket.com/boksalg.
Hobbyutstyr: Bilder: http://photobucket.
com/hobbysalg Hundeutstyr: Bilder:
http://photobucket.com/hundeutstyr.Tlf.
95 99 94 94 / 99046768
2 stk. nye Wonderland Harmony madrasser,, vendbare med fast og xfast sider,
75x200. 1 stk. Wonderland Welun Comf.
overmadrass 150x200. Alt selges for kr.
6000. Nypris ca. kr. 12000. Tlf. 99 56
87 75 (L.strøm)
York sofa 3 seter, 2 seter og pall. Flott
sofa som ny. Selges kr 5000. Tlf
97718079 eller 67905823.

Antikkhvit pen skjenk og hjørneskap
gustaviansk stil kr.2.500.- samt prisme-

krone m/ 2 stk. vegglampetter kr.1.000.Tlf.: 63815329 mob. 93053613
Ønsker en kvinnelig mattelærer til elev
i 10. klasse. Det er også fordel hvis du
kan ta timer i engelsk. Bor sentralt på
Strømmen. Evt hvis du er student på videregående og flink i matte kan du være
interessant. Prisen blir vi enig om
Haster! Tlf. 48207748
Ung engelsk talende dame ønsker
oppdrag innen rengøring, husvask,
rydding, hagearbeid, ekstrahjelp i Lillestrøm. Fleksibel. Gode referanser. 4 år
erfaring. Jeg heter Jelena og treffes på
Tlf. 46278591

ØNSKES KJØPT
Tysk hjelm fra 2. verdenskrig ønskes
kjøpt av samler. Annet 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.

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

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.

Hvor er dette

Lørenskog

bildet tatt?

Nr. 34 – 2012

Har du svaret?

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

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

Skedsmo

SVAR:

Ullensaker

Fly parkert på Gardermoen. Beskyttelsestrekk over motorene. Mannn i uniform under. Fotografert i 1942. Bildet er hentet fra Akershus fylkesmuseum.

bildet tatt?

Fjellhamar. Ny bil. Lorentz Bjerknes, to brødre og en kamerat. Fotografert i 1933. Bildet er hentet fra Akershus fylkesmuseum.

Hvor er dette
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Alexander Kiellandsgate 18,
Lillestrøm.

VINNER:
GRETE HALLBERG
Nygt. 33
2010 Strømmen

Lørenskog
SVAR:

Gamle Thors Kemiske
Fabrikker på Kjenn/
Skårer/Lørenskog

VINNER:
MORTEN VALSTUEN
Haraldsvei 12
1470 Lørenskog

Takk til alle som sendte inn!
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To gull og to sølv til
Lørenskog karateklubb
Lørenskog karateklubb slo godt
fra seg og tok to
gull- og to sølvmedaljer under NCIII i
Fullkontakt karate i
Bryne på lørdag.
SPORT
Tekst/foto: Roy R. Mortensen
roy@avisdrift.no

Først ut var Geir Rune Tøge
med kata. Tøge gjorde en
kjempeinnsats og tok sølv.
Victor Brunsell Løkken stilte
i klassen Fullkontakt med begrensning gutter jr. mellomvekt.
Han gikk en veldig god kamp,
men tapte knepent for vinneren
av sin klasse, på dommeravgjørelse.
Pål Andreas Berg, som stilte i

klassen Fullkontakt med begrensning menn lett-tungvekt. Han
gikk veldig kontrollert og fint
i innledende runder og tok seg
med det videre til finalerunden.
Finalen ble en meget jevn batalje, men endte med seier til
Kristiansund, og dermed sølv
til Pål. Marcin Ciersielski stilte
i klassen menn tungvekt med
begrensning. Ciesielski styrte
finalen godt og hadde overtaket på motstanderen fra første
sekund. Han kunne dermed
forlate stevne med gullpokal.
Kaja Kapstad deltok i klassen Fullkontakt damer tungvekt. Finalen var en intens
kamp fra første stund og jentene holdt et veldig høyt tempo
hele veien. Kapstad storkose seg
på matta, og tok gull. I tillegg
fikk hun også pokalen for stevnets beste kvinnelige utøver.
Lørenskog karateklubb stilte
denne dagen opp med fem utøvere, fire dommere og en coach.
STOLTE VINNERE: Det ble en
bra dag for Lørenskog karateklubb

Loveleen om mangfold
Loveleen Rihel
Brenna kommer til
Nordisk bibliotekuke kommende
mandag. Temaet er
«Mangfold i Norden».
KULTUR
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Mandag 12. november kl. 19.00

markeres Nordisk bibliotekuke i
Ullensaker bibliotek med besøk
av forfatter og debattant Loveleen Rihel Brenna. Dette blir
16. gang Nordisk bibliotekuke
arrangeres, og temaet er «Mangfold i Norden». Loveleen, som er
bosatt på Jessheim, skal lese fra
sin bok «Min annerledeshet, min
styrke» samt holde foredrag.
VIK TIG MED MANGFOLD
– Jeg skal holde et foredrag som heter «Mangfold er fremtiden». Mitt
fokus vil være at mangfold ikke
er et valg, men en nødvendighet.
Når indiske og kinesiske selskaper
etablerer seg på Fornebu, og Mathallen i Oslo sier at den norske
osten er utsatt for konkurranse fra

utlandet, kan vi ikke undervurdere mangfoldets betydning for å
overleve, sier Loveleen Brenna til
Romeriksposten.
VIL HA TALENTER
Loveleen er daglig leder i Seema, som jobber for at unge
kvinner med flerkulturell bakgrunn lettere skal komme inn
på det norske arbeidsmarkedet.
I foredraget vil hun ta opp hvor
viktig det er at vårt distrikt satser på de ukjente talentene.
– Skal Ullensaker og Romerike konkurrere nasjonalt og
internasjonalt, må mangfoldet
bli anerkjent. Vi er det distriktet som vokser i ekspressfart, og
behovet for kvalifisert arbeidskraft er stort både i privat og
offentlig sektor. Dette må vi ta
på alvor. Vi må gjøre oss attraktive, slik at vi kan tiltrekke oss
de beste talentene, sier den engasjerte foredragsholderen.
Nordisk bibliotekuke markeres
i hele Norden med opplesninger, utstillinger, debatter og
kulturelle opplevelser.

HOLDER FOREDRAG: Loveleen Brenna kommer til Ullensaker
bibliotek neste uke for å snakke
om viktigheten av mangfold.
(Foto: Gry Monica Hellevik)

Foto: Christian Louboutin
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Kle deg som en prinsesse
Stikkord for årets
vintermote er ﬂøyel,
brokade og fuskepels.

POSERTE:

Tove Irene Thue poserte for fotografen etter stylingen. (Foto: Synnøve Sorthe)

Modell for
en dag
Sylvia B. Møller og Tove Irene Thue ble stylet som ekte modeller i
Lillestrøm forrige uke.

MODELL FOR EN DAG:

(Foto: Synnøve Sorthe)

Sylvia B. Møller var modell for en dag.

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Synnøve Sorthe som står bak
arrangementet.

– Dette er vår måte å vise at vi
setter pris på kundene våre,
sier butikksjef Helene Tokvam
Karlsen ved Bare Fine Klær på
Lillestrøm Torv.
Forrige fredag ble det arrangert Bli Ny-kveld i klesbutikken, og flere hadde møtt frem
for å bli kledd opp og stylet
som ekte modeller. Kvelden ble
avsluttet med en profesjonell
fotosession av alle deltakerne.
Det er VIP Jentekvelder ved fotograf, makeup-artist og stylist

UTROLIG MORSOMT
– Dette var en utrolig morsom kveld. De ansatte var
meget flinke til å finne de riktige klærne som passet akkurat
meg. Alle ble så fine og det var
en kjempeservice fra alle som
jobbet, sier Sylvia B. Møller fra
Nittedal, en av de som fikk en
ny look.
Tove Irene Thue, også hun
fra Nittedal, var godt fornøyd.
- En strålende kveld. Jeg fikk

masse gode tips i forhold til antrekk og farger, sier hun. Neste
Bli Ny-kveld onsdag 14. november er allerede fullbooket,
men man får en ny sjanse i begynnelsen av desember. Dato
her er imidlertid ikke bekreftet
foreløpig.
– Vi vil gjenta dette flere
ganger fremover. Dette er spennende og utrolig morsomt, sier
Helene Tokvam Karlsen.
Påmelding skjer ved henvendelse til butikken eller Synnøve
Sorthe, gjerne via Facebook.

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

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

En av de store trendene vi ser
denne sesongen gir assosiasjoner til barokken, kongelige
hoff og det russiske tsarriket
for 100 år siden. Stikkord er
fløyel, brokade, broderi, fuskepels og farger som burgunder,
sjokolade, dyp grønn og sort,
forklarer moteekspert Kjersti
Skar Staarvik.
Dersom man ikke vil dra
stilen helt ut, kan du velge ut
noen plagg eller tilbehør, som
f.eks høye støvletter og lange
skinnhansker.
LA DEG INSPIRERE
– Det kan fort bli litt dekadent
å kle seg som en prinsesse fra
topp til tå, men man kan la seg
inspirere og velge enkeltelementer som f.eks lekre smykker, høye støvletter, lange
skinnhansker og en feminin
kåpe. Investerer man i slike
plagg og tilbehør nå, vil det
jo være noe man kan benytte
seg av i desembers festligheter
også, tipser Staarvik.
STORE JAKKER
Sesongens jakker skal være store.
– Yttertøyet skal gjerne være

KONGELIG STIL: F.v. vesker fra Nina Jarebrink, jakke fra MQ, kjole fra Vivikes, øredobber fra Bik Bok, støvletter fra Aldo, støvletter fra Tosca Blu,
hansker fra Sauso og neglelakk fra Deborah Lippmann. (Foto: Produsenten/Collage)

litt overdimensjonert denne
vinteren. Både jakker og kåper er lange, vide eller begge
deler, forklarer Staarvik.
Hun forteller at store jakker har blitt presentert på
visningene til motehus som
Céline, Max Mara og Hermès.
Heldigvis finnes det også
billigere alternativer.
– Man trenger absolutt
ikke gå til et dyrt motehus for
å følge denne trenden. Kjedebutikker og nettbutikker
tilbyr rimelige varianter, og
er du helt blakk kan du jo ta
en titt i klesskapet til far eller
bestefar, tipser moteeksperten
med et smil.

setter også denne sesongen.
Staarvik mener imidlertid det
er lurt å tone ned denne trenden litt.
– Designerne i de store
motehusene vil gjerne se oss i
samme mønster fra topp til tå.
Men det kan jo bli ganske ellevilt om man følger stilen helt
ut.
Tipset er derfor: hold tilbehøret til et minimum og velg
sko og veske i en basisfarge
som sort eller hvitt, sier Staarvik.

MØNSTER
Grafiske print og blomstermønster har vært en trend
siden i sommer, og dette fort-

F.v. kåpe fra
Stylein, jakke fra James Coast
og kåpe fra Black Secret. (Foto:
Produsenten/Collage)
STORE JAKKER:
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Slik får du vakker vinterhud
Vinteren er en utfordring for huden.
Hudpleier Helene
Arevoll gir deg tips
til hvordan du nå
kan starte forberedelsene for å få en
vakker vinterhud.
Tekst: Linn Cecilie Merckoll
linncecilie@avisdrift.no

– En av de største utfordringene huden møter når gradestokken kryper nedover, er tap av
fuktighet, forteller hudpleier
Helene Arevoll.
Hun forklarer at kombinasjonen av varmt og tørt inneklima og kaldt uteklima er en
veldig stor påkjenning for huden.
– Store temperaturforandringer er dramatisk for huden,
og mange vil merke at huden
blir tørrere, mer sensitiv og
skjør, forteller hudpleieren.
BEGYNN
FORBEREDELSENE NÅ
Helene oppfordrer til å starte
forberedelsene og endre litt på
hudpleieregimet.
– Huden trenger noe helt
annet om sommeren enn det

den gjør nå, forteller Helene.
Hun mener mange vil ha godt
av å bytte ut den lette fuktighetskremen man bruker om
sommeren, til en litt mer fuktighetsgivende variant.
– Grovt sett kan man si at de
forskjellige kremene er bygget
opp på to måter, de vannbaserte og de oljebaserte.
De lette vannbaserte kremene egner seg til en ung og fet
hud, men generelt trenger de
fleste en krem med mindre
vann i nå på vinteren.
Hun anbefaler også alle å
kjøpe et fuktighetsserum, somman skal legge før fuktighetskremen.
– Et serum fukter på en annen måte enn en krem, i tillegg
til at den virker slik at fuktighetskremen fungerer optimalt,
forteller Helene.
RENS, FUK T, PLEI
OG BESK YTT
Hudpleieren forteller at et
huden og dens kvalitet er helt
avhengig av et godt grunnlag,
oganbefaler å følge seks regler
for god ansiktspleie.
1: – Først og fremst er det heltessensielt å rense huden. Renshuden morgen og kveld, det er
mye forurensing om vinterenog du trenger å rense grundig
for å få vekk eventuell sminke
og avfallstoffer på huden. Et

tips kan være å kjøpe et veldigmildt rensesett, forteller hudpleieren.
Det finnes så mye på
markedet, noe som er tilpasset
enhver
hudtype.
2. – Videre er det lurt å pleiehuden med en god peeling,
en til to ganger hver uke. En
tørr hud trenger en mild peeling, mens er huden din litt
grovere kan du fi nt gjøre det
to ganger i uken. En peeling
fjerner smuss og døde hudceller, og du vil både se og kjenne forskjell, forteller Helene.
3. – Fukt huden din, oppfordrer hun. Bruk en fuktighetsmaske minst to ganger i uken.
Er huden din ekstra tørr, kan
du også bytte ut nattkremen
din med en fuktighetsmaske
noen netter i uken. Dette vil
gjøre at huden din blir mer
gjennomfuktet.
4. – Bruk en god fuktighetskrem hver morgen og kveld.
Invester i en nattkrem og en
dagkrem, og nattkremen kan
gjerne være litt fetere enn
dagkremen.
Cellefornyelsen
er mest aktiv på natten og
nattkremene er dermed bygget opp annerledes enn dagkremene, forteller Helene.
5. – Hvis det er skikkelig kaldt

PASS PÅ HUDEN I VINTER:

Hudpleier Helene Arevoll gir gode råd.

ute, kan du ha nytte av å bruke
en såkalt kuldekrem, forteller hudpleieren. En kuldekrem
inneholder ikke vann, og fettet
i kuldekremen legger en beskyttende hinne på huden og
motvirker forfrysning og uttørring.

digtørre og sprukne, og sørg for
å gi de ekstra pleie. Det samme
gjelder huden rundt øynene,
den er veldig tynn og kan ha
godt av en egen øyekrem, forteller Helene. Hun legger også
til at solfaktor er viktig året
rundt. – Hvis det ikke er beskyttelse i dagkremen din,
6. – Ta var på de utsatte områ- anbefaler jeg å legge et lite lag
dene. Leppene blir gjerne vel- med faktor over.
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Mange høydepunkter
i kulturhusene i vinter

TIL LØRENSKOG: Lørenskogingen Trond Granlund holder en av sitt
livs største konserter i hjembygda 28.
november. (Foto: Pressefoto)

TIL LILLESTRØM: Else Kåss Furuseth holder tre forestillinger av enmannsshowet «Kondolerer» i Lillestrøm i november. (Foto: Fredrik Gulseth)

Vinteren er over
oss, men det lokale
kulturlivet blomstrer.
KULTUR
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

November er over oss, og vinterkulden har begynt å sette
inn. De lokale kulturhusene
har imidlertid mye på menyen
av både konserter og humorshow for de som vil kose seg
innendørs.
Et av vinterens store høydepunkter ved Ullensaker kulturhus er konserten med countrylegenden Kris Kristofferson i
kveld. Kristofferson holder kun

to konserter i Norge, og en av
dem blir altså på Jessheim. Kulturhusleder John Jørgen Støa
fortalte til Romeriksposten i
høst at billettene ble revet vekk
i løpet av et par dager. Ifølge
nettsidene til Ullensaker kulturhus er det nå lagt ut 50 ståplassbilletter til Kristoffersonkonserten grunnet den store
pågangen.
MYE HUMOR
Et annet høydepunkt blir når
Åge Aleksandersen kommer til
Jessheim 15. november. Denne
gangen har han gitt Sambandet
en pause, og turnerer sammen
med sin side-gitarist Gunnar
Pedersen.
Komiker Terje Sporsem tar
med seg sitt nye show «Krig»
både til Jessheim og Lillestrøm
Kultursenter denne måneden.

TIL ULLENSAKER: Den
amerikanske countrystjernen Kris
Kristofferson gjester Jessheim i
kveld. (Foto: Pressefoto)

Han gjester Lillestrøm 16. november, og Ullensaker 17. november. I Lillestrøm fortsetter
også populære «Asbjørn Brekke
Show» frem til 13. november, og
det settes opp hele tre forestillinger med Else Kåss Furuseth
og hennes forestilling «Kondolerer» i slutten av måneden.
LOK ALE STJERNER
I Lørenskog Hus er det to av
hjembygdas største stjerner,
Marit Larsen og Trond Granlund, som blir månedens høydepunkter. Marit holder sin
akustiske konsert 10. november, mens Trond står på scenen
28. november. Sistnevnte får
med seg Bjelleklang, Lørenskog
Mannskor og Romerike Symfoniorkester i det som ifølge
Granlund selv blir hans største
konsert.

Ny bok:

Romerike til vanns
Sverre Solberg fra Lillestrøm og natur-fotograf
Øystein Søbye fra Fet
har gått sammen om å
lage en boken Øyeren
og elvene.

De tar deg med vannveien
til Øyeren-deltaet, Nitelva,
Glomma og andre vannområder. Underveis forteller de om
natur og dyreliv, friluftsliv og
sportsfiske, lokalhistorie og
kulturminner, og gir også turtips og padleruter. Det hele blir
presentert med naturbilder.
ROMERIKE SOM
ELVELANDSK AP
– Romerike er egentlig et elvelandskap! Det var elvene som
skapte den bølgende romeriksnaturen, og det var elvene
som var ferdselsveien tidligere.
I dag finner du enestående naturverdier langs vassdragene,
sier Solberg og Søbye.
Som tittelen tilsier er det
ikke bare Øyeren som blir
portrettert i boken. Her finnes
også egne kapitler om Nitelva,
Losbyelva, Leira, Vorma, Hurdalssjøen og Glomma fra Funnefoss i nord til Solbergfoss i

FORFATTERE: Sverre Solberg er forsker og Øystein Søbye er naturfotograf, forfatter og designer. Nå har de skrevet bok i sammen

sør.
LIDENSK APELIG
ENGASJEMENT
De to forfatterne har jobbet i
fire år med bokprosjektet. De
har fått noe økonomisk støtte
fra fylker, kommuner og private bedrifter, men har ellers
bekostet alt selv.
– Det har blitt mange timer
i kano, kajakk, fritidsbåt og til
fots langs vannet, forteller forfatterne, og sier at de har blitt
enda mer begeistret for områdene mens de har jobbet med
boka.
– Nitelva og Øyeren er enestående naturområder, som

ligger midt i tett befolkede områder på Nedre Romerike. En
padletur på Nitelva fra Rotnes
til Lillestrøm kan gi et helt nytt
syn på elva. Mange forbinder
den bare med kloakk og forurensning, men sett fra kano
blir virkeligheten noe ganske
annet, sier Solberg og Søbye.
DYRELIV
De to betegner Øyeren-deltaet
som det rene eventyrlandskap
med små og store øyer, laguner
og «hemmelige» kanaler, og
forteller at de ofte har støtt på
bever, rådyr og elg i deltaet. Det
er derfor også mange dyr som
er portrettert i boka.

leie ut lokalene på kveldstid.
– Dette blir veldig spennende.
Vi har fått et lyst, fint lokale med
flott utsikt som gjestene våre sikkert kommer til å sette stor pris
på, sier Inger Falkevik.

Slik ser coveret på boken.

Forfatterne forteller at de
har lagt stor vekt på å prate
med lokale fiskere, båtfolk, turgåere, fuglekjennere og lokalhistorikere.
– Mange har et lidenskapelig
forhold til Øyeren og elvene,
og målet med boka har vært
å formidle den store bredden
i naturverdier og i bruken av
området. Håpet er å gi noe nytt
både til entusiastene og til alle
de som ikke kjenner vassdraget
så godt fra før, forteller de to.
BINDER ROMERIKE
SAMMEN
– Vi starter ved fylkesgrensa i

nord, ved Harestuvannet, Minnesund og Funnefoss, og følger
elvene til samløpet i Øyeren og
videre ned til Solbergfoss i Østfold fylke. Det har vært viktig
for oss å få med alt dette, siden
vassdragene har så mye felles,
både når det gjelder natur- og
kulturverdier. Tenk bare på fløtinga! Det er elvene som binder
Romerike sammen, mener forfatterne.
I boka finner du også stoff
om storflyplassplaner i Øyeren,
kanalisering av Glomma, og
vidløftige forslag om damanlegg
tvers over deltaet fra Fetsund til
Rælingen.

Fortell om ditt musikkorps eller din speidertropp, idrettsforening eller mc–klubb! Eller noe helt annet.
Det koster naturligvis ingenting – send innlegget, gjerne med bilder, til tips@romeriksposten.no (maks +/–300 ord)

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

sje holdes det diverse kurs. I første etasje er det kaffebar, butikk
og printshop med grafiske tjenester. Bedriften håper at dette
vil være et bidrag til at enda flere
kommer seg tilbake til arbeidslivet. Norasonde satser på sikt å

ØYEREN OG ELVENE:

Presenter din forening/klubb:

Får kafé-opplæring i sentrum
I morgen åpner Norasonde
kafeen «Huset» i Storgata i Lillestrøm. Under den offisielle
åpningen stikker ordfører Ole
Jacob Flæten innom for å klippe snora. Inger Falkevik (tv)
og Victoria Rusten står klare
til å selge kaffe og kaker til
besøkende. Norasonde kjøpte
bygården i sentrum av Lillestrøm for å være en attraktiv
samarbeidspartner til kursmarkedet. Selskapet opplyser
at sentrumsbeliggenheten er
fi n i forhold til det å kvalifisere brukerne for serviceyrker
med kundebehandling, betjening og kafédrift. I andre eta-
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Vokalgruppen Korille har 13 medlemmer, og startet opp sin virksomhet i 2002. Siden basis for ensemblets virksomhet er glødende
jazzinteresse, har hovedtyngden
av stoffet en rytmisk/melodiøs
profil, som swing- og standardlåter, men vi har også andre spennende ting på repertoaret.
Blant sangerne finnes ressurs-

Korille

personer som arrangerer låter,
skriver tekster, dirigerer og instruerer etter behov. Flere av medlemmene er også aktive i andre kor, bl
a en mannlig barbershopgruppe
og prosjektkor.
Korille tilbyr musikalsk underholdning - med glimt i øyet - til
forskjellige tilstelninger som konferanser, jubileer, fødselsdager og

julebord. Vi arbeider kontinuerlig
med sangteknisk og musikalsk
utvikling, men det sosiale aspektet er også prioritert. Vi synger for
å ha det gøy sammen, og samtidig vil vi være til glede for andre.
I 2007 mottok Korille «Læringsprisen» fra Voksenopplæringsforbundet i Akershus. Med
stolthet kunne vi lese at «De har

markert seg med sterk faglig utvikling på kort tid og er et forbilde
for andre ensembler og mindre
kor». Høsten 2009 deltok vi på
en landsomfattende korkonkurranse i «åpen klasse» ved Musikkhøgskolen i Oslo. Vi endte på en
hederlig fjerdeplass (av 12 kor),
kun fire tideler unna pallplass! En
skikkelig inspirasjonskilde!
Ved flere anledninger har
Korille samarbeidet med storband, bl a med Lillestrøm storband i jazzteltet på byfesten
2010, men også med egen avdeling på byfesten 2012. Musikkperler fra «den gylne swingperioden» harmonerer godt med
Korilles beslektede, humørfylte
repertoar – til dels krydret i
egen innpakning.
LATE EDITION
Den lokale barbershopkvartetten
Late Edition er en typisk representant for barbershopsjangeren.
Det er en amerikansk sangstil
som egner seg godt i show-sammenheng, med betydelig vekt på
formidling og humor. Barbershop fremføres a’capella med utstrakt bruk av overtoner.
Mange sanger er spesielle for
barbershop men det meste kan
arrangeres i «barbershop style».

Late Edition opptrer i jubileer, firmafester, deltatt i nordisk
mesterskap i Stockholm, underholdt på USA’s 4. juli feiring
i Frognerparken samt arrangert
egne julekonserter.
KOR-ARTIG
Kot-Artig er et lite, blandet kor
fra Moss og omegn som ble startet i 1993. De synger fortrinnsvis a-capella, og for tiden består
mye av repertoaret av klassiske
amerikanske evergreens og jazzlåter. De har også mange skandinaviske viser i repertoaret – for
eksempel av Bellmann og Povel
Ramel. De liker både å synge og
å ha det artig og det er nettopp
det de ønsker å formidle.
VOK ALENSEMBLET
Denne korgruppen har sitt utspring
i – og er en del av Skedsmo Voices.
Skedsmo Voices ønsker å utvikle talenter og denne gruppen er en del
av den satsningen. Derfor har de
endret navnet til Vokalensemblet.
Vokalensemblet er for de koristene som ønsker å strekke seg
litt lenger, som synger noter og
som i stor grad kan være selvdrevne. De har god erfaring me
sangoppdrag for ulike bedrifter
og selskap.
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HVA SKJER?
LILLESTRØM
KULTURSENTER
KULTURKAFE KARI SVENDSEN

TORSDAG 08. NOVEMBER KL: 12:00
I CONNECT

En energibunt med sjarm,
smittende humør og glimrende
banjospill. Kari er en artist som
spiller på mange «strenger». Du
kjenner henne både fra fjernsyn
og radio. I dag kommer hun til oss
med viser fra revy og ﬁlmverden,
samt noen nye favoritter.

VINTERMYGGEN ELVARHEIM

TORSDAG 08. NOVEMBER KL: 19:00
I CONNECT
Elvarheim beﬁnner seg i grenselandet mellom trønderrock,
americana og køntri. Dette er de
største, men langt fra eneste kildene til inspirasjon. Det viktigste
for Elvarheim er at det skal svinge,
og at låtene skal feste seg hos
publikum. En konsert med Elvarheim er preget av solide låter,
variert instrumentering og gode
tekster på norsk.

En forestilling for store og små
om Torbjørn Egners godte-gærne
tanntroll og Jens, han som eier
tennene. Får Karius og Baktus
nok loff med sirup på?

PENSJONISTUNIVERSITETET

TIRSDAG 13. NOVEMBER KL: 12:00
I TEATERSALEN
Tove Nilsen; «Om å være forfatter»
Tove Nilsen har mottatt en rekke
litterære priser for sitt omfattende
forfatterskap som omfatter nær
30 romaner, barnebøker, noveller
og saksprosa. Hun vil fortelle
oss om livet som forfatter og om
temaer som opptar henne, blant
annet hennes opphold på Kreta.
I ﬂere romaner utforsker hun
reisens betydning og evnen til innlevelse i møte med det fremmede.
Hun er en forfatter med stor
evne til å legge livets vanskelige
puslespill og gjengi det i ord. Hun
er sanselig, morsom og livsbejaende.

LILLESTRØM
SENTRUM
SEPARATUTSTILLING
TORIL KOJAN

8. - 25. NOVEMBER, BROGATA 2

LØRDAG 10. NOVEMBER KL: 14:00
I RESTAURANTEN
Det er alltid knyttet stor spenning
til bryggerienes lansering av årets
juleøl der terningkastene sitter
løst. Nå kan Du selv bedømme
kvaliteten samtidig som du kan
tilegne deg ny kunnskap fra
leverandørenes fagpersoner som
vil være representert under hele
arrangementet.

Toril Kojan har separatutstilling
med tittelen «Livets teater». Toril
er også ansvarlig leder av kursvirksomheten i Brogata 2, i regi av
Fineart AS og i samrbeid med
Skedsmo Kunstforening. Toril
Kojans kunst handler om farger,
det handler om livet. Hennes
utgangspunkt er alltid fargene.

SKEDSMO JANITSJAR 40 ÅRS
JUBILEUMSKONSERT

LØRENSKOG HUS

LØRDAG 10. NOVEMBER KL: 16:00
I TEATERSALEN
Skedsmo Janitsjarorkester har
siden starten november 1972
vært igjennom en rivende utvikling
både musikalsk og medlemsmessig. Korpset har i jubileumsåret
en besetning på ca. 50 spillende i
en full janitsjarbesetning.

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

KURLAND FRITIDSHUS

VINDSTILLE - TEATER FOR
BARN OG VOKSNE

TORSDAG 8. NOVEMBER KL. 18:30,
STORSTUA
Vindstille er en energisk musikalsk
forestilling uten ord, for voksne
og ungdom, og med scenebilder
skapt av objekter og materialer
funnet langs Lofotens strender og
på Nederlands industriområder.

MARIT LARSEN - AKUSTISK
LØRDAG 10. NOVEMBER KL. 20:00,
STORSTUA

Etter et helt år med turnéer både
i Norge, Tyskland og USA runder Marit av året med en mindre
og mer intim konsertrunde.
For øyeblikket er hun i LA hvor
hun gjør noen spillejobber og
skriver låter, men returnerer om
ikke lenge til hjemlandet for å
spille.

LUNSJKULTUR 3

SMAK - PRESENTASJON AV
ÅRETS JULEØL

MONICA HELDAL

ONSDAG 7. NOVEMBER KL. 20:00,
VASSHJULET

FINALEN I AKERSHUSMESTERSKAPET I ROCK

LØRDAG 10. NOVEMBER KL: 17:00
I STJERNESALEN
Finalen i Akershusmesterskapet
(tidligere Romeriksmesterskapet)
i rock arrangeres for tredje gang i
Stjernesalen.

KARIUS OG BAKTUS

SØNDAG 11. NOVEMBER KL: 14:00/
16:00 I STJERNESALEN
Hun lager musikk fra en annen tid,
og har styrt unna alle talentprogrammer på tv. Monica Heldal (21)
står på egne bein. Magisk. Mektig.
Overraskende. Imponerende.

KULTURKAFEEN: SPAKVELD
MED MONICA
TORSDAG 8. NOVEMBER KL. 18:00,
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TIRSDAG 13. NOVEMBER KL. 12:00,
VASSHJULET
Sturm und drang konsert! Norsk
kvintett som framfører sigøynermusikk, kletzmer, tango, folkemusikk fra nordiske land, djangomelodier og egene revyviser.

THOR GOTAAS: PÅ LOFFEN

TIRSDAG 13. NOVEMBER KL. 19:00,
BIBLIOTEKET
Thor Gotaas følger opp suksessforedraget fra i vår. Denne gangen
er det landstrykere og vagabonder han forteller om. I bokform har
han gjort det samme i «på loffen»
(2001).

LADIES NIGHT

TIRSDAG 13. NOVEMBER KL. 19:00,
VOLT SCENE
For fjerde året på rad er det igjen
duket for Ladies Night på VOLT
scene. I musikkbransjen er det
fremdeles ﬂere gutter enn jenter
som står på scenen, selv om det
kanskje er like mange jenter som
spiller et instrument. Dette vil vi
gjøre noe med! Ladies Night er
en kveld med ﬂere konserter i alle
musikksjangere - det musikerne
har til felles er at de er jenter.
Foreløpig er Ruth Troiani og VIVID
bekreftet.

CABARET NEW BURLESQUE

TORSDAG, 08. NOVEMBER, KL. 20:00,
KONG RAKNE
Direkte fra Frankrike. Ellevilt,
frekt og sexy show med musikk,
sang, dans og striptease. Alt
servert med sjarm og humor. I
den prisvinnende ﬁlmen «Tournée»
presenteres nyburlesk, eller neoburlesk til et bredere publikum.

ULLENSAKER SKOLEKORPS
- HITPARADE

ULLENSAKER
KULTURHUS

SØNDAG, 11. NOVEMBER, KL. 18:00,
KONG RAKNE
Ullensaker skolekorps gjentar suksessen fra i fjor og inviterer til stor
showkonsert. I år tar de for seg det
beste fra kjente pop- og rockband
de siste 40 årene.

KRIS KRISTOFFERSON

BLACKBIRD

ONSDAG, 07. NOVEMBER, KL. 20:00,
KONG RAKNE
På tross av stor pågang fra de
store scenene i Norge har Kris
Kristofferson valgt det nære og
intime denne gang. Det blir kun to
konserter i Norge - den ene er på
Ullensaker kulturhus på Jessheim,
den andre i Horten. Mangt og
mye kan plasseres i sekken «en
unik opplevelse» - denne konserten vil ligge høyt på den skalaen.
Ved siden av å være en fantastisk
artist er Kristofferson en historieforteller av rang. Fortellinger fra
et langt liv sammen med verdenskjente artister og skuespillere
sitter løst under denne konserten.
Dette er en mann uten nykker
som med stor glede skriver autografer og lar seg avbilde sammen
med sitt publikum.

MANDAG, 12. NOVEMBER, KL. 19:00,
KONG RAKNE
Tolv år gamle Una hadde eit forhold
til førti år gamle Ray. Femten år etter
søkjer ho han opp på arbeidsplassen. Ho har levd under ei skuggje av
fordøming frå omgjevnadene, og han
har sona straffa si og starta eit nytt liv.

RUNE LARSEN OG
TOR ENDRESEN

SKEDSMO

TORSDAG, 08. NOVEMBER, KL. 20:00,
KONG RAKNE
Tor Endresen og Rune Larsen
har i en årrekke tilhørt noen av
landets mest folkekjære artister.
Det store gjennombruddet kom
i 1989 med TV-programmet
Lollipop. En sodapopbar, smekkfull av 50 og 60-tallsmusikk gikk
som en farsott over landet og
ﬁkk tilhørere og tilhengere i alle
aldersgrupper.

LØRENSKOG
BYGDEMUESEUM
KONSERT MED
«ENDA KALDERE»

SØNDAG 11. NOVEMBER, KL. 13:00
Lørenskoggruppa «Enda Kaldere»:
byr på staut mannssang, lun humor
og stødig hardingfelegitar. Åpent
museum fra kl. 12, opplev Lørenskog
i gamle dager.

JUBILEUMSKONSERT,

TORSDAG 08. NOVEMBER, KL. 20:00,
SKEDSMO SAMFUNNSHUS
Korille arrangerer jubileumskonsert.

JAZZKAFE

LØRDAG 10. NOVEMBER, KL. 14:00,
FAGERBORG HOTEL
Opplev «crooneren» Stephen Ackles
sammen med Joachim Svendsen på
gitar.
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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:

BROER FØRER ALLTID
TIL ET STED
VINNER AV FLAXLODD

ARNHILD MIKKELSEN
Heimdalsveien 7B
1472 Fjellhamar
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SVARSLIPP SENDES TIL: Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

LØSNING : ................................................................................................................................................................
NAVN : ........................................................................................................................................................................
ADRESSE : ...............................................................................................................................................................
FRIST FOR INNSENDING : Mandag 12. november
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Løfter seg fra bølgedalen
Skedsmo svømmeklubb har hatt en
tøff periode de siste
årene, men ser nå
at engasjementet
øker. — Nå begynner
vi å komme i gang
med konkurranser igjen, forteller
svømmeinstruktør
Mona Granår Holt.
SPORT
Tekst/foto: Roy R. Mortensenroy@avisdrift.no

– Mitt mål er å bli en enda
dyktigere svømmer, sier Sindre
Winther Eilertsen (14).
TUNGT, MEN ARTIG
Som så mange andre i distriktet ble Eilertsen tatt med til en
av klubbens kurs for å lære å
svømme da han var liten. Han
synes at det er artig å være i
vannet, men at svømmetreningen enkelte ganger kan føles
både tung og ensidig.
– Jeg svømmer selvsagt for å bli
god. Svømming er dessuten den
beste treningen du kan bedrive
siden du trener mange forskjellige
muskelgrupper, forteller 14-åringen, som i tillegg trener Tae Kwon
Do.
Kristine Hellstrøm (15) ble tatt
med i bassenget da hun var fire
år. Hun synes svømming er en fin
idrett. Etter ett års pause fra svømmetrening er hun tilbake i klubben igjen. 15-åringen røper at hun
startet med bilcross. Nå kjører hun
bilcross vår- og sommerhalvåret,
mens høst- og vinterhalvåret går
med til svømmetrening.
– Jeg har deltatt på noen stevner tidligere. Det er artig å svømme mot andre for å se om jeg kla-

LAGET: Sindre Winther Eilertsen Erik Røe Helgesen (foran) og Jonas Amundsen, Kristine Hellstrøm og Magnus Granås Holt har funnet sin idrett i svømming.

rer å svømme litt raskere enn dem,
sier Hellstrøm.
Skedsmo svømmeklubb bruker
svømmehallen på Asak skole i Leirsund som sin hovedhall. Svømmekursene blir holdt på Åsenhagen,
Volla, Sten Tærud og Asak.
ETTERLYSER
INSTRUK TØRER
Mye av rekruttering går via
svømmekursene klubben arrangerer. Klubben må ofte
takke nei til nye medlemmer
når høst- og nyårssemesteret
starter på grunn av mangel på
bassengtimer og instruktører.
– Vi ønsker oss flere instruktører over 18 år. Den som skal ha
konkurransepartiet bør være tidligere svømmer, ikke nødvendigvis
konkurransesvømmer. Den som
kunne tenke seg å være instruktør
på svømmekursene våre vil få den
nødvendige opplæringen i klub-

ben, forteller klubbleder og svømmeinstruktør Mona Granås Holt.
Klubben har flere som deler på
konkurransepartiene, men mangler trenere på hovedpartiet og til
rekruttpartiene på Asak. Klubblederen forteller at hun selv er i bassenget fire kvelder i uken.
Svømmeklubben har opplevd oppturer og nedturer siden starten i 1959. Nå er klubben igjen i ferd med å løfte seg
etter å ha vært nede i en liten
bølgedal.
– Vi sliter litt med å få inn foreldre i styre og stell. Vi har derfor
ikke hatt kapasitet til å arrangere
så veldig mange stevner. Men i år
har vi begynt å få til noe. Noen av
svømmerne har deltatt i stevne på
Skjetten. Senere skal vi delta på
svømmestevne i Lihallen på Gjelleråsen. Nå begynner vi å komme
i gang med konkurranser igjen,
forteller Holt.

TRENING: Sindre Winther Eilertsen bruker utallige timer i bassenget.

