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få
Rett over nyttår starter
Till Senunyper
sesong med suksessprogrammet
«Hver gang vi møtes». Marion Ravn
og de andre artistene tjener på
deltagelsen både artistmessig og
økonomisk.
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för slutsålda varor.
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r 26 /9 -5 /10, med reservatio

I løpet av årets elleve første måneder har folk fra Skedsmo kjøpt
11,1 prosent flere nye biler enn de
gjorde på samme tid i fjor. Vi gir deg
oversikten over bilene som ligger an
til å vinne 2012-kappløpet på våre
kanter av Romerike.
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Røykvarslere er brannvesenets
julegavetips (i år også). Spesielt
anbefales varianten som kan seriekobles slik at du ved brann hører
varslerne selv om du befinner deg i
en annen del av boligen.
Side 6-7
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Tanker om jul

Passasjerrekord – igjen
Forrige måned
reiste 1 788 373
passasjerer over
Oslo Lufthavn.
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Oslo Lufthavn Gardermoen
kan melde om ny passasjerrekord. I november reiste 1 788

373 passasjerer over Oslo Lufthavn, noe som er en økning
på 3,9 prosent sammenlignet
med samme måned i fjor.
Antall utenlandsreiser økte
med 5,1 prosent, mens innlandstrafikken vokste med 2,8 prosent.
Blant de ti største rutene var
det størst vekst på Oslo – Tromsø, med 18,3 prosent. At Tromsø IL spilte cupfinale på Ullevaal i slutten av november skal
være hovedårsaken til dette.

Hva tenker vi mest
på om dagen? Hva
opptar oss? Det er
kanskje sånn med
julen, som med
fotball. Fotball er
så populært, fordi
det er så populært.
Tiden før jul blir så
masete, fordi vi tenker at den må være
masete.

LESERNES HJØRNE
Tekst: Trygve Bekkesletten

Må julen være så masete, må
den det? Det er interessant å sette seg ned på en krakk på et butikksenter og se på mylderet. De
aller fleste ser ut til å ha det veldig travelt. Hvorfor det? Jo, jeg
vet det raske svaret: «Vi har så
mye som skal ordnes». Innkjøp
til juleavslutninger på skoler,
jobb og foreninger. Og så alle
gavene da, og julekort og julebrev og julebakst og juleslakt og
julevask og juletre og julepynt
og - - -. En kan nesten miste både
pusten og motet. Må det være
sånn? Både ja og nei. Det er jo
flott med høytider og fest. Det
er mange hverdager og jeg me-

Ansvarlig avfallshåndtering for klima,
kretsløp og miljø
ROAF driver syv gjenvinningsstasjoner, Bøler avfallsdeponi,
samt ordning for innsamling av farlig avfall og over 100
returpunkter for glass- og metallemballasje.

Foto: www.sxc.hu

ner det er flott å gjøre forskjell
på hverdag og fest. Forskjell på
ukedager og søndager. Tenk at
vi har rett til å hvile oss en hel
dag. Og i moderne Norge, har
vi fått lørdagen i tillegg. Og vi
jobber kortere dager enn noen
gang. Vi har mere hjelpemidler i
huset enn noen generasjoner før
oss. Enda er det så masete. Vi lar
oss rive med i maset, hvis vi ikke
bevist gjør det annerledes. Det
er tross alt stor forskjell på å ha
mye å gjøre og å være stresset.
Tenker du det samme?
Vi legger vel lista litt for høyt
tidlig på høsten. Alt skal gjøres
til jul. Oppussing, vask og fornying av både hus og hjem. Eller burde vi si kropp og sjel også.
Kanskje det var mer påkrevet?
Som sagt, det er fint å feire og
ha fest. Og her i mørke nord er
det fint med en lysfest på det
mørkeste. Men vi feirer mer enn
en lysfest. Vi feirer Jesu fødsel,
egentlig. Ja, vi feirer at verdens
frelser ble født. Henger du med
på tanken?
Nå er det julekonserter og
julespill i kirker og kulturbygg.
Så flott. Jeg har fått med meg
både Ole Paus, i Oslo Konserthus, og julespill i Sentrumkirken, Strømmen. Fine opplevelser. Og jeg ser selveste Ole Ivars
fylle Råholt kirke to ganger, med
«Jeg er så glad hver julekveld for

da ble Jesus født». Skikkelig bra.
Ja, men - - - sier noen. Det er for
penger. Ja vel, men det er da
mye godt arbeid som gjøres for
penger både innenfor helse, omsorg, skole og kirke for å nevne
noe.
Det er skrevet så mye bra
julesanger og vi har så mange
dyktige utøvere, både sangere
og musikere. Velkommen til
alle gode krefter som vil formidle videre at Fredsfyrsten har
kommet. Spørsmålet blir om vi
stopper opp ved Jesusbarnet i
krybben eller om vi lar han bli
fredsfyrste både i land og folk og
i den enkelte av oss. Det snakkes om den kristne kulturarven.
Hva er det? Jo, for eksempel da
landets ledelse valgte fredslinjen, og folket valgte blomster,
etter 22. juli 2011.
Etter at siste julepynten er på
plass på julaften pleier jeg å sett
på Julekveldsvisa av Alf Prøysen.
Han får koblet hverdag til fest,
og jord til himmel, på en unik
måte. Tenk på bildet med stjernen som ble tent; «og siden har
a brønni i alle verdens land». Ja
tenk det. I to tusen år har budskapet om fredsfyrsten lydt. Om
hans liv, død, oppstandelse og at
han lever i dag.
ØNSKER DEG RIKTIG
GOD JULEHØYTID, - med
gode tanker om jul!

Du kan levere følgende på våre gjenvinningsstasjoner:
Hageavfall -Trevirke - Klær - Papp/papir - Plastemballasje
Farlig avfall - Hvitevarer - Brennbart avfall etter sortering
Elektrisk og elektronisk avfall - Glass- og metallemballasje
Ikke brennbart avfall etter sortering
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Tirs, tors kl 7-19
Lør kl 9-15
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Bølerveien 93, 2021 Skedsmokorset
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Stell pent med hybelkaninene
Er du blant dem
som finner hybelkaniner under
møblene? Det kan
tyde på at inneluften er bra og
at ventilasjonen
fungerer som den
skal.

Tekst/foto: Dag Øyvind Olsen

Sjekk våre
betingelser
Romerike Bilsalg AS
Tlf. 63 99 24 20

Historien om
polarkvinnene
Norske polarheltinner som Cecilie Skog
og Monica Kristensen blir hedret i
Lørenskog bibliotek
på nyåret.

AKTUELT
– Hvis det derimot aldri dannes støvdotter på gulvet ditt,
kan det faktisk være fare på
ferde, sier daglig leder Kolbjørn
Mohn Jenssen i Mycoteam.
Selskapet har spesialisert seg
på inneklima og holder blant
annet foredrag for installatører
av ventilasjonsanlegg for å lære
dem å redusere helseplager
knyttet til støv i bygninger.
– Hybelkaniner kan være et
sunnhetstegn, fordi de viser at
støvet faller ned på gulvet og at
støvpartikler ikke svever konstant rundt i luften. I mange
nye, tette bygg med moderne
ventilasjonsanlegg er det ofte
få hybelkaniner, sier Mohn
Jenssen.
I boliger hvor tilluft kommer
inn i ett rom, og avtrekk er i et
annet rom, kan små støvpartikler kontinuerlig virvles opp.
Støvpartiklene faller ned
igjen før de når avtrekket, og blir
liggende som et tynt lag overalt.
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AKTUELT
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Sigri Sandberg Meløy er forfatter av boken «Polarheltinner»,
der hun portretterer de syv tøffeste polarkvinnene i vår historie. Den eldste av dem vandret
alene langs Svalbards kyst i
1907, den yngste har akkurat
besteget sin femte 8000-meter.
Både Cecilie Skog, Liv Arnesen
og Monica Kristensen har fått

STØVSUGING:

FORFATTER: Sigri Sandberg Meløy har skrevet boken «Polarheltinner».
Polarheltinner».
I januar kommer hun til Lørenskog bibliotek. (Foto: Gyldendal Forlag)

sin plass i boken som prøver å
forklare tiltrekningen mot is,
kulde, ro og ensomhet.
Fredag 4. januar kl. 12.00
kommer Meløy til Lørenskog

bibliotek for å fortelle om boka
og vise bilder av de tøffe kvinnene. Forfattertreffet er et samarbeid mellom 60 + og Lørenskog bibliotek.

Det blir mye støv av å ha kjæledyr inne. (Foto: Colourbox)

Samtidig svever mange av støvpartiklene i luften i lang tid.
Det er de minste støvpartiklene som har størst betydning
for helsen vår, fordi de trenger
dypere ned i luftveien, og er så
mange.
FARLIG SVEVELUS
Støv er en kjemisk cocktail
med ørsmå rester fra for eksempel maling og bygningsmaterialer. Moderne bygningskjemi
binder seg til partikler og flytter seg i bygget. Kjemien kan
bli i huset ett til fem år etter en
byggeprosess eller oppussing er

ferdig, viser analyser fra Mycoteam.
– Går vi og puster i en slik
cocktail av fint støv, utsetter vi
oss ikke bare for støvet, men
for alt som støvet har tatt opp
i seg av bygningskjemi og potensielt skadelige stoffer, ifølge
Kolbjørn Mohn Jenssen.
Et velfungerende ventilasjonsanlegg skal sørge for riktig
utskiftning av luft, men det er
ikke en støvsuger for innelufta.
– Det som skjer er ofte at
ventilasjonsanlegg
virvler
opp støv som forblir i innelufta. Dette kaller vi svevelus.

Luft resirkuleres mer og mer
i ventilasjonsanlegg, mens lite
frisk luft slipper inn. Dette
skyldes økte krav til energieffektivitet.
– Dessverre er det ikke slik at
de mest miljøvennlige løsningene automatisk er det beste for
oss mennesker.
LUFT UT!
– For lite utskiftning av inneluften er et helseproblem som
både byggebransjen og helsevesenet vet lite om, sier Kolbjørn
Mohn Jenssen i Mycoteam til
nyhetsbyrået Newswire.

For å bedre situasjonen kan
det hjelpe å lufte ut skikkelig av
og til, og å åpne dører og vinduer.
Norges Astma- og Allergiforbund, som driver nettsiden
inneklima.com, anbefaler at vi
bruker en god støvsuger og at
vi skifter støvsugerpose ofte for
å unngå å virvle opp støv.
Ved rengjøring bør vi unngå
å feie gulv, men heller moppe.
Vi bør ikke bruke vifter eller
ovner som virvler opp støv, og
heller ikke dra med oss sand på
skoene inn i huset.

dittbudskap.no
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Bytt ikke kjøkken!
Bytt bare dører, skuffer, benkeplater og vask! Nye dører produsert etter mål. Også helt til taks!
Passer alle typer kjøkken uansett alder! Ferdig montert!

Vårt tilbud ved hel fornyelse: Gratis benkeplater!

Norskproduserte
kvalitetsprodukt
fra egen fabrikk
på Hamar!
Vi leverer
også komplette
kjøkken!
www.tremo.no
Ring din lokale
representant
for en avtale
om GRatis
hjemmebesøk og
kostnadsoverslag:

Rune Løvås
rune@tremo.no

913 92 660
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Brannvesenet anbefalerr seriekobling
Brenner det et sted
i boligen aktiveres
flere røykvarslere
samtidig.
AKTUELT
Tekst/foto: Roy R. Mortensen
roy@avisdrift.no

– Seriekoblede varslere øker
sjansen for å redde seg ut eller
få slukket brannen på et tidlig
tidspunkt, sier Linda Stuvland,
informasjonsrådgiver på Nedre
Romerike brann- og redningsvesen.
Røykvarslere er den beste
forsikringen mot å omkomme
i brann. Brannvesenet oppfordrer alle til å skifte batterier i
røykvarslerne sine og teste at
de virker som de skal.

Tips for en
brannfri jul:
- Sjekk røykvarslerne
- Ha slukkerutstyr
tilgjengelig
- Forlat aldri gryta eller
julebaksten i ovnen.
- Forlat aldri levende lys.
- Unngå lysmansjetter og
pynt av brennbart materiale.
- Plasser ikke levende lys
ved brennbart materiale.
- Sørg for at lysene
står støtt.
- Vær påpasselig med telys.
Disse kan flamme opp.
- Elektrisk utstyr kan starte
en brann. Sjekk utstyret.
- La aldri julebelysningen stå
på om natten, eller når du
er borte.

VARSLES TIDLIG
Ofte starter boligbranner
om natten. Da er det viktig
å få rask beskjed slik at man
kommer seg ut, eller klarer å
slukke brannen selv i en tidlig fase. Det er påbudt med
røykvarsler og slukkerutstyr
i alle norske hjem og hytter.
Røykvarslerne skal henge i
taket på grunn av at røyken
først samles i taket.
– Disse kan du seriekoble opp
til 15 stykker i lag. De er trådløse. Når den ene begynner å
pipe starter også den andre, sier
Linda Stuvland, og viser fram to
røykvarslere, sier Stuvland.
Ofte har folk i bolighus mer
enn bare en varsler. Har du
flere kan du ha en på soverommet, en i stua og en i garasjen.
Er disse seriekoblet får du tidlig varsel og kommer deg ut.
En brann kan utvikle seg veldig fort. Det kan være snakk
om bare minutter fra en liten
brann til en stor brann.
– Jeg kjenner til at naboer
har tatt i bruk slike og plassert seriekoblede varslere hos
hverandre. Hvis det brenner
hos naboen får du også melding.
PASS PÅ LEVENDE LYS
Desember er en måned der
mange bruker levende lys og
kanskje fyrer litt ekstra i peisen på grunn av kulda. Vi må
være nøye med matlaging, fyring, bruk av elektrisitet, lys
og dekorasjoner. Brannvesenet
ber folk være ekstra påpasselige med bruk av levende lys.
– Man må passe på levende
lys og være nøye med hvilke
dekorasjoner som er rundt lyset. Mange pynter med kongler, granbar og andre brennbare materialer.
I enkelte reklameblader
fi nner man av og til bilder
av levende lys på juletrærne.
Stuvland håper at det ikke er
noen som følger den gamle
trenden med levende lys på
juletreet.
– Bruker du levende lys er
det viktig at du alltid er tilstede

KAN BLI STORBRANN: En
liten flamme kan fort utvikle seg
til å bli en storbrann i løpet av
kort tid. Bildet er fra en øvelse.

i rommet, sier informasjonsrådgiveren.
RYKKER UT TIL
MATBRANNER
– Vi har en del utrykninger på
grunn av matlaging. Dette er
mat i ovn eller på plate som
har blitt glemt, enten ved at
personen har sovnet eller har
gått ut av boligen. I jula er vi
ekstra stresset og det er mye
som skjer rundt oss og det er
kanskje også litt alkohol inne
i bildet, sier Stuvland.
40 prosent av alle boligbranner starter med elektrisitet. I desember bruker vi mer
elektrisitet til julepynt, oppvarming, lys og matlaging.
Brannvesenet advarer mot å
bruke for mye skjøteledninger
på ting som tar mye strøm,
og heller ikke bruke utstyr

og ledninger som er skadet.
Skadd el-utstyr bør kastes eller sendes til reparasjon. På
landsbasis er det flere branner
i desember enn ellers i året.
– Jeg tror dette kan skyldes
at det brukes mer levende lys,
fyring og at det er mer stress,
forteller Stuvland.
I fjor rykket Nedre Romerike Brannvesen, som har
ansvaret for Skedsmo, Lørenskog og Rælingen, ut til
11 branner i desember og 17
branner i januar.

Røykvarslere er
brannvesenets julegavetips. Disse
kan du seriekoble slik at du ved
brann hører varslerne selv om du
befinner deg i en annen del av
boligen, sier Linda Stuvland.

JULEGAVETIPS:
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Økende nybilsalg på Ro merike
I løpet av årets elleve første måneder
har folk fra Skedsmo
kjøpt 11,1 prosent
flere nye biler enn
de gjorde på samme
tid i fjor. Økningen
er bedre enn det vi
ser på landsbasis.
Her er oversikten
over bilene som
ligger an til å vinne
2012-kappløpet på
våre kanter av
Romerike.

— og nye Ford Focus er mest populær i Akershus

AKTUELT
Tekst: Yngve Johnsen
yngve@avisdrift.no

2012 ser ut til å bli et brukbart år for bilbransjen i Norge. Når bare én måned gjenstår i salgsstatistikken fra
Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV), så viser tallene
at det har vært en økning på
1,4 prosent i antall nybilsalg
til nordmenn. Et lokalt dykk i
tabellene, viser at innbyggerne i Skedsmo kommune har
hatt en enda bedre økning
enn gjennomsnittet.
BILER I SKEDSMO
Inntil 30. november har det
blitt solgt 128.598 helt nye
personbiler til nordmenn
og norske bedrifter. Dette er
1.803 flere enn på samme tid
i fjor.
Så kan vi konstatere at det
har gått ut 2.236 flunkende nye
biler til personer eller bedrifter
med adresse i Skedsmo i løpet
av årets elleve første måneder.
Dette er 224 flere enn på samme
tid i 2011. Det betyr en økning
på hele 11,1 prosent i Skedsmo.
I denne statistikken har det
altså ingen betydning hvor den
nye bilen er kjøpt. Om en fra
Skedsmo kjøper bil i Oslo, så
gjelder registreringen adressen
til den nye eieren.
BILER I ULLENSAKER
Tilsvarende kan vi slå fast at nybilsalget til folk fra Ullensaker
også har tatt seg godt opp det
siste året. Det rullet ut 1.063 helt
nye biler til adresser i Ullensaker, og dette er 87 flere enn på
samme tid i fjor. Dette tilsvarer
en økning på 8,9 prosent.
Økning var det også i Lørenskog, nærmere bestemt med 4,9
prosent. Det ble solgt 995 nye
biler dertil i løpet av de aktuelle månedene.
MEST POP I SKEDSMO
I dag kan vi presentere de mest
populære merkene blant nybilene folk herfra har kjøpt. Aller
øverst i Skedsmo finner vi Ford

Mondeo, som har gått ut til 159
personer i Skedsmo. Denne leder altså an til å bli den store
vinneren i Skedsmo i 2012.
Men tall fra desember mangler,
og Ford Focus følger på med
148 solgte utgaver til folk fra
Skedsmo.
I Ullensaker kommune er
det dødt løp mellom VW Golf
og Ford Focus, som begge har
femti nye eksemplarer. I Lørenskog er det Mercedes C-Klasse
som troner øverst, med 69 utgaver.
SOLGTE I AKERSHUS
Sammenligner vi med Topp
20 i Akershus, så ser vi at
Ford Focus er øverst med 695
solgte, tett etterfulgt av VW
Golf med 692 solgte, og VW
Passat med 552 eksemplarer. I
hele Akershus er det solgt totalt 19.065 nye biler i løpet av
årets elleve første måneder.
Det gir en økning på 1.173 bi-

NYE BILER: Fra 1. januar til 30.

november i år, så har 2.236 helt
nye biler blitt solgt til personer eller
bedrifter i Skedsmo. (Foto: Ford)

ler. Dette er 6,6 prosent mer
enn på samme tid i fjor.
V W PÅ TOPP 4
På landsbasis er det ingen
som helst tvil om at VW Golf
fortsatt er mest populær. Men
markedsandelen var i fjor på
5,5 prosent, og nå er den sunket til 4,6 prosent. Med 5.861
nye biler, så er dette likevel
1.909 foran nummer to - som
er Ford Focus med 3.952 eksemplarer. Deretter følger to
nye utgaver av Volkswagen,
nemlig Passat med 3.896 og
Tiguan med 3.601 solgte.
Først på femteplass kommer
noe annet enn en tysker –
Toyota Avensis med 3.588 eksemplarer.

Topp 20 Ullensaker

Topp 20 Skedsmo

Topp 20 Lørenskog

Topp 20 Akershus

1. januar – 30. november 2012.
Kilde: Opplysningsrådet for veitrafikken

1. januar – 30. november 2012.
Kilde: Opplysningsrådet for veitrafikken

1. januar – 30. november 2012.
Kilde: Opplysningsrådet for veitrafikken

1. januar – 30. november 2012.
Kilde: Opplysningsrådet for veitrafikken

BILMERKE

NYE BILER

BILMERKE

NYE BILER

BILMERKE

NYE BILER

BILMERKE

NYE BILER

Volkswagen Golf
Ford Focus
Peugeot 508
Hyundai i30
Toyota Avensis
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Passat
Volvo V70
Ford Mondeo
BMW X3
Toyota Yaris
BMW 3-serie
Skoda Octavia
Toyota Auris
Audi A4
Kia Sportage
Volkswagen Polo
BMW 5-serie
Kia Picanto
Toyota Prius

50
50
44
36
35
32
31
29
29
27
26
26
25
23
22
21
20
19
16
16

Ford Mondeo
Ford Focus
Volkswagen Golf
Volkswagen Passat
Toyota Avensis
Volvo V70
Peugeot 508
Toyota Yaris
Nissan Leaf
Nissan Qashqai
Volkswagen Polo
Opel Insignia
Peugeot 208
Volkswagen Tiguan
Audi A4
Ford Fiesta
Toyota Prius
Volvo V60
Suzuki Swift
Mercedes-Benz
C-klasse

159
148
82
72
64
59
58
49
47
44
44
44
43
42
40
40
38
37
37
36

Mercedes-Benz C-kl.
Kia Sportage
Kia cee'd
Mercedes-Benz B-kl.
Toyota Avensis
Toyota Yaris
Mercedes-Benz E-kl.
Mercedes-Benz GLK
Kia Picanto
Skoda Octavia
Toyota Prius
Ford Focus
Hyundai i30
Volkswagen Golf
Volkswagen Tiguan
Ford Mondeo
Mercedes-Benz
A-klasse
BMW X3
Citroen C-Zero
Citroen C4

69
56
34
32
29
27
27
25
23
19
18
17
17
16
15
15

Ford Focus
Volkswagen Golf
Volkswagen Passat
Toyota Yaris
Nissan Leaf
Ford Mondeo
Toyota Avensis
Volvo V70
Volkswagen Tiguan
BMW 1-serie
BMW X3
Subaru XV
Skoda Octavia
Audi A4
Toyota Auris
BMW 5-serie
Volkswagen Polo
Hyundai i30
Volvo V60
BMW 3-serie

695
692
552
535
503
498
481
470
428
389
383
318
314
313
313
303
300
300
289
284

15
15
15
14

9
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Åpnet ny butikk i Oslo
Hanne Martinsen
fra Lillestrøm åpnet
en ny avdeling av
kjolebutikken «Anna
Johnson & Friends»
i Akersgata i Oslo.
KULTUR
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Lørdag 5. januar er det sesongpremiere for suksessprogrammet «Hver gang vi møtes» på
TV2. I fjor samlet om lag 600

000 nordmenn seg foran TVskjermen for å se kjente artister
tolke hverandres låter. Denne
gangen er det Lørenskogs egen
Marion Ravn som er en av deltagerne, sammen med blant
andre Kurt Nilsen, Lene Marlin
og Morten Abel.
– Jeg synes det har vært fantastisk å være med i «Hver gang
vi møtes», og ha med M2Mlåtene. Det er gøy at folk blir
minnet på låtene, og det er fantastisk å se så store artister gjøre
coverversjoner av dem, uttalte
Marion Ravn forrige uke.
På sin egen blogg skrev hun
i august at hun sitter igjen
med nye venner, god musikk
og minner for livet etter innspillingen.

KJOLEFINE: Innehaver Hanne Martinsen (ytterst
t.v.) poserte sammen med modellene som holdt kjolevisning under åpningsfesten. (Foto: Privat)

Nr. 40 – 2012

KIRKEGATA
1908 -2012
Kirkegata sett fra jernbanen i 1908. En idyllisk liten perle. I huset til
venstre har kunstneren Henrik Sørensen bodd sammen med faren
Severin, som var sagbruksbestyrer. Far og sønn flyttet til Lillestrøm da
Henrik var 12 år gammel i 1894. Moren Helene døde da Henrik ble født.
Henrik bodde i Kirkegata 10 fram til 1904, da dro han til København for å
studere. Fasaden på bygget ble restaurert i 2010. Innvendig har arbeidet

1908

2012

dessverre stoppet helt opp. For åtte år siden danset ledende politikere
og park-aksjonister en gledesdans for park i dette området. I år gjorde
politikerne i Skedsmo kommune helomvending med et nytt vedtak som i
stedet for park åpner for to store betongbygg på tomta til Kirkegata 10.

Av: Roy Mortensen
Kilde: Norske aviser fra A til Å

15
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Km 221200 Selges Kr 80000,+ mreg. Ta kontakt for mer info.
Tlf. 92 88 39 37

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»

Selger: Krogenæs, Fron hengeskap
lutet, h79x b 100(115)x d18(25) kr.
2.500,- Maxfit trimsykkel kr. 750,Salongbord grovt 135x75 kr. 500,Tlf. 95 76 01 85 kl. 19-20.

GRATIS for private, 490+mva
pr annonse for bedrifter

Yamaha orgel kr. 750, 1 golv
rulle kr. 500,- 2 Store fuglebur kr
250,- pr. stk. Judo tøy: 1 jakke og 2
bukser str. 190 kr. 200. Porsgrund
minnetallerkner fra 72-73-76-7781-82-83-84-85-87 selges for kr.
100,- pr. stk. Div. kopper og glass
selges rimelig. Tlf. 90144169

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

TIL SALGS
Kommoder: En høy og en lav selges
rimelig . Gammel Motorla mobil
selges. Lage Ola-bil? Jeg har store
hjul til den kommende bilen. 1
damesykkel, 1 trimsykkel , noen
møbler + bøker og bilder selges
rimelig. Tlf. 63 87 74 12/936 18
202.
1 Lilje, stor spisegaffel kr.700,- (kr.
1321,-) (Ny) 1 Lilje stor spisekniv
kr. 600,- (kr. 1004,-) (Ny) 1 Odel
paispade kr. 650,- (kr 1063,-)
(Ny) 1 Odel potet/salatskje kr.
1200,- (kr. 2190) (Ny) (Jessheim).
Mobil 918 63 832
4 Sommerhjul, 185/60 14 22H
til Golf, lite kjørt, selges. Har også
4 ubrukte 13 toms sommerhjul til
Golf II. Tlf. 934 33 232
2 Kniver i Drage m/kort skaft Kr.
500,- pr. stk. ( kr. 870,-) (Nytt)5
Skjeer i Drage ca. 18 cm Kr. 600,pr.stk. (kr. 999,-) (Nytt) 3 Gaffler i
Drage ca. 18 cm. Kr. 600,- pr. stk.
(kr. 999,-) (Nytt) Rådhus m/vifte
anretningsgaffel/skje Kr. 1800,(nypris kr. 4362,-) 6 Kaffeskjeer i

Rådhus m/vifte Kr. 500,- .(nypris
kr. 347,- pr. stk.) 3 Kniver i Flat
Rose (langt skaft) Kr 500,- pr.stk. (
(Nytt) (kr. 886,- pr. stk.) 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.
800,- 6 Skipsglass fra Holmegård,
ubrukt kr. 800,- 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) Jessheim. Tlf.
918 63 832
4 gode piggdekk 175x13 på felger
til Golf, 4hull, kr. 800,-. Varehenger
med lemmer, kr. 1800,-. Havkajakk
med div. utstyr kr. 6000,-. Tlf 909
56 561
Sigrid Undsets samlede (ulest) i
20 bind. kr 500,- eller gi bud. Tlf
45022415.
Selger: Hockeyskøyter Reebok 3K
str. 41. Brukt 1 gang. Kr 400.
Slalomstøvler Head str 36. Kr
100 Snowboardstøvler Head Zora
str. 39,5. Kr 250. Boblejakke

Best pris på dekk
4 stk. Nokian Hakka R
Vinterdekk - piggfritt
175/65x14................3.190,185/65x15................3.690,195/65x15................3.890,215/65x16................5.190,205/60x16................5.190,235/60x18................8.190,205/55x16................4.790,215/55x16................5.490,235/55x17................7.190,205/50x17................6.290,215/50x17................6.690,225/50x17................6.390,225/45x17................6.790,225/40x18................7.990,245/40x18................8.790,-

4 stk. Michelin X-Ice X12
Vinterdekk - piggfritt
195/65x15................3.190,205/55x16................4.190,Vi har Norges beste pris og største
lager av Continental vinterdekk.
Husk Conti PIGG- eneste dekket
m/limte pigger.
4 stk Continental Viking Contact 5
195/65x15................3.890,205/55x16................4.890,225/55x16................5.790,215/65x16................4.990,225/45x17................6.890,225/50x17................7.090,235/65x17................8.190,-

Montering kommer i tillegg. Felger må bestilles. 1 dags levering
Vi har ikke timebestilling, men kjører drop-in på 4 bukker.
Møt opp senest 20 min. før stengetid.

Antartic gutt rød m/gåsedun. Str
L. Pen, som ny, lite brukt. Kr
400. Vinterjakke Vila jente str.
XS sort m/fuskepelskant på hetta,
kr 200. Jenteklær str 12-13
år/XS, brukt, div. kr 100/pose.
Høst/vår jakke, New Look, mørkeblå, str 12 år, lite brukt. Kr 200.
Trenchcoat Zara, beige, str XS,
Brukt 1 gang, kr 300. Langrennsstøvler Madshus Nano JR
R, herre, str 42. Mørk dress, gutt
ca konfirmasjonsalder, brukt 1-2
ggr, kr 400. Herresko, pensko,
sort skinn str 42, lite brukt. Kr
100/par. Innendørssko/hallsko
Adidas jente, str 37,5. Pent
brukt. Rød/gul. Kr 50. Gitar for
barn, Morgan, pen, lite brukt, 5
barn
år gammel. Kr 750. Juleplatter
Porsgrund 1968-1992 (minus
1975), kr 100/stk. Gulvteppe
«persisk» mørk rødt m/mønster
str 292x194 cm, brukt. Kr 400.
Kjøkkenbord Fusion Ikea m/4
stoler, brukt, mørkbrun. Kr 300.
Pelsjakke, str 38-40, mørk, fra
Pelsjakke
buntmaker HL Bruun &Co, Oslo.
Kr 400. Hamsterbur,, enkel type,
kr 100. Henv. H-ode@getmail.
no eller tlf 91353511 e. 18.
Selger Danmarks historie i 14 grønne
skinnbind. Kr. 900,- Carl Grimsbergs
menneskenes liv og historie i 25
skinnbind. Kr. 1000,- Tlf. 924 49
226

Hjemmestrikkede votter og sokker
i 100% ull til salgs. 200 kr per par,
men avslag ved kjøp av flere par. F.eks.
ved kjøp av 4 par, få 5. par gratis. Jeg
har flere farger og farge-kombinasjoner enn på bildet. Kontakt Jorunn på
92 88 26 11

Selger ca 60 flotte, tjekkiske
krystallglass . Pris 1300,- Nypris ca
6000,- Kontakt Mette på 90083830
Sykkelrulle selges p.g.a. flytting.
Nypris: 2.700,-. Brukt kun èn gang.
Selges kr. 1.500,-. Mob. 90 99 01 80
Lammeskinnskåpe (grå) str. 44.
Finsk kvalitet, selges kr. 1.200,-Tlf.
47851108
Meget pent brukt grå sofa i dansk
design (nyrensket) selges: 3000,Ikeas docksta spisebord: 350,- 2
svarte lenestoler i tre: 300,- Kontakt: Emma, tel 40647456

Nissan X-Trail 2,2 2003 Mod

Te-service til 7 personer m/tekanne og sukkerskål. Helt feilfritt
keramikk-servise ( Bie). Kr. 1.500.
Tlf. 95792301

KJØKKEN FOR ALLE!
Moderne & Klassiske!
- fabrikksmonterte moduler

✔ Kostnadsfritt

innen 20 mil!
Gjelder kjøkken!

Gammel tutgrammofon med ca
40 steinkaker selges. Ta kontakt på
91813379
Massey Ferguson 165,76 mod.
Frontlaster,flere skuffer og gaffel.Kjetting/
Frontlaster
lodd.Selges samlet med Moelvenhenger,
kr 40.000,- Betongblander, Lescha 140
kr 500,- Blank parafin, i 2 conteinere,
ca 1.400l kr 3,- pr/l Stillas-bukker i
stål.Justerbar til ca 190 cm.5 stk. kr
1.500,- Brendrup biltilhenger 2000.
Mod 1987,Rest.obj. kr 2.000,- Forskalingslemmer, 20 stk eldre i kryssfiner.kr
lingslemmer
500,- Løs ved, grov 45 cm, ca 10m3,
kr 4.000,- Rørleggerdeler, sirkulasjonspumper, shunter, ventiler m styring, div.
rørdeler fra sentralvarmeanlegg, ubetyde9.000,- Ekspansjonslig brukt. Samlet kr 9.000,
kar, 4 stk, 35, 40, 50 og 150 Ubrukte,
samlet kr 3.000,- Luftavfukter, Frico.
Kr 1.200,- 4 stk dekk m felg, 205/50
R16 87V Kr 2.000,- Mursteintralle, kr
200,- Byggestrømskap, 230V, 32 amp
Ubetydelig brukt, Kr 1.000,- Truck, Ledestabler, Max høyde 2900mm Koplett
m lader, Jungheidenrich. Kr 30.000,Kontakt Stein tlf 92602619

ØNSKES KJØPT
iser! Kök

Vi forhandler:

Nytt, ubrukt vindu selges kr. 4.700,Helt nytt og ubrukt "Uldal toppsving
139 X 149 STD hvitmalt. Green line
1,4 vindu" selges.Vinduet er fremdeles
innpakket i plast og har stått i ro og
fred innendørs siden det ble levert.
Kan kontaktes på telefon 63 81 45 53
mellom 14:00-18:00 på hverdager.

Lydteknisk kyndig person søkes til
oppsett og innstilling av Bose kinoanlegg i stue/leilighet. Ønsker anbud
på rengjøring av liten, lettstelt leilighet i Lillestrøm hver 14. dag. Mobil:
90 99 01 80.

✔ Norsk personal!
✔ Rask service!
✔ Toll- og Fraktfritt

Continental - Michelin - Nokian - Dekkhotell

www.johsbjerke.no
Østensjoveien 42, 0667 Oslo. Tlf. 24 05 89 90
E-mail: salg@johsbjerke.no

Hadeland 1984 serie 6 coctail glass
(17 cm) 5 Rødvin (24 cm) og 8 Hvitvin (
27,5 cm) 200 pr stk. Ny strikket Marius
genser str 9-12 år mørk blå i bunn, men
mørk grønn mønster kr 350,- Star Wars
drakt med maske str 152 kr 125 OL.
Genser str M ( har bilde). 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.
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. Nye svarte Støvletter fra Zizzi,
str 41 med plass til bred legg,(25,5cm
skaftevidde), og 36 cm høye kr 400 (
nypris1900) (Har bilde) Hvite Danseskøyter str 37 kr 125. Swix ski jakke (2
blåfarger) str 140 - vind og vannavstøtende- kr 100 (har bilde). Kandahar ski
jakke str 140 blå/rød kr 100 (har bilde).
Snowboard støvler merke Snakeboot
str 43 passer str 40-41 kr 250. Tlf. 63
875480 eller 928 41746

TJENESTER

& uforpliktende tilbud

Johs. Bjerke Rekvisita AS

Gammel dørblad med motiv på den
ene siden. Over 100 år gammel. Kr:
1500,- Tak, kopperlampe med 4
originale glasskuppler. Kr: 1500,- 2
gamle trelampetter. Kr: 800,- Telyshjul fra Tilbords med 12 telysholdere.
Helt ny (nypris kr 2000) Kr: 1200,2 krystall-lampetter i bronze. Flere
ting til salgs. Kontakt Inger på tlf:
63973548

Sjekk våre lave pr

& Badrum

house of gilberg ab
CHARLOTTENBERG • SVERIGE • Tel.: +46 571 200 08
www.kokobadrum.com

Vindu 100x100 fast eller til å åpne
ønskes kjøpt. Tlf 974 06 616

GIS BORT
Budo treningsdress, str 160, gis bort.
Komfyr Elektra, m/varmluft, fra 1990,
hvit. Henv. tlf 91353511 e. 18.
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Oppfylte gammel drøm
Lotte Nornes prøvde ut en gammel
drøm da hun nylig
åpnet garnbutikken «Lille Lotte» i
Lillestrøm. – Responsen er kjempegod, forteller
hun.
AKTUELT
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

– Dette er helt nytt for meg.
Det er en gammel drøm som
jeg måtte prøve ut, smiler
Lotte Nornes fra Gjerdrum.
I begynnelsen av november åpnet hun garnbutikken
«Lille Lotte» i Lillestrøm.
Tidspunktet skulle vise seg å
være perfekt - kundene har
kommet strømmende til i
julestria.
– Responsen er kjempegod.
Folk er veldig fornøyd med at
de også kan komme til meg om
de behøver hjelp til mønstertolkning eller opplæring i strikketeknikker, sier Lotte.
– Jeg kommer fra en kreativ familie, så håndverk er en
naturlig del av meg, forteller
hun.

KREATIV DAME: – Dette er riktig plass å komme til om man vil lære å
strikke eller hekle, sier innehaver Lotte Nornes. (Foto: Privat)

TID TIL PUSTEPAUSE
Hver uke holder hun strikkekafé. Der hjelper hun folk
som vil lære seg å strikke sokker, tøfler eller votter med
mønster.
– På torsdager holder jeg

langåpent, og har da anledning
til å gi hjelp til de som trenger
det. Det er riktig plass å komme
til om man vil lære å strikke,
hekle eller lese mønster. Butikken er jo også lys og åpen og
har en krok med sofa og kaffe.

HERBALIFEPRODUKTER
TLF. 959 90 645
Selvstendig herbalife distributør

Her kan man parkere mannfolk eller seg selv om man har
tid til å puste litt. Ihvertfall
senker jeg selv skuldrene, smiler Lotte Nornes.

Bandy-ildsjel ble hedret
Strømmen Innebandys Stig- som en overraskelse fra styret i
Rune Backsæther ble mandag Oslo og Akershus bandyregion.
hedret for mer enn 20 års innStig-Rune var med å starte
sats for innebandy i Oslo og klubben, som i dag har 100 medAkershus bandyregion. Prisen lemmer, som ble stiftet 1. april
ble tildelt ildsjelen Backsæther 1991.

Utgivelsesplan 2013

1. halvår

Onsdag 16. januar
Onsdag 23. januar
Onsdag 30. januar
Onsdag 6. februar
Onsdag 13. februar
VINTERFERIE
Onsdag 27. februar
Onsdag 6. mars
Onsdag 13. mars
Onsdag 20. mars
PÅSKEFERIE
Onsdag 3. april
Onsdag 10. april
Onsdag 17. april
Onsdag 24. april
Tirsdag 30. april
Onsdag 8. mai
Onsdag 15. mai
Onsdag 22. mai
Onsdag 29. mai
Onsdag 5. juni
Onsdag 12. juni
Onsdag 19. juni
Onsdag 26. juni

2. halvår

Onsdag 14. august
Onsdag 21. august
Onsdag 28. august
Onsdag 4. september
Onsdag 11. september
Onsdag 18. september
Onsdag 25. september
HØSTFERIE
Onsdag 9. oktober
Onsdag 16. oktober
Onsdag 23. oktober
Onsdag 30. oktober
Onsdag 6. november
Onsdag 13. november
Onsdag 20. november
Onsdag 27. november
Onsdag 4. desember
Onsdag 11. desember
Onsdag 18. desember
Faste utgivelsesdag

er onsdag.
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ARTISTER MØTES: F.v. Ole Paus, Morten Abel, Marion Ravn, Anita Skorgan, Magnus Grønneberg, Lene Marlin og Kurt Nilsen er årets deltagere i «Hver gang vi møtes».
(Foto: www.toellefsen.com)

Tjener på TV-deltagelse
Rett over nyttår
starter en ny sesong med suksessprogrammet «Hver
gang vi møtes».
Marion Ravn og de
andre artistene tjener på deltagelsen
både artistmessig
og økonomisk.
KULTUR
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Lørdag 5. januar er det sesongpremiere for suksessprogrammet «Hver gang vi møtes» på TV2. I fjor samlet om
lag 600 000 nordmenn seg
foran TV-skjermen for å se
kjente artister tolke hverandres låter. Denne gangen er
det Lørenskogs egen Marion
Ravn som er en av deltager-

ne, sammen med blant andre
Kurt Nilsen, Lene Marlin og
Morten Abel.
– Jeg synes det har vært fantastisk å være med i «Hver gang
vi møtes», og ha med M2Mlåtene. Det er gøy at folk blir
minnet på låtene, og det er fantastisk å se så store artister gjøre
coverversjoner av dem, uttalte
Marion Ravn forrige uke.
På sin egen blogg skrev hun
i august at hun sitter igjen med
nye venner, god musikk og
minner for livet etter innspillingen.
GODT SALG
Deltagelsen i «Hver gang vi
møtes» kan også gi penger i
kassen for både Ravn og hennes tidligere partner Marit
Larsen, som takket nei til å
være med i programmet. Det
forrige «Hver gang vi møtes»albumet med Halvdan Sivertsen, Bertine Zetlitz og Jan Eggum har solgt over 120 000
eksemplarer. I tillegg er det
solgt over 12 000 EP-er og 112
000 enkeltlåter. Låtene har
også blitt avspilt ti millioner
ganger via tjenester som Spotify og Wimp.
Albumet fra den kommende
sesongen skal utgis i februar,
i tillegg blir det lansert en EP
hver uke med låter fra hvert
program.
FÅR ET LØFT
Salgssjef i plateselskapet EMI,
Aslak Klever, sa til Dagbladet
forrige uke at deltagelsen i
«Hver gang vi møtes» er gull
verdt.
– Det er enormt viktig for
artisten. Uten den TV-eksponeringen over åtte uker hadde ikke salgstallene vært like
høye. Artistene når nye målgrupper, og interessen genererer konsertjobber. Artistene
får et løft, også for sine gamle
låter, sier Klever.

TILBAKE PÅ TV: Marion Ravn
fra Lørenskog er med i andre
sesong av «Hver gang vi møtes».
(Foto: TV2)
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Planegger Jessheimdagene 2013:

Ønsker artistforslag
Din favorittartist
kan stå på scenen
på Jessheim Torg i
august.
KULTUR
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Planleggingen av Jessheimdagene 2013 er godt i gang. Nå

ønsker arrangementskomiteen forslag til artister som publikum vil oppleve fra scenen
på Jessheim Torg. Jessheimdagene arrangeres i august neste
år. På Facebook har det allerede kommet inn flere forslag
på store navn som Vinni, Katzenjammer, Hellbillies, Karpe
Diem, Madcon og Dum Dum
Boys.
TIMBUK TU I FJOR
I tillegg til de lokale artistene
var det i år svenske Timbuktu,
Lise Karlsnes og Vidar Busk
som var de største musikalske
trekkplastrene.
Jessheimdagene er et årlig
arrangement der det foregår
ulike aktiviteter og konserter
på Jessheim Torg, Rådhusplassen og i Storgata. Flere store
band og artister har gjestet
Jessheim opp gjennom årene,
som Big Bang, Di Derre, Madrugada, Jan Eggum, Jørn
Hoel, Steinar Albrigtsen og CC
Cowboys.

FJORÅRETS ARTIST: Vidar
Busk opptrådte på Jessheimdagene i fjor. (Foto: Pressefoto)
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Mitt

instrument
9 faste spørsmål
1. Musikalsk forbilde?
2. Når kjøpte du favorittinstrumentet ditt?
3. Når låter gitaren best?
4. Hvorfor liker du dette så godt?
5. Har du en yndlingsslåt du
pleier å spille?
6. Hva er din beste opplevelse
med dette instrumentet?
7. Behersker du flere instrumenter?
8. Hvor mange gitarer har du?
9. Hvilken romeriking vil du
sende stafettpinnen videre til?

LOKALT TALENT: Christoffer Haugstulen fra Lørenskog deltok under fjorårets UKM med sin egenkomponerte låt «Still». (Foto: UKM)

Nå kan du melde
deg på UKM
I fjor ble Lørenskog
Hus fylt til randen
av 800 kreative
deltakere. Nå er
det igjen klart for
Ungdommens
Kulturmønstring.
KULTUR
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

JULELUNCH

Øl og akevitt
Gravet
laks
ØST
Lutefisk
OG JULEMENY
Pinnekjøttnå:
Vi serverer
Reinsdyrfilet
Gravet laks
Multekrem
Lutefisk
Varme bjørnebær
Pinnekjøtt
Fra kr. 98–190
Reinsdyrfilet Mignon
Juletallerken
Hjortemedaljonger
Fransk kyllingbryst
Chateau briand
Multekrem
Multer
Varme bjørnebær
Sorbet julesymfoni
Helårs uteservering.

H

-

Full fransk og italiensk à la carte.

Åpent 365 dager i året
9.00–3.00
Husk nyttårsaften! Bestill nå!
Tlf. 22 34 02 30. Fax 22 41 12 91

GRENSEN 10, 0159 OSLO
www.monalisahuset.no

Lørdag 9. februar er det klart
for Ungdommens kulturmønstring (UKM)
i Lørenskog.
UKM skriver på sine nettsider
at det allerede nå er åpent for
påmelding.
Ungdommens kulturmønstring er et nettverk av små lokale festivaler over hele landet
der ungdom kan få vist frem
sitt talent. I fjor ble Lørenskog
Hus fylt til randen av 800 kreative deltakere.
MANGE TALENTER
Enten du synger, spiller i band,
rapper, maler, skriver dikt, foto-

graferer, lager film, danser eller
er en mesterkokk er du velkommen.
Hva enn talentet ditt måtte
være, her er det bare å melde
seg på, melder UKM på sine
nettsider.
Hver kommune sender sine
kvalifiserte ungdommer videre
til en fylkesmønstring, som i
neste omgang blir sendt til den
nasjonale UKM-festivalen. Siste frist for påmelding er mandag 28. januar.

S
S
O
S
TIP

Navn: Martin
Halvorsrud
Moe(16) Aurskog
Spiller i: Fenris
Musikkstil: Hard rock,
Metal.

1. – Jimmy Page: på grunn av alt
det fantastiske han gjorde med
gitaren på 70 tallet.
2. – Jeg låner favorittgitaren av
min bestemor. Det er en Fender
Stratocaster fra 1984. Gitaren er
lagd i Japan.
3. – Med volumknappen på 10
gjennom en Marshall amp

TLF. 454 945 58

4. – På grunn av alt man kan
gjøre med en gitar.
5. – Har egentlig ingen favoritter, men jeg pleier å improvisere
mye.
6. – Den beste opplevelsen med
gitaren er gang jeg bruker den.
7. – Nei. Jeg har prøvd litt piano,
men det blei aldri noe mer.
8. – Jeg har 10 gitarer.
9. – Vet ikke
Av: Roy R. Mortensen
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HVA SKJER?
LILLESTRØM
KULTURSENTER

INGRID BJØRNOV - 2012
OUVERTUREN

ONSDAG 19. DESEMBER KL: 19:00
TORSDAG 20. DESEMBER KL: 19:00
I TEATERSALEN
Ingrid Bjørnovs nye show er en
hyllest til livets små og store
prosjekter. De vi friskt går i gang
med, men nødig vil vite at det ikke
blir noe av.

RIBBEJAZZ

LØRDAG 29. DESEMBER KL: 19:00
I HELE HUSET
Ribbejazz - kall det like gjerne en
”Byfest” vinterstid - arrangeres i
år for 7. gang og har som alltid et
bredt musikalsk utvalg. Dette blir
en musikalsk romjulsfest med mye
mer enn bare jazz. Her skal det
være noe for enhver smak!

PENSJONISTUNIVERSITETET KÅRE WILLOCH

TIRSDAG 08. JANUAR KL: 12:00 I
TEATERSALEN
«Kapitalismen: ideene, suksessene, vrangforestillingene, krisene
og reformbehovene.» Bredden
og intensiteten i Kåre Willochs
samfunnsengasjement i høy alder,
er kjent for oss alle. Det er derfor
med spesielt stor glede at vi inviterer til et fellesmøte med PUSK
og PUNR over det selvvalgte
temaet i tittelen.

KUNST

FREDAG 11. JANUAR KL: 19:30
LØRDAG 12. JANUAR KL. 19:30
I TEATERSALEN
Komedien KUNST ble en
publikums- og kritikersuksess på
Nationaltheatret. Nå legger forestillingen ut på turné! Gå ikke glipp av
muligheten til å se stjernelaget Kim
Haugen, Mads Ousdal og Trond
Espen Seim på samme scene!

LILLESTRØM
SENTRUM
ÅPENT BLUESHUS

SØNDAG 05. JANUAR KL: 13:00 I
KULTURPUBEN LILLESTRØM
Her kan du slå av en prat med
flere av våre lokale artister innenfor sjangeren «blues». Du kan få
kjøpt signerte CDèr og sikre deg
klubbeffekter. Det vil bli enkel
underholdning og utstilling av
kunstner Eva Berntsen`s blues-

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

bilder samt servering av gløgg
og pepperkaker. Kl 15 blir det
gratis eftablues med The BigBlue
og senere på kvelden kl 22 får vi
Bluesbelievers på scenen. Bare
å begynne og glede seg til en
lørdag fylt med «blått» innhold på
Kulturpuben.

HÄNDELS MESSIAS

SØNDAG 06. JANUAR KL: 18:00 I
LILLESTRØM KIRKE
For solister, kor og orkester.
Solister: Mona Julsrud - sopran
Gro Bente Kjellevold - alt
Rolf Sostmann - tenor
Espen Langvik - bass
Dirigent: Gjermund Bjørklund

LØRENSKOG HUS
NISSEFEST PÅ KULTURKAFEEN
TORSDAG 20. DESEMBER KL. 18:00,
KURLAND FRITIDSHUS
En trekkspillklubb fra Lørenskog
vil spille for oss. Kiosksalg.

LUNSJKULTUR 60+ - «ROSA»

TIRSDAG 8. JANUAR KL. 12:00,
LØRENSKOG HUS, VASSHJULET
2013 er eit kvinneår i Noreg, då
det er 100 år sidan kvinner fekk
stemmerett her i landet. Førestellinga varar i 50 minutt utan pause.
Handlinga i Rosa finn stad i tida
1855-1870. Den gong var spørsmål kring likestilling mellom kjønna

berre i si spede byrjing. I ymse
kretser blei likevel situasjonen for
kvinner i heimen og samfunnet
elles tatt opp og diskutert.

BOWLING MED KULTURKAFEEN

TORSDAG 10. JANUAR KL. 18:30,
STRØMMEN STORSENTER
Bowling på Strømmen Storsenter.
Oppmøte kl. 18.30. Alle betaler
for seg - 1 serie kr 50.

DANSEKLUBBEN STUDIO 1 NYTTÅRSFORESTILLING

LØRDAG 12. JANUAR 13:00/16:30
SØNDAG 13. JANUAR 13:00/16:30
Nyttårsforestillingen til danseklubbenstudio 1. Danseklubben
Studio 1 inviterer også i år til sin
årlige nyttårsforestilling 12 og 13.
januar. Dette er en fin forestilling
for barn, unge og voksne som
virkelig er verdt å få med seg.

ULLENSAKER
KULTURHUS
DELILLOS - ROCKER JULEN INN
ONSDAG, 19. DESEMBER, KL. 20:00,
KONG RAKNE

Mange år har deLillos fyllt
Rockefeller før jul. Med nyutgitt
CD i bagen inntar de Ullensaker kulturhus med samme
formål. Som en av de fire store
bandene i norsk rock leverer
deLillos alltid varene med en
miks av gamle og nye låter.

JUL MED GRÅTASS

LØRDAG, 22.DESEMBER, KL.
12:00/14:00, KONG RAKNE
Syng jula inn med Gråtass og
vennene hans! Årets juleforestilling er som vanlig full av morsomheter, god julestemning og
feiende flotte julesanger. Det er
som vanlig mye som skal ordnes
til jul. Goggen er i tillegg litt
urolig.Nå er det så lenge siden
han har sett julenissen at han har
begynt å tvile på om nissen faktisk finnes. Gamlefar og Grynet
er derimot i god julestemning og
gjør alt de kan for å muntre opp
Goggen.

BLÄCK, Dressjakke

1499.MQ

G AV E KO R T

KUNST

LØRDAG, 19.JANUAR, KL. 17:00,
KONG RAKNE
Komedien KUNST ble en
publikums- og kritikersuksess
på Nationaltheatret. Nå legger
forestillingen ut på turné! Gå
ikke glipp av muligheten til å se
stjernelaget Kim Haugen, Mads
Ousdal og Trond Espen Seim på
samme scene!

DEN PERFEKTE
J U L E G AV E N

ATLAS DESIGN,
Sløyfe

Skedsmo Bluesklubb ønsker alle sine medlemmer og
gjester en riktig God Jul og et Godt Nytt Blått År!

299.-

FREDAG 28. DESEMBER 2012 KL. 22: LØRDAG 29. DESEMBER 2012 KL. 22:

Romjulsblues
m/ Terry Hanck
(US)
Forhåndssalg
via Billettservice

Romjulsblues
m/Cadillac Kings
(UK)
Forhåndssalg
via Billettservice

LØRDAG 5. JANUAR 2013
KL. 13:

LØRDAG 12. JANUAR 2013 KL. 15:

Åpent Blueshus
KL. 15:

Juletrefest
m/The BigBlue
KL. 22: Blues Belivers

Kurt Slevigen
LØRDAG 12.
JANUAR 2013
KL. 22 :

Erik Harstad
& so what

Gå heller ikke glipp av disse utover i januar og februar:
Lørdag 19. januar 2013 kl. 15 Douglas Group
Lørdag 19. januar 2013 kl. 22 Spoonful Of Blues
Lørdag 26. januar 2013 kl. 15 Heidi Andersen Band
Lørdag 26. januar 2013 kl. 22 Emil & The Ecstatics (S)
Lørdag 2. februar kl. 15 Magnus Berg Bluesband
Lørdag 2. februar 2013 kl. 22 Guy Forsyth (US)
Lørdag 9. februar 2013 kl. 15-01
Bluesmaraton Vidar Strands Minnefond
Lørdag 16. februar 2013 kl 15 Hawker Blues & Boogie Band
Lørdag 16. februar 2013 kl. 22 Mike Andersen Band (DK)
Gratis eftablues hver lørdag kl. 15 og nytt band kl. 22. Hold deg oppdatert på www.skedsmobluesklubb.no
Konsertene arrangeres på Kulturpuben Lillestrøm Kirkegata 4 (gult trehus vis a vis Jernbanestasjonen)

Ribbejazz for 7. gang
Lillestrøm Jazzklubb byr på en ny
runde ribbejazz i romjulen.
KULTUR
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Romjulsfesten «Ribbejazz» arrangeres i år for 7. gang, og
kan også denne gangen by på
et bredt musikalsk utvalg. Fra
seks forskjellige scener i Lillestrøm kultursenter blir det
musikk fra nærmere 20 forskjellige band hele kvelden
29. desember. Både pop, rock,
jazz, soul, funk, gospel, R&B,
latin, rockabilly, bluegrass og

viser skal stå på programmet.
– Er du glad i å danse, er også
dette kvelden til å swinge seg
og bli kvitt litt overflødig ribbefett, skriver Lillestrøm Jazzklubb på sine nettsider.
Noen av artistene som kommer til Lillestrøm i romjulen
er Bill «Kooly» Scott, Stian
Carstensen, Ingar Kristiansen,
Banjo-Kari Svendsen, Christiania Jazzband, Palle Wagnberg,
Stina Stenerud & Her Soul Replacement, Trond Trudvang og
Camilla Nettum Band.

BLÄCK, Skjorter fra 499.-
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TV & UNDERHOLDNING

TV & UNDERHOLDNING
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X–ORD
Nr. 40 – 2012

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:

ISHOCKEYSCORING

VINNER AV FLAXLODD

VEGARD WERNER
Grønnlia 10
2040 Kløfta
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G
SVARSLIPP SENDES TIL: Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

LØSNING : ................................................................................................................................................................
NAVN : ........................................................................................................................................................................
ADRESSE : ...............................................................................................................................................................
FRIST FOR INNSENDING : Mandag 14. januar
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POPULÆR FILM: «Hobbiten – en uventet
reise» har premiere 14 dager før jul, men ventes
å holde seg populær gjennom romjulen. (Foto/
Copyright: Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc.
and New Line Productions, Inc./)

Tror på Hobbiten
Av årets julefilmer
har de lokale kinosjefene mest tro
på «Hobbiten» og
«Historien om Pi»
KULTUR
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Storfilmen «Hobbiten – en
uventet reise» hadde premiere i
forrige uke, og fylte opp mange
kinosaler rundt på Romerike.
Kinosjef Kenneth Jønsson ved
Lillestrøm kino har forventninger til at filmen vil holde
seg populær gjennom romju-

len. Filmen baserer seg på J.R.R.
Tolkiens bok «Hobbiten» og
den tar oss med tilbake til 60
år før handlingen i «Ringenes
Herre»-filmene.
HOBBITEN DEN STØRSTE
– Det er utvilsomt Hobbiten
som blir den største av alle
julepremierene, og den kommer også til å være den store
drageren gjennom julen, sier
Jønsson, som også har tro på
dramaeventyret «Historien om
Pi».
Den er basert på boken med
samme navn, og regissert av
Ang Lee, kjent for filmene
«Snikende tiger, skjult drage»
og «Fornuft og følelser».
For de minste blir det
et gjensyn med «Oppdrag
Nemo» i 3D. I tillegg er det

en rekke europeiske fi lmer
på menyen, deriblant den
franske «Den gode læreren«,
britisk feelgood med «The
Angel`s Share» og danske
«Sommerbryllup i Italia» med
Pierce Brosnan.
FEM NORGESPREMIERER
Kinosjef ved Ullensaker kino,
Haakon Drage, forteller at juleprogrammet deres ikke er spikret.
– Programmet for jula er
ikke helt klart ennå, men
foreløpig har vi fem Norgespremierer 1. juledag og et
knippe andre fi lmer som vil
bli vist, forteller han. Blant
premierene 1. juledag fi nner
vi både den britiske komedien
«Seven Psychopaths» og barnefi lmen «Lotte og Månestei-

nens hemmelighet» i tillegg
til nevnte «Historien om Pi»,
«Oppdrag Nemo» og «Sommerbryllup i Italia».

– Filmene vi har mest forventninger til er «Historien
om Pi» og «Hobbiten», sier
Drage.
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