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Tema: Hjem og interiør

Gir nytt liv til gamle møbler
Gjenbrukshuset Sydspissen ble åpnet i
oktober i fjor. Bruktbutikken i utkanten av
Lillestrøm har alt rukket å bli et populært
sted for folk som er ute etter noe spesielt.
Side 16-17

Inviterer til «Illegal»-17.mai-feiring
Under 2. verdenskrig trasket flere
hundre nordmenn opp til Bjønnåsen i Rælingen for en illegal markering av nasjonaldagen. Jan Holthe
i Lillestrøm ønsker en ny markering
av 17. mai på Bjønnåsen.

pakistanere på
innvandringstoppen

Side 2

En stor andel av befolkningen på Romerike har
utenlandsk opprinnelse. I dag kan vi vise til ny
statistikk som forteller hvor mange innvandrere det er i våre kommuner, og hvilket land de
kommer fra. Det fargerike fellesskapet er stort,
og det er Pakistan som fører an.
Side 6-7

Se våre boligannonser side 25-27 + baksiden
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Tlf. 92 26 07 92

inviterer til feiring:

Jan Holthe ønsker å få til 17. mai feiring på Bjønnåsen i år.

Inviterer til «Illegal»-17.mai-feiring
Under 2. verdenskrig trasket flere
hundre nordmenn
opp til Bjønnåsen
i Rælingen for en
illegal markering av
nasjonaldagen. Jan
Holthe fra Lillestrøm
ønsker en ny markering av 17. mai på
Bjønnåsen.
AKTUELT
Tekst/foto: Roy R. Mortensen
roy@avisdrift.no

– Dette er en del av vår historie
som jeg synes er viktig å ta vare
på, sier Jan Holthe.
Fra 17. mai 1943 og fram til
Norge ble fritt, plasserte tyskerne ut vakter på fjellet for å hindre nordmenn i å feire dagen.
I år satser Holthe på å få med
seg folk opp på fjellet igjen for
å markere nasjonaldagen i litt
fredeligere omgivelser.

TRENGER HJELP
Han forsøker å få med diverse
historielag, Kjeller flyhistoriske
forening og kommunene Lørenskog, Rælingen og Skedsmo,
men han har foreløpig ikke fått
svar fra noen av disse, selv om
forespørselen ble sendt ut for
flere uker siden.
– Jeg trenger alt fra spillemenn, gjerne trekkspill,
til noen som synger i kor, og
noen som forsangere når vi
synger nasjonalhymner for å
få fram det sanne nasjonale
sinnelaget. Slik det sannsynligvis ble gjort den gangen i
1942. Vi skal i år prøve å få til
en feiring på Bjønnåsen med
litt pølseservering, is, brus,
kaffe og kanskje litt hjemmebakst. Alt er gratis.
Om arrangøren Bjønnåsen
Friskuslaug, med Holthe i spissen, får med nok av hjelpere, vil
de forsøke å få båret opp flere
kanner med kaffe, brett med
kaker, samt iskrem.
– Ekstra morsomt ville det
ha vært om så mange som
mulig kunne stilt i tidsriktige
klær som vadmelsnikkers, lusekofte og sixpence. Og gjerne bæremeis på ryggen samt

binders i jakkeslaget.
LOK AL HISTORIE
– De som vokser opp i dag vet
vel kanskje ikke så mye om denne illegale markeringen. Mange på Romerike kjenner kanskje
en eller annen slektning som
feiret 17. mai der i 1942, forteller Holthe.
Han mener at det ut fra et
historisk perspektiv er viktig å
minnes denne dagen, og samtidig minne folk på at vår frihet
ikke kan tas for gitt.
– I dag tar vi kanskje friheten vår forgitt, og at dette var
noe som nærmest kom rekende
på ei fjøl. Men det finnes folk
som virkelig har offeret mye for
freden og friheten vi har i dag.
– Kan man gå turen til Bjønnåsen med bunad og lakksko?
– Du trenger nok skikkelige
sko. Det er litt bløtt, litt kupert
og ganske bratt enkelte steder.
Men det er en blåmerket sti.
Har du noenlunde gode bein
skal du klare å komme opp dit
på 30 minutter, med rolig gange. Tar du med ungene kan du
beregne et kvarter ekstra.
Arrangementet starter klokken
18.00 og varer til klokken 21.00.
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Jessheimdame med sydilla
AKTUELT
Anne Kristin Jansen
Tekst: Charlotte Sissener
fra Jessheim har
charlotte@avisdrift.no
sydd og strikket klær
50 kreative syentusiaster fra
til seg selv siden
hele landet har levert oppskrifungdomsskolen. Nå
ter på alt fra klær og vesker til
og skjerf i den nye boka
bidrar hun i den nye luer
«Handmade - Norges beste syboken «Handmade – oppskrifter». En av dem som
i boka er Anne Kristin
Norges beste syopp- bidrar
Jansen fra Jessheim.
– Redaktøren Ann Kristin
skrifter».

Kick-off for Strømmens kirkejubileum
LESERARTIKKEL
Tekst: Steinar Bunæs

Viktig begivenhet for
Strømmen
Jubileet er også en viktig markering for Strømmen, og i særlig
grad de mange som hadde fedre
med tilknytning til Strømmen
Trævarefabrik. I sin hilsningstale
ble dette sterkt betonet av ordfører Ole Jacob Flæten. Han pekte
på at bedriften sammen med
Strømmens Værksted var en av
hjørnesteinsbedriftene på Strømmen. I løpet av dens 45 år lange
virksomhet fra 1884 til 1929 ble
det levert ferdighus til alle verdensdeler, blant leveransene var
det også ni kirkebygg og kapeller.

Nås Gjerde tok kontakt med
meg da hun skulle lage den første sybloggerboken «Made by
me», men jeg hadde ikke anledning til å delta den gangen. Så
da hun skulle lage oppfølgeren
«Handmade» og utlyste en konkurranse der folk skulle sende
inn sine bidrag, kunne jeg ikke
la sjansen gå fra meg. Heldigvis
ble mine bidrag plukket ut, smiler Anne Kristin Jansen.
Begynte med Barbie
Både sying og strikking er en
stor lidenskap for Jessheim-jenta. Hun lager skjørt, kjoler,
tunikaer, gensere, jakker, morsomme luer, pannebånd, vesker, skjerf og lommebøker med
stor iver.
– Jeg lager det jeg har lyst
til – litt etter innfall, inspirasjon og behov. Jeg er aller mest
opptatt av farger, og jeg elsker
å sette sammen nye stoff- og
fargekombinasjoner. I boka
bidrar jeg med superpraktiske
vesker med regulerbar rem,
og enkle loop-skjerf til dame,
forteller Jansen, som har hatt
sydilla hele livet.
– Jeg begynte å sy klær til
Barbie-dukkene mine på en
gammel sveivemaskin da jeg
var liten, og sydde og strikket
klær til meg selv allerede på
ungdomsskolen, forklarer Jansen. Senere ble hun utdannet

Standup-show
Kvelden før nasjonaldagen
blir det fest og standup-show
på Tapas Tapas ved Lørenskog
Hus. Komikerne Lasse Gruber
fra Ellingsrud, Amir Asgharnejad og Runar Nilsen stiller
på scenen.
I tillegg skal nyutnevnt
leder for KvinneRom, Nina
Hanssen fra Lørenskog, for
første gang prøve seg på
standup-scenen. Hun har
allerede varslet at det skal
handle om mennene i hennes liv. Jim Swann er kveldens konferansier.

gensergutta: Her er
noen av årsmøtedeltakerne
i sine flotte Øya-gensere
fotografert utenfor det
nyrestaurerte Trevarelokalet i Sagdalsveien 24 på
Strømmen. (Foto Steinar
Bunæs.)

Det skal feires flere store jubileer på Strømmen dette året. Det
første av dem hadde kick-off under årsmøtet til foreningen Øyas
Venner i Trevar’n lørdag 27.
april. Da markerte foreningens
formann Kjell Tokstad den høytidelige starten for årets viktigste
begivenhet innen foreningen:
Hundreårsjubileet for hvalfangerkirken på Syd-Georgia.
Jubileet er viktig for foreningens medlemmer, som vesentlig
består av tidligere hvalfangere
eller deres etterkommere. Mange har sine fedre eller bestefedre
gravlagt på en av kirkegårdene etter hvalfangsten på øya. Foreningen har påtatt seg vedlikeholdet
av kirken og kirkegårdene.

Syentusiast: – Jeg lager det
jeg har lyst til, sier Anne Kristin
Jansen - her i en selvstrikket blå
jakke. (Foto: Privat)

Hjemmelaget kjole:

Privat)

Anne Kristin Jansen syr også kjoler. (Foto:

dekoratør og fotograf.
Godt mottatt
Privat er hun gift med den
kjente turneren Espen Jansen,
og har de siste årene vært hjemmeværende med fire barn. Det
har gitt hobbyen ekstra stort
spillerom.
– For meg har det vært viktig å ha noe kreativt å drive
med her hjemme, noe som
varer litt lenger enn rene gulv
og tomme skittentøyskurver,
smiler hun.
Enn så lenge selger Jansen
produktene via sin egen blogg.
Ellers har hun flere år på rad
vist seg frem i Markedsgata
under Jessheimdagene.
– Der har tingene mine blitt
godt mottatt og jeg har møtt
mange hyggelige folk. Ellers
har jeg vært med Husflidsla-

HERBALIFEPRODUKTER
TLF. 959 90 645
Selvstendig Herbalife-distributør

get på noen messer, men mest
selger jeg via jungeltelegrafen
eller på bloggen min, forteller
hun.
Håper å inspirere
Jansen har fått tilbud om å selge produktene sine i ulike butikker, men det har ikke vært
aktuelt foreløpig.
– Jeg har fått flere forespørsler, men det er lite lukrativt å
sy for salg. Materialene er dyre
og det ligger mange timer bak
hvert enkelt plagg. Butikkene
må jo også tjene penger, så de
tar mellom 30 og 50 prosent
av salget, eventuelt må de legge på prisen tilsvarende. Andre sydamer som har startet
opp som meg får sydd tingene
sine i Kina eller Øst-Europa,
og sitter kun og designer plaggene selv, forklarer hun.
Jansen håper imidlertid at
hennes lidenskap skal smitte
over på flere.
– Jeg håper selvfølgelig at
mine bidrag i boka kan inspirere noen til å sette seg foran
symaskinen. Selv håper jeg på
mange fine timer fremover
sammen med symaskinene
mine, smiler Anne Kristin
Jansen.
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Jubileumscruise i
desember
De videre forberedelser til jubileumsmarkeringen fortsetter
utover høsten, og første juledag avholdes jubileumsgudstjenesten, nøyaktig 100 år etter
innvielsen i 1913. Hurtigruteskipet «FRAM» arrangerer en
tur som går ut fra Ushuaia i
Argentina og besøker både Falklandsøyene, Syd-Georgia og
Antarktis på sitt 16 dager lange
cruise. Turen er nå på det nærmeste fulltegnet. Offisielle representanter fra både Norge og
de britiske oversjøiske besittelser vil delta, inklusiv guvernøren på Falklandsøyene.
Sagmiljøet i Strømmen
Årsmøtedeltakerne kom til

feirer jubileumet: Sivilarkitekt Hans Kjell Larsen, ordfører Ole
Jacob Flæten og foreningens leder Kjell Tokstad. (Foto Steinar Bunæs.)

Strømmen fra hele landet, og
de satte stor pris på å se stedet hvor kirken ble levert fra i
1913. En vandring langs Sagelva med sagdemonstrasjon på
Strømmensaga ble et av høydepunktene under det varierte
møteprogrammet som varte
hele åtte timer.
Meget kort byggetid
Hvalfangerkirken ble levert
på rekordtid i 1913. Bedriften

mottok bestillingen 24. juli,
og leverte kirken om bord i
seilskuten Osean i Larvik i september. Skipet ankom Grytviken i november, og de ansatte
i Grytviken klaret å reise kirken på 29 dager, takket være
en godt tilrettelagt monteringsanvisning fra Strømmen
Trævarefabrik. Dermed ble alt
klart til åpningsgudstjenesten
på 1. juledag i 1913.
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Pakistanere på innvandringstoppen
En stor andel av
befolkningen i Romerike har utenlandsk
opprinnelse. I dag
kan vi vise til ny statistikk som forteller
hvor mange innvandrere det er i våre
kommuner, og hvilket land de kommer
fra. Det fargerike
fellesskapet er stort,
og det er Pakistan
som fører an.
AKTUELT
Tekst/foto: Yngve Johnsen,
yngve@avisdrift.no

Statistisk sentralbyrå kunne
nylig fremlegge en egen statistikk over alle innvandrere og
norskfødte av innvandrerforeldre i Norge. Vi har fått utarbeidet en spesial for Lørenskog,
Skedsmo og Ullensaker, og kan
i dag presentere en liste over
(nesten) alle nasjonaliteter som
bor i vårt lokalsamfunn. Land
med tre eller færre personer er
unntatt offentlighet av personvernhensyn.
Polen-dominans i
Norge
Statistikken dreier seg om innvandrere, samt barn som er
født i Norge av innvandrerforeldre. Om vi først tar et overblikk over hele landet, så ser vi
at folk fra Polen dominerer det

store bildet. Polakkene er den
desidert største innvandrergruppen i Norge, og så mange
som 82.600 personer fra Polen
bor nå i Norge på permanent
basis. Det er flere enn det bor
folk i Fredrikstad.
Deretter
følger
Sverige
med37.467 personer. Pakistan
og Somalia er omtrent likt med
drøye 33.000 personer. Også Litauen bikker 30.000 i Norge.
Innvandrere i
Skedsmo
Når vi så får se vår egen lokale tabell, så ser vi at det er en
del ulikheter. Flest innvandrere
er det i Skedsmo. Totalt er det
11.022 personer som enten er
direkte innvandrer eller norskfødt av innvandrerforeldre.
Helt øverst på listen finner vi
Pakistan, som har 1.155 personer boende i Skedsmo kommune. Deretter følger Pakistan
med 1.078 personer og Polen
med 872 personer.
Innvandrere i
Lørenskog
Det er 7.727 personer fra Lørenskog kommune som går inn i
kategorien som innvandrer eller norskfødt av innvandrere.
Klart flest kommer fra Pakistan,
med 1.046 i tallet. Videre finner
vi Sri Lanka og Vietnam på de
neste plassene.
I Ullensaker er det 5.689 innvandrere og barn av disse. Her
er det Polen som topper med
608 stykker, mens Pakistan har
530 og Sverige 451.
Flest i hovedstaden
I Norge i dag er det 710.465 innvandrere, inkludert barn disse
har født i Norge. Det utgjør 14,1
prosent av befolkningen i landet. (11,5 prosent om vi tar bort
Oslo). Av alle barn som kom til

verden i Norge i fjor, så var 17
prosent barn av innvandrere.
Det bor innvandrere i alle
de 428 kommunene i landet,
men det er klart flest i Oslo. Av
hovedstadens befolkning på
624.000, så er 189.400 innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre. Det utgjør 30
prosent av alle som bor i Oslo.
Andel innvandrere
I forhold til landsgjennomsnittet, så er det relativt mange innvandrere her lokalt. I Lørenskog
utgjør innvandrerdelen hele
22,5 prosent av hele befolkningen. I Skedsmo er det snakk om
at 21,8 prosent av innbyggerne
innvandrere eller født i Norge
av innvandrere. I Ullensaker er
andelen på 17,9 prosent.

Innvandrere i
Lørenskog (topp 30)
Innvandrere, og norskfødte av innvandrere. 1. jan 2013. Kilde: SSB
antall

Pakistan
Polen
Sri Lanka
Vietnam
Iran
Tyrkia
Sverige
Litauen
India
Kosovo
Irak
Somalia
Filippinene
Russland
Danmark
Afghanistan
Tyskland
Thailand
BosniaHercegovina
Island
Storbritannia
Kina

1 046
700
604
586
402
354
306
266
249
196
194
190
186
173
172
157
143
101
99
81
71
67

antall

Eritrea
Finland
Bulgaria
Latvia
Romania
Marokko
Ungarn
Ghana

66
63
62
59
59
51
49
48

Innvandrere i
Skedsmo (topp 30)
Innvandrere, og norskfødte av innvandrere. 1. jan 2013. Kilde: SSB
antall

Vietnam
Pakistan
Polen
Irak
Iran
Sri Lanka
Afghanistan
Sverige
Litauen
Tyrkia
India
Danmark
Russland
Tyskland
Kosovo
Thailand
Eritrea
Storbritannia
Filippinene
Kina
Latvia
BosniaHercegovina
Marokko
Syria
Romania
Somalia
Chile
Ungarn
Finland
Slovakia

1 155
1 078
872
766
654
592
501
451
346
331
260
248
234
226
215
191
181
154
149
142
125
120
101
101
81
79
78
76
73
72

Innvandrere i
Ullensaker (topp 30)
Innvandrere, og norskfødte av innvandrere. 1. jan 2013. Kilde: SSB

antall

Polen
Pakistan
Sverige
Irak
Litauen
Vietnam
Kosovo
Danmark
Sri Lanka

608
530
451
325
323
264
203
187
178

Filippinene
BosniaHercegovina
Thailand
Afghanistan
Russland
Iran
Tyskland
India
Island
Kroatia

168
164
163
162
159
139
128
109
93
86

Latvia
78
Storbritannia
75
Finland
68
Somalia
67
Tyrkia
59
Chile
58
Serbia
47
Nederland
39
Romania	38
Slovakia
38
USA
38

FARGERIKT: Det er svært
mange nasjoner representert
i vårt lokalsamfunn (Illustrasjonsfoto)
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Trener med kanonkuler
Kettlebells-trening
øker i popularitet.
Alt du trenger er en
kompakt jernkule.

AKTUELT
Illustrasjonsfoto

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

– Med denne treningsformen
aktiviserer du hele kroppen.
Da får du trent støttemuskulatur, kjernemuskulatur og ikke
minst jobbet med kondisjon,
balanse og koordinasjon, forteller
kettlebells-instruktør,
Tommy Jevne.
Under åpen dag hos Novus Academy på Lørenskog
fikk publikum en innføring
i hva Kettlebells-trening går
ut på.
NY TT TRENINGSTILBUD
– Vi har lenge vært på utkikk
etter et styrketreningopplegg
som kunne passe i kampsportsklubben. Nå innfører vi saltimer med kettlebells-trening
to dager i uken, forteller daglig

instruktør: Tommy

Flinkest på Romerike

Jevne

Benterud skole i
Lørenskog er først
på Romerike til å bli
sertifisert som «Dysleksivennlig skole.»

leder hos Novus, Ståle Nyang.
I fjor høst ble kettlebells-treningen startet opp som en
styrketreningsform hos Jessheim kampsportsklubb av
Tommy Jevne, som selv har
bakgrunn fra Krav Maga.
– Dette er en treningsform
som tiltaler veldig mange
mennesker. Dette er ikke tradisjonell styrketrening som
man forbinder med styrketrening i et helsestudio, forklarer
Jevne.
– Hvem passer dette for?
– For mosjonister som har
lyst til å holde seg litt i form
til toppidrettsutøvere. Jeg har

AKTUELT
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

effektiv treningsøkt: – Du behøver ikke dyre treningsapparater og vekter på stang. Med Kettlebells
får du en effektiv treningsøkt, sier instruktør Tommy Jevne.

selv instruert toppidrettsutøvere i Kettlebells. Mora mi
trener også med Kettlebells.
Så dette fungerer for alle, sier
Jevne.
EFFEK TIV
STYRKETRENING
– Følger du programmet jeg
bruker, og gjør en skikkelig
innsats, får du raske resultater. Du merker fort forbedringer, spesielt hvis du er utrent
i utgangspunktet. Dette er en
effektiv treningsform der man
trener intensivt. Etter en økt på

40 minutter er du ferdig trent
og på vei inn i dusjen. Du har
da trent styrke, kondisjon og
balanse, i tillegg til at du har
hatt en vanvittig forbrenning,
forklarer Jevne.
Kettlebells-trening blir et
fast opplegg for fitness- og
mosjonsdelen i Novus. Det
er laget et eget opplegg for
kampsportutøvere. Instruktøren forteller at disse utøverne
trenger et annet treningsprogram enn det vanlige mosjonister ønsker.
– Jeg kjører relativt tøffe

treninger. Her blir du svett
og du kjenner det i muskulaturen. Men dette er som all
annen trening, det er ikke
alle som liker dette heller.
Noen foretrekker å ligge på
et helsestudio å pumpe jern.
De som gir denne treningsformen en ordentlig sjanse,
og gir gass, er fornøyde. Og
det er såre enkelt å trene
hjemme når du har lært de
forskjellige øvelsene. Med
en kule får du kjørt supereffektive treningsøkter, sier
Jevne.

Benterud skole i Lørenskog ble
nylig godkjent som «Dysleksivennlig skole» - som den første
skolen på Romerike noensinne.
Bare tretten skoler i hele landet
har hittil fått denne utmerkelsen.
– Benterud er skole nr. 14
i landet og er den første både
på Romerike og i Oslo, forteller
leder for Dysleksi Lørenskog,
Knut Rinden.
– Det er hyggelig. Vi har ar-

beidet med denne saken i ett år,
kommenterer rektor Petter M.
Kristiansen.
God innsats
Dysleksi Lørenskog fremhever
at skolen har gjort en ordentlig
innsats - særlig med tanke på å
følge opp leseutviklingen hos
de elevene som trenger det. I
tillegg kartlegges alle elevenes
leseferdigheter en gang i året.
– Det at Benterud har fått
denne statusen, vil komme alle
elever til gode, ikke bare de som
sliter med å lese og skrive, men
alle elever på Benterud skole,
skriver Dysleksi Lørenskog på
sine nettsider.
Lørenskog kommune ved
skolesjefen har nå nedsatt en
prosjektgruppe som skal jobbe for at alle Lørenskog-skolene skal bli dysleksivennlige.
Overrekkelse av prisen vil skje
22. mai kl. 09.00 på en elevsamling ved skolen.
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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 det er solgt eller om det skal forlenges

Til salgs
Hjørnesofa i svart skinn selges
kr.1500(Living. Tlf.90 09 44 22
Sirkulasjonstrener v3 selges.
Som ny , prøvet 4 ganger. Nypris
ca. 2000,- selges for kr. 800,DVD-spiller A-one, m/ fjernstyring.
helt OK.Selges for kr. 300,- Tlf. 63
81 87 32 eller 994 06 496

finsk furu.Lakkert og klar til bruk.
Ønsket pris er kr. 10.000,- men
interesert i tilbud.Kan også brukes
som intervju/sendebord for radio
eller TV,eller som resepsjonsskranke.
Bordet er 2m langt og 1m bredt.Tlf
91 58 78 80.

Flotte barmøbler i sentvoksende

Kaffetrakter Philips Type HD
7446/20/A meget lite brukt Selges
kr. 150,- ( Ny pris kr. 279,- ). Mobil
970 93 551.
Bunadsko dame Borgund st.
4 ½ brukt en gang. Kr.200.
Tlf.63817295
2 barnesenger 120x60 cm :kr 150
pr stk. 1 vogge i umalt furu kr 400
Tlf. 99 23 68 92.

Stort vitrineskap med lys (2.20
bred) kr 2000. Marmor salongbord
med messing understell.Gammelt
skrivebord gis bort. Skrivebord
i brunbeieset furu gis bort.Tlf.
91550369
Flytevest Helly Hansen orange
20-30 kg selges kr 50,-. Flytevest
Helly Hansen blå 20-30 kg kr 50,-.
Pikesykkel merke Merida cheetah
str 20”tomme selges for kr 200,-.
Sparkesykkel Pink scooter 3 hjul
rose, selges for kr 50,-. Kontakt tlf
93 00 23 41 Sted Skedsmokorset.

bud. Tlf: 92 62 90 93.

Sofa 3+2 seter, ekte skinn fra Italia.
varme rød farge. pris. 2500 kr.
Dobbelt seng med madrass +natt
bord og smynkebord med speil.
(Tyskland) pris. 2500 kr.10 stoler
(Hvit plastikk) og 2 bord (Hvit plastik). pris. 500 kr. Tlf. 45 81 18 89.
520 liters akvarium med rensepumpe og utstyr selges. Kr 2000,- eller

Overføre VHS filmer til DVD kr 100
pr time, min kr 300. Hadeland
1984 serie krystallglass 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 20 pr stk.
eller mange til samleprisHadeland
oljelamper. Tangen kr 200, Spiral
kr 150 Furu kr 150, Svart Cord
dressjakke 12 år Kjempestilig , selges kr kr 100,- Ubrukte Colombia
støvler str 41 kr 350 (Ligger i eske)
(ny pris 999) OL genser 1994 str M

selges kr 350 Har bilde. OL karaffel
med motiver 20 cm høy selges kr
500 kr Har bilde. Konfirmasjon?
Ny JC Svart Dressjakke str 46
ubrukt m/lapper på ny pris kr 995
selges kr 350,- har bilde. Svalbard
whiskey glass fra Hadeland 2 stk
8,2 cm høyt og 1 som er 9,2 cm
høyt 200 kr pr stk 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). Gutteklær str 12-14 selges
billig. Tlf. 63 87 54 90/ 928 41
746.
En SKIL elektrisk kjedesag til salgs,
kr. 400,- Interesserte kan ringe: 63
87 71 37.
Komplette sommer- og vinterhjul
rimelig til salgs. Alle gått bare en
sesong. Sommerhjul, 155/70 R 13
75 T. Vinterhjul, 155/70 R 13 75 Q.
Dekkene sitter på fire-hulls felg til
Ford Fiesta. Pent brukte hagemøbler i hvit plast også til salgs. Stort
ovalt bord og seks stoler med høy
regulerbar rygg og med blå/hvite
puter. Tlf. 905 93 934
Norsk festdrakt til dame, uten bluse
til salgs. Str 46/48 sort m/broderi.
Brukt 2 ganger, kr. 4.500,- ring
Anne-Marit tlf. 48494370
Flytevest Helly Hansen orange
20-30 kg selges kr 50,-.· Flytevest
Helly Hansen blå 20-30 kg kr 50,-.
Pikesykkel merke Merida cheetah
str 20”tomme selges for kr 200,-.
Kontakt tlf 93 00 234
Bøker/oppslagsverk: Cappelens
Musikkleksikon, 6 bind, 500,- All
verdens fauna, praktverk om jordens dyreliv, 20 bind, 750,- Norges
Dyr, 6 bind, 500,- Historien om
Norge, 6 bind, 300,- Carl Grimberg,
Menneskenes liv og historie, 30
bind, 750,Norges historie, 15 bind, 200,Stol, recliner, svingbar, hel hud,
cognac-farget, pen, må nytes!
Ekstra puff medfølger. 2.000,- Tlf
91704480 etter 1600.
Pent furu vitrineskap for oppheng,
str. 75x70 selges for 300,- 2 furu
taburetter a 50,- pr. stk. Samleobjekt: Liten barneleke fra begynnelsen av året 1900- hest står på
treplate. Selges for kun 500,- pga.
en miniskade på ene øret. Samlerpris ca. 1500,- Platespiller m/radio
kjøpt på Enklere Liv 300,- Tlf. 959
75 771
ROLLERBLADES selges. Originale, str. 36, inkl. kne-, albue- og
håndbeskyttelse.Ubrukt, kun prøvd
en gang. Kr 900. Jessheim, tlf 920
85 729.
Elegant dobbeltspent smoking med
skjorte, str. 54, brukt 1 gang, selges for kr. 1.000. Stilig mørk dress,
str. 54, som ny, selges for kr. 500.
Henv. tlf. 97 12 75 66
Robust gummibåt, Aqvaquick
MS285 og elektrisk motor selges
samlet kr 4.500,- (ny pris 9.650,-)
Brukt 1 gang. Bensindrevet bærbar
bergboremaskin, 20 kg, m/div
utstyr, kr 8.000,-. Lite brukt. Tlf 67
90 50 92/99 73 86 05.
DBS Classic 5 gir med kurv selges,
printere HP Photosmart 5520 og
HP Photosmart c5380 selges. Tlf.
911 34 377
Salton varmeholderplate, str. 75x22
cm, lite og pent brukt, selges kr.
150. Ekskl. mørk ”stresskoffert” i
skinn, (for dame), m. skinn-applikasjon, som ny, selges kr. 600. (Ny
pris ca kr. 2.000).
Dr. Martens støvletter, lave m.
snøring, svart skinn, str. 41, lite
og pent brukt, selges kr. 300. (Ny
pris ca kr. 1.800). Skreddersydd
kalveskinnskåpe, str. 38, lys, litt
innsvinget, halvlang, gml. årg.,
meget spesiell, selges. Må sees!
Kenwood smoothie-mixer, ubrukt,

som ny, selges kr. 250. (Ny pris kr.
600). Pyntedukker, 2 stk., selges.
Dukke nr. 1 (tøydukke) ca. 1 m lang,
rødt hår, lang kjole og mørk luve. Kr.
100. Dukke nr 2 er mindre, delvis i
porselen og med pen kjole. Kr. 150.
Rund ”kobberskål”, til veggpynt,
diam. ca. 30 cm, ca. 7 cm dyp,
selges kr. 100.Tlf. 63 84 38 47
(Skjetten).
DVD-spiller m/fjernstyring. pen og
grei, kr. 200,- Tlf. 63 81 87 32
eller 994 06 496.
Mc-dress. Str. 60. Selges for kr
1100. Norsafe 2-delt sikkerhetsdress i ekte skinn. Svart med hvite
og røde detaljer. Passer best for
person fra ca 185 cm og oppover.
Dressen er pent brukt noen få
sesonger på 90-tallet. Ryggbelte,
hansker, støveltrekk og hansketrekk
medfølger.Reinskinnsvest. Ca. str.
M. Selges for kr 400. Jessheim, tlf.
92085729.

tjenester
Trenger du hjelp med å fjerne et
tre eller to i hagen? Jeg trenger ved
til vinteren og kan hjelpe deg med
dette. Jeg har utstyr og erfaring. Tlf.
91140446
Jeg skal forsøke å få til en
17.mai-feiring/markering på
Bjønnåsen til minne om den illegale
feiringen her søndag 17. mai 1942,
og trenger litt hjelp for å finne historieinteresserte personer som kunne
tenke seg å bli med på å få dette arrangementet gjennomført. Vi trenger
folk som kan trakte litervis med kaffe,
bidra med hjemmebakte kaker,folk
til å bære alt opp til Bjønnåsen, en
eller flere som kan spille et instrument, gjerne trekkspill, noen fra et
kor som kan være forsangere når vi
skal synge nasjonalhymner. Og vi
behøver tidsriktige klær, så som vadmelsnikkerser, lusekofter og sixpencer e.l. Og om noen har bæremeiser
(grå lerrets-ryggsekker) å selge eller
å låne bort denne dagen, så ville det
ha vært storartet. Ta kontakt med jan.
holthe@hotmail.com

ønskes kjøpt
Pent brukt damesykkel "Bysykkel",
med dyp ramme og 3 gir ønskes
kjøpt. Tlf. 99105261
Gamle norske postkort og brevkortalbum kjøpes av lokal samler til god pris.
Tlf. 930 40 550
Eldre Veterantråsykler uansett stand
ønskes av samler som tar vare på
Sykkelhistorie, så har du en eldre
sykkel og gi bort eller selge så har du
en eldre sykkel og gi bort eller selge
ta kontakt.Kan også være intressert i
delesykler.Ring 93034633 eller mail
sleirset@online.no
Ønsker en DBS Klassisk damesykkel,
evnt. annen med kurv. Miele fryseskap ønskes. Tlf. 45 03 09 98
MOELVEN – brakke e.l. ønskes
kjøpt.Tlf. 97093597
Brevkortalbum og gamle norske
postkort kjøpes av lokal samler til
god pris. Tlf. 930 40 550
Tysk hjelm Fra 2. verdenskrig ønskes kjøpt av samler. Annet militært
fra krigen er også av interesse.Tlf.:
40 40 62 16

gis bort
Sofa + 2 stoler i grønn velur og
med fine utskjæringer i eik på armlener gis bort. Tlf. 99452719

Hvor er dette

bildet tatt?
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Har du svaret?

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

Da ingen gjettet
riktig forrige utgave gir vi utfordringen på nytt. Hvor
er dette bildet tatt?

Takk til alle som sendte inn!
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Romeriksposten vil i hver utgave publisere et bilde med motiv
fra «gamle dager». Har du ønske om bilder du ønsker å se på trykk
her, send en mail til redaksjonen@romeriksposten.no.

Ullensaker

Korps. 17. mai 1932 i
Furuseth kirke, Ullensaker.
Bildet er hentet fra Akershus fylkesmuseum.
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Skap din egen stil
- Det er ikke så viktig hvilken stil du har,
det viktigste er at hjemmet sier noe om
deg, sier sjefredaktør i BoligPluss, Birthe
Midtun.
Mange bruker våren og sommeren til å pusse opp og nettopp
det å gjøre ting selv hjemme har
etter hvert blitt en stor trend.
– Nå skal hjemmet – mer
enn noen gang – gjenspeile
hvem vi er. Vi kan leke med
fargekombinasjoner og lage
ting selv, slik at hjemmet ikke
ligner naboens hjem. Det er
ikke så viktig hvilken stil du
har, det viktigste er at hjemmet
sier noe om deg. Om ting du lager blir litt skakt og skjevt gjør
heller ingenting, for nå er det
uperfekte helt perfekt, forklarer
sjefredaktør i BoligPluss, Birthe
Midtun.
Dip dye
Denne sesongen er det mye farger som preger interiøret. Fargerike detaljer gjør det enkelt å gi
hjemmet ditt en sommerlig makeover uten at du trenger å skifte
ut alt. Men det er ikke bare hvilke farger du bruker som er viktig
- også hvordan du bruker dem
har mye å si. Noe vi vil se mye
av i vår og sommer er det som
kalles «dip dye».
– Et eksempel på dette er at
bare nederste del av stolbena er
malt eller at bare halve puten
har blitt farget, slik at det ser
ut som de har blitt dyppet i et
spann med maling eller tekstilfarge. Butikkene er nå fulle av
spennende dip dye-produkter,
men dette er noe du også enkelt
kan få til selv med litt maling,
forklarer Midtun.

Gjør det personlig: – Nå
skal hjemmet mer enn noen gang
gjenspeile hvem vi er, sier sjefredaktør i BoligPluss, Birthe Midtun.
(Foto: Johs Bøe)

Blomstermønster
En annen stor trend i vår og
sommer er grafiske eller geometriske mønstre.
– Her finner du for eksempel
puter og tilbehør pyntet med trekanter, vaser med geometriske
former og bilder med grafiske
motiv, sier sjefredaktøren.
Blomstermønster er også i
vinden. Redaktør i Bonytt, Kriss
Daatland, forteller at dette blir
enda mer aktuelt i tiden som
kommer.
– Allerede tidlig i vinter
kom de første tegnene på at
storblomstrede stoffer var på
vei inn på markedet, og jeg
tror dette er noe vi vil se mer
av i sommermånedene, sier
Daatland.

Fargerikt:

Denne sesongen er det mye farger som preger interiøret. (Foto: www.domayneonline.com)

Fleksible møbler
Når det kommer til utemøbler, er
det mange nyheter å velge blant.
– Det kommer til å bli mye av
fleksible møbler til terrasser og
hager. Eksempelvis små bærbare
bord med hank som enkelt kan
flyttes som et serveringsbrett.
Dessuten er folk generelt opptatt
av belysning og fine lamper. En
lampe kan løfte et helt rom og er
vel verdt investeringen. Nå kommer det også stadig nye lamper
som er ment til utebruk, men
som ser ut som en klassisk bordeller gulvlampe lik den du har i
stuen. En slik kan bidra til å gjøre uterommene våre spennende
i sommer, mener Daatland.

Dip dye: Noe vi vil se mye av i sommer er dip dye-produkter. Halve puten
blir farget, slik at det ser ut som den har blitt dyppet i et malingsspann.
(Foto: www.simplifiedbee.com)

Mange stiler
Redaktør Anne Vestad i Rom123
forteller at mange forskjellige stiler nå lever side om side.
– Både den rustikke stilen
med innslag av røffe natur- og
industrielementer, den enkle,
klassiske skandinaviske stilen
med lyst treverk og rene linjer,
og den mer lekne og fargester-

ke stilen med innslag av retro
er veldig aktuelle. Et fellestrekk
er kanskje at mye er litt dempet
og forenklet, det overdådige og
overdrevne er borte, mener Vestad.

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no
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Gir nytt liv til gamle møbler
Gjenbrukshuset
Sydspissen ble
åpnet i oktober i
fjor. Bruktbutikken i utkanten av
Lillestrøm har alt
rukket å bli et populært sted for folk
som er ute etter
noe spesielt.
– Det har vært bra med kunder, og vi har fått en rekke
hyggelige tilbakemeldinger.
Her kan du finne møbler og
gjenstander du ikke finner
i vanlige interiør butikker,
sier daglig leder for arbeidsmarkedsbedriften Sydspissen,
Hans Hvidsten.
Butikken har definitivt fått
satt seg i folks bevissthet. Hvidsten forteller at dette ikke er en
bruktbutikk i vanlig forstand,
men at de driver mer med
re-design. Bruktverkstedet tar i
mot gamle kvalitetsmøbler som
blir satt i stand før de blir lagt
ut for salg, sammen med antikviteter og annet brukt interiør.
PUSSER OPP GAMLE
MØBLER
– Vi tar oppdrag med å trekke
om møbler til en hyggelig pris.
Vi garanterer ikke leveringsdato,
men kan gi et anslag på når møblet skal være ferdig. Dette har
det blitt veldig stor etterspørsel
etter. I tillegg lager vi også noen
egne møbler der vi bruker deler
fra gamle møbler, forklarer daglig leder.
Møbler og gjenstander som
kommer til Sydspissen blir hentet i eneboliger og leiligheter

Populært: Daglig leder for Sydspissen Hans Hvidsten og altmuligmann Widar Eriksen kan konstatere at folk setter stor pris på gjenbruksbutikken.

folk flytter ut av. Folk kommer
til bruktbutikken med en del
ting de vil gi bort. I tillegg finner de en god del som gis bort
på finn.no. På verkstedet settes
møblene i stand, før tingene blir
satt ut for salg i butikken. Det
er en overvekt av gamle kvalitetsmøbler i butikken, pluss en
del interiørartikler som kopper,
glass og fat.
– Det er ordentlig kvalitet på
det som selges. Konseptet er å
resirkulere gamle ting og gjøre
det om til nytt. Og dermed lar
vi tingene få nye eiere og nye
muligheter.
ARBEIDSTRENING OG
GJENBRUK
Gjenbrukshuset er en fullt utviklet og produktiv bruktbutikk etablert i samarbeid mellom Kirkens Bymisjon og NAV
Skedsmo. Her får deltagerne fra
NAV arbeidstrening der de kan
være med på kundebehandling, restaurering, møbeltrek-

king, transport, logistikk og
netthandel. I dag er bedriften
en arbeidsplass for 15 deltagere
fra NAV. De har også 3 ansatte
og 4 frivillige. Widar Eriksen er
ufør og en av de frivillige.
– Hadde jeg ikke hatt dette å
gå til, så hadde jeg blitt dårlig.
Her er det ordentlige arbeidsforhold, og vi har tre flotte ledere
her som tar seg godt av oss, forteller Eriksen.
Hans ansvarsområder er søppelkjøring og henting av varer.
Men han kaller seg altmuligmann og regner med at når
snekkerverkstedet åpner, på andre siden av gata, vil han også
bruke litt tid der.
– Det beste er å ha noe å gå
til. Her får vi inn gamle ting . Vi
pusser opp og trekker om møbler. Dette er noe som trengs her
i Lillestrøm, forklarer Eriksen.

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

SPISESTUER:- Vi har ikke plass til store sofagrupper og salonger, derfor blir det mindre ting
som spisestuer og skap som får en verdig plass i butikken, forteller altmuligmann Widar Eriksen.

HORN PÅ VEGGEN:

Ble du ingen ny Louis
Armstrong og har gitt opp
korpslivet? Da kan hornet
gjøre nytte som blomstervase på veggen.

”

fra 1838:

Skapet er fra 1838. Ikke alle har et slikt et på veggen.

– Det er ordentlig kvalitet på
det som selges. Konseptet er å
resirkulere gamle ting og gjøre det
om til nytt. Og dermed lar vi tingene få
nye eiere og nye muligheter.
Hans Hvidsten, Daglig leder
for arbeidsmarkedsbedriften Sydspissen

gAMMEL SKRIVEMASKIN: Har du en forfatter i magen og vil skrive din første roman på
gamlemåten, da finner du det du trenger i bruktbutikken.
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Alt kan males
Det er verken vanskelig eller tidkrevende
å male ulike gjenstander som befinner
seg rundt huset, men skal resultatet bli
bra, er det visse hensyn du må ta.
For det første er det viktig her,
som alltid når noe skal males, at
underlaget er rent, tørt og fast.
Grundig rengjøring med
kraftvask vil nesten alltid
være nødvendig; som regel
bør flatene mattes ned med
slipepapir etter vaskingen.
Husk at når treverk vaskes,
har det lett for å oppstå fiberreisning som bør slipes
bort. Også når det gjelder nye
gjenstander, starter du med
en grundig vask. De kan være
innsatt med ulike kjemikalier eller de kan ha blitt tilsmusset på lageret eller under
transporten.
Ulike materialer
Små og store ting du finner i
hagen eller på terrassen, er oftest laget av mange ulike materialer, som tre, plast, jern, kopper stål, keramikk eller betong.
Det betyr at valg av maling,
verktøy og måten du gjør arbeidet på, vil variere. Det kan
være snakk om maling, beis,
lakk eller olje. Hos faghandelen
får du den hjelpen du trenger
til å velge riktig produkt, og du
får nødvendig veiledning for å
kunne gjøre jobben riktig.
En ting som er viktig å
merke seg: i tillegg til å velge
farge, må du også tenke nøye
gjennom hva slags glans du
er ute etter; vil du ha blankt
eller matt uttrykk? Dette er et
forhold som har avgjørende
betydning for utseendet.
Tips til oppussing

av saker og ting i
utemiljøet:
Søppelstativet
Søppelstativ er sjelden et forskjønnende element utenfor
huset. Et liv utendørs setter sine
spor etter som årene går. I løpet
av noen timer med litt rengjøring og lakkering ble imidlertid
stativet så godt som nytt.
Først steget er enn grundig
rengjøring med kraftvask og
mikrofiberklut. Vask gjerne et
par dager i forveien så du er sikker på at treverket er helt tørt.
Søppelstativ er gjerne plassert
litt bortgjemt og skyggefullt, noe
som kan gi et litt fuktig miljø.
Sett inn treverket med sopp- og
algedreper for å hindre groing.
Neste skritt er å gå lett over
flatene med en slipekloss. Eventuell rust skrapes bort. Vaskingen gir lett fiberreising i treverket, og metallokket trenger
å mattes ned for å gi godt feste
for lakken vi skal benytte.
Vi valgte å benytte en sort,
matt lakk som ikke krever
grunning og samtidig fungerer
som toppstrøk. Mattlakken legges på i to strøk, med rull.
Husken
En nyinnkjøpt huske kan med
fordel gjøres mer personlig ved
hjelp av noen penselstrøk. Vår
huske var i ubehandlet treverk.
For sikkerhets skyld rengjøres husken med kraftvask.
Slipekloss benyttes for å matte ned overflaten og gi best mulig grunnlag for malingen.
Grunnfargen vi velger til

Blir som ny med maling:

Kun noen strøk med maling kan gi
nytt liv til gamle ting.

nytt liv:

Litt maling gir blomsterkrukkene et nytt, fargerikt liv.

husken er en emaljelakk som
ikke trenger grunning. Lakken
påføres med en egnet pensel.
Vi setter et personlig preg på
husken dels med en liten pensel til frihåndsdekor og dels en
svamp til å stople mønster ved
hjelp av sjablong.
Avslutningsvis påføres et
strøk klarlakk med antiskliegenskaper.
Sykkelen
Hva gjør du når jentungen absolutt vil ha rød sykkel, enda den
røde som storesøster brukte er
helt fin i lakken? Da er det bare
å gripe til skiftenøklene og malepenselen. Det er enklere å lakkere sykkelen når den er skrudd fra
hverandre. Pass bare på delene
og eventuelt merk dem, slik at
de kommer tilbake på rett plass.
Sykkelen skal være like trygg å
bruke etter oppussingen.
Første trinn på veien er en
grundig rengjøring og skraping
av eventuell rust.
Deretter går du lett over flatene med en slipekloss.
Alt støv tørkes av med en
mikrofiberklut. Den kan eventuelt fuktes med litt rødsprit for
å sikre at det ikke ligger igjen
noen fettrester.
Før malingen påføres må metallet påføres en primer eller en
grunning for at den nye emaljelakken skal feste skikkelig.
Sykkelen males med to strøk
emalje- eller metallakk.
For å sette et helt personlig
preg på verket, kan du stople på
noen hvite flekker over det hele.
Blomsterkrukkene
De keramiske krukkene kan i
sin originale form fremstå som
litt kjedelige. Bedre blir det ikke
når de har stått ute noen år i vær
og vind og falmet og tatt til seg
forurensninger fra luften. Da er
en malingskvett løsningen.
Krukkene rengjøres grundig
slik at underlaget du skal job-

be videre med er fast og rent.
Krukker som ikke er glasserte
holder på mye vann, så la dem
tørke godt etter rengjøringen.
For at malingen skal få et
godt og varig feste, benyttes en
grunning eller primer som påføres i to strøk på de ikke-glasserte krukkene, men de glasserte klarer seg med ett strøk.
Krukkene males med to strøk
emalje- eller metallakk.
Postkassen
Riktignok er de fleste postkasser
her i landet grønne, men det er
ingen lov som forbyr en å velge
mer dekorative løsninger. Spesielt etter noen års uteliv, kan det
være hyggelig om postkassen
får en makeover. Vår postkasse
valgte vi å spraylakkere og dekorere.
Som alltid begynner malejobben med rengjøring. En grundig
vask av postkassen bør en uansett ta hver vår i forbindelse med
at huset vaskes utvendig, men
nå dreier det seg altså om oppussing, og da kan du tillate deg å
bruke en effektiv kraftvask.
Så går du over flatene med slipeklossen for å skape bedre feste
for lakken. Det er viktig at alt
pussestøvet blir grundig fjernet.
Spraylakkeringen kan med
fordel foretas ute, men du bør
likevel sørge for å begrense sølet ved hjelp av en pappkartong
der du plasserer postkassen
mens du sprayer på lakk. Husk
at det fine lakkstøvet lett kan
føres med vinden og grise til
huset eller bilen.
Spraylakken påføres i tynne
strøk inntil den dekker godt.
Sprayer du på for mye om gangen, får du lett sig.
Den personlige touchen lager vi for eksempel ved hjelp av
sjablonger som klippes av kakeunderlag med blondemønster.
Malen legges på postkassen, og
malingen stoples på med en liten svamp.

Fargerikt: Et fargerikt sykkelstativ som gir orden på familiens
ulike sykler.

Sykkelstativet
Et lite sykkelstativ er en praktisk
innretning for å holde orden på
familiens sykler. Vårt stativ er
nylig innkjøpt og trengte ingen
oppussing, men litt farge gjør
et litt kjedelig utemøbel langt
mer tiltalende. Dessuten valgte
vi ulike farger i samsvar med
fargen på syklene til de ulike
familiemedlemmene.
Selv om stativet vårt kun var
noen måneder gammelt, ga vi det
innledningsvis en grundig rengjøring. I tillegg benyttet vi et eget
spesialmiddel for å rense metallet.
Har du et eldre stativ, er det
kanskje litt rust som må skrapes
før du går i gang.
For å være sikker på at malingen fester til metallet - sykkelstativet vårt er i sinkbelagt
stål - bør flatene settes inn med
en metallgrunning som også
beskytter mot rust.
Ettersom dette stativet skal
males i ulike farger, kan det
være en fordel å benytte maskeringstape i fargeskillene.
Sykkelstativet males med to
strøk blank lakkmaling (glans
90), beregnet for metall.
Tekst: Harald Sola
Berentsen/ifi.no
Foto: Kristian Owren/ifi.no
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Debuterer som soloartist
Lørenskog-jenta
Ingvild Koksvik
platedebuterer som
soloartist med albumet «Nattåpent».
KULTUR
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Fra tidligere har Ingvild Koksvik

to kritikerroste utgivelser bak
seg sammen med jazzkvartetten
Amherst og duoen Orvilsk!, men
«Nattåpent» blir hennes første
soloplate.
– På de forrige platene mine
har jeg vært del av et band, mens
denne gir jeg ut i eget navn. Det
betyr at jeg nå har kunnet bestemme helt selv hvordan det
skal låte. På denne platen har
jeg også komponert flesteparten
av sangene selv. Jeg er veldig fornøyd med resultatet og platen
har blitt akkurat sånn som jeg
ønsket, forteller Ingvild Koksvik
til Romeriksposten.
Startet i kor
Lørenskog-jenta, som nå er
bosatt i Farsund, startet sin
musikalske karriere i St. Laurentiuskoret i Lørenskog som
15-åring. Deretter gikk veien
videre til musikklinjen på Lillestrøm videregående og musikkstudier i Oslo.
– Og jeg har jobbet med musikk
sidendengang,forteller32-åringen.
«Nattåpent» består av musikk i
skjæringspunktet mellom viser,
folkemusikk og jazz. Tekstene er på
norsk og basert på dikt skrevet av
den kjente lyrikeren Rolf Jacobsen.
– Rolf Jacobsen har veldig

fine dikt som egner seg godt
som sangtekster. Musikken på
platen var opprinnelig et bestillingsverk til Nordisk samtidspoesifestival - Rolf Jacobsendagene
på Hamar i 2012. Jeg hadde en
konsert på festivalen i 2011, og
etter det ble jeg spurt om jeg
kunne tenke meg å komponere
musikk til diktene. Det ville jeg,
og i mars 2012 ble musikken
fremført for første gang. Det ble
en suksess, og jeg fant ut at jeg
ville gi ut sangene på plate, forklarer hun.
På Norgesturné
Med seg på utgivelsen har Koksvik noen av Norges mest anerkjente musikere; Nils Økland
på hardingfele og fiolin, Sigrun Eng på cello og Lars Jakob
Rudjord på piano og keyboards.
Sammen skal de besøke både
Tromsø, Stavanger, Trondheim,
Kristiansand, Bergen og Oslo,
før turneen avsluttes 23. mai.
– Det blir fint å få reise rundt
og gjøre konserter med musikken fra platen. Jeg skal innom
en del steder jeg aldri har vært
før, så det blir spennende. Jeg
har også med meg veldig gode
musikere, så jeg tror det blir en
fin turné, smiler Koksvik.

Kan vinne: Else Kåss Furuseth fra «Torsdag kveld fra Nydalen» er nominert til «Beste kvinnelige programleder.» (Foto:

Pressefoto)

Else kan kuppe
Gullruten

Plateaktuell: Ingvild Koksvik ga ut albumet «Nattåpent» i slutten av
april. Nå er hun på Norgesturné. (Foto: Andreas Ulvo)

Blir Lørenskog-konsert
Hjemstedet Lørenskog står imidlertid ikke på turnélista - foreløpig.
– Jeg har selvfølgelig veldig
lyst til å få til en konsert i Lørenskog. Det var ikke så lett å få

det til å gå opp med turnéplanen denne gangen, men det blir
nok konsert i Lørenskog og kanskje andre steder på Romerike
til høsten. Det gleder jeg meg
til, sier Ingvild Koksvik.

Else Kåss Furuseth
er nominert til to
priser under årets
«Gullruten».
KULTUR
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Komiker Else Kåss Furuseth
fra Jessheim kan stikke av
med to priser under Gullruten-utdelingen
kommende
lørdag. Hun er nominert både
til «Beste kvinnelige program-

Alt i service
og reparasjoner!
KM-service
Oljeservice
PKK/EU-kontroll
AC rep./service
4-hjuls kontroll
Dekk/Felg
Mekanisk service/
rep. av bobiler

Åpnings-/telefontider:
Man. - Fre.: 08.00 - 16.00

Hvamveien 4, 2013 Skjetten

Tlf. 46 49 01 11
post@romerikeauto.no
www.romerikeauto.no

leder» og «Publikumsprisen».
Sistnevnte tar over for det som
tidligere het «Årets TV-navn»
og går til en programleder eller
TV-personlighet som VG-leserne har stemt frem. I den første
kategorien konkurrerer hun
mot Anne Rimmen, Margrethe
Røed og Selda Ekiz.
K jempegøy
Totalt skal det deles ut statuetter i 19 kategorier under utdelingen i Grieghallen i Bergen
11.mai. Furuseth sa følgende til
VG etter offentliggjøringen av
årets nominasjoner:
– Dette er kjempegøy! Det er
viktig å la selve nominasjonen
være festen, så i dag feirer jeg.

Gir gratis
bryllupstips

Coverband til
Kulturpuben

To representanter fra kjolebutikken «Anna Johnson & Friends» i Lillestrøm stiller opp
med gratis bryllupsveiledning
hos Mestergull i Strømmen
Storsenter kommende lørdag.
– Her kan gifteklare par
komme og få bryllupstips og
råd fra oss, se litt kjoler og sko
samtidig som de kan se de nyeste trendene på gifteringer,
forteller daglig leder i kjolebutikken, Hanne Martinsen.
Mestergull vil ha en utvidet
kolleksjon av gifteringer denne dagen. Det er et åpent arrangement, og representantene fra kjolebutikken skal være
til stede fra kl. 15.00 - 18.00.

Kjetil Dahlgren fra Kurland
og bandet hans «Jaywalkers»spiller på Kulturpuben Gamle Lillestrøm 10.
mai.
Partybandet «Jaywalkers»
består av en munter gjeng
musikere med lang erfaring.
Bandet har som målsetting å
skape stor stemning uansett
hvor de spiller. Repertoaret
består av den beste musikken
fra de siste 40 år. Både gamle
og nye coverlåter står på programmet. Alle musikkelskere
og danseglade ønskes hjertelig velkommen. Konserten
starter kl. 22.00.
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HVA SKJER?
Lillestrøm
kultursenter
PENSJONISTUNIVERSITETET DUR OG WOLD
tirsdag 14. mai kl. 12:00
i STJERNESALEN

VINTERMYGGEN - KNUT
REIERSRUD, THE TYROANS &
MILDE MOSES!

torsdag 16. mai kl. 19:00 i
CONNECT
I 30 år har Knut Reiersrud spilt
sine gitarer på utallige scener og
begeistret publikum - bokstavelig
talt - verden rundt. Hans omgang
med strengeinstrumenter - både
musikalsk og visuelt er å betrakte
som en totalopplevelse.

Lørenskog hus
”MULTIKUNSTNER’N SANDBECK”. Musikalsk foredrag. Dur
& Wold er en duo som består av
Bernt Wold og Tom-Erik Tangen,
leder for Sanbeckstiftelsen. De
spiller på gitar, banjo, dobro og
ukulele, og gir smakebiter fra Vidar
Sandbeck både musikalsk og
verbalt. Både kjente og ukjente viser
er med sammen med anekdoter og
fortellinger fra Vidar Sandbecks liv
og virke. Så er det slik, at livet både
gir og tar vekk muligheter. For Vidar
Sandbeck førte dette til at hans
unike kunstnertalent fikk anledning
til å utvikle flere sider og det ble
etter hvert store produksjoner med
kvalitet, humor og alvor side om
side. Dette kommer tydelig til syne
i de ca. 400 visene hvor han har
skrevet både tekst og melodi, og i
12 romaner og 14 barnebøker.

KONDOLERER

LØRDAG 11. MAI KL. 20:00, storstua

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

«Med døden som bakteppe ender
Kondolerer opp som en morsom
hyllest til livet» Klassekampen.
”Dette er historien om hvordan jeg
ble godvenner med Guri Aaslaug
Bjørge. Om hvorfor jeg elsker
Sigvart Dagsland og Biff Stroganoff. Om hvorfor jeg har en
utstoppet hai i stuen. Om hvorfor
jeg tror alle som ikke tar telefonen
er døde. Og litt om hvorfor jeg
alltid har vært skeptisk til Marie
Bergman, Moskva-Marit og brødpudding - og fortsatt ikke kan stå i
t-krok heis. Den handler om livet!
Om mitt. Men også om ditt. Husk at
du har muligheten til å leve et ganske så uproblematisk liv. Så lenge
du finnes, kan du ikke gjøre så mye
feil. Takk for at du er her!”

ULLENSAKER
KULTURHUS
Eidsvoll Ballettsenter
LØRDAG 11. MAI KL. 18:00,
Søndag 12. mai kl. 15:00
kong rakne

Pressen skriver: «Else Kåss Furuseth klarer å få oss til å le med henne. gitt temaet er det imponerende»
Dagbladet

Velkommen til elevforestillingen ”Vi
danser mot SOMMER!” Det er
forestilling både lørdag 11. mai og
søndag 12. mai. Søndag 12. mai
vil det også bli utdeling av Eidsvoll
Ballettsenter Talentstipend 2013.
Forestillingen varer ca 2 timer.

Skedsmo
BOWLING

Hver ONSDAG kl. 12:00-14:00
Skedsmohallen
Skedsmo og Frivillighetssentralen
har bowling i Skedsmohallen hver
onsdag kl. 12.00 – 14.00. Alle er
velkommen.

søndagsåpent bibliotek

hver søndag kl. 12:00-17:00
hovedbiblioteket på Strømmen
Fra og med søndag 7. april vil Hovedbiblioteket på Strømmen være
åpent kl. 12.00 – 17.00.
Hovedutvalg for kultur har vedtatt
at hovedbiblioteket skal være søndagsåpent hele året unntatt 8 uker
om sommeren og på hellig- og høgtidsdager som påskedag, pinsedag,
juledag, nyttårsdag, 1. og 17. mai.
Det forventes at mange bibliotekbrukere vil ha glede av det
nye tilbudet, for eksempel familier og studenter. Biblioteket har
mye spennende og interessant i
hyllene: bøker, lydbøker, film, spill
og cd-plater for alle aldersgrupper.
En søndagstur til hovedbiblioteket

kan kombineres med en tur langs
Sagelva, besøk på Akershusmuseet
eller kafébesøk.

kveldspromenade

Hver tirsdag kl. 18:00 Sagelva
Sagelvas Frie Promenerende Borgerskap arrangerer kveldspromenade langs Sagelva med innlagt
kaffepause. Oppmøte utenfor
Velferden, Strømsveien 66.

Rælingen
kveldspromenade

Hver tORSDAG kl. 18:00 SANDBEKKSTUA
Bli med på en flott tur opp til Østmarkas nest høyeste topp.

Håndarbeidstreff

Mandag 13. mai kl. 18:00-21:00
Heimen grendehus rælingen
Rælingen Husflidslag har håndarbeidstreff åpent for alle. Ta med det
syr, strikker, hekler, broderer elign. Vi
hjelper hverandre, sosialt samvær.

fetsund
Strikkekafe

Mandag 13. mai kl. 11 Misjonshuset
Vi samles til et nytt hyggelig samvær
på Strikkekafeen. Ta gjerne med litt
håndarbeid. Det blir anledning til å
kjøpe rundstykker og kaffe/te.

Forretninger:
Solheimveien 28, Lørenskog
Dikeveien 35, Rolvsøy

Tlf. 67 97 06 00
Tlf. 90 58 86 85
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Solheimsgaten
1907 - 2013
bildet ser du Danskeboligen. De siste trehusene i dette kvartalet
Oftedahl Hotell (tv) i Solheimsgaten 4. Lauritz Oftedahl overtok
forsvant i 2008 da området ble gjort om til parkeringsplass.
i 1891 Lillestrøm Skydsstasjon og Gjæstgiveri, som var stedets
første overnattingssted fra 1880. Han omgjorde bygget til OfAv: Roy Mortensen
tedahl Hotell. Bygget står fremdeles i dag, men i en litt annen
Kilde: Norske aviser fra A til Å
innpakning. I 2005 hadde leilighet- og forretningsbygget Solsiden
overtatt plassen der de gamle trehusene sto (tv). Til høyre i kort-

1907

2013

Mer informasjon og flere eiendommer finner du på homeeiendom.no

Mer informasjon og flere eiendommer finner du på homeeiendom.no

Mer informasjon og flere eiendommer finner du på homeeiendom.no
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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

Detektiv Rev

LØSNING
av forrige ukes
Kryssord

Eksperimentet

Kryssord

Potetmykning
Riktig svar på
kryssordet fra
forrige utgave var:

palmesus

Du vet at en potet er
ganske hard, men
visste du at det faktisk
er vannet som gjør den
så hard?

Du trenger:
To dype tallerkener

1

2

Fyll
tallerkenene
med vann og
rør ut to skjeer
med salt i en
av dem

Vinner av flaxlodd

Bjørn Michelsen
Åsenhagen 35C,
2020 Skedsmokorset
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Vann

Kniv
Voksen hjelper

KRT/Bulls

Dyrehagen

Svarslipp sendes til: Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm
Marvin

Løsning : .................................................................................................................................................................

Skivene i saltvann
blir bløte, men ikke
de i vanlig vann

Be hjelperen dele
potetene i skiver

3

Legg noen av
skivene i vanlig
vann, noen
i saltvann

Saltvannet trekket vannet ut av
potetens celler og gjør den myk

Hvis vann får bevege seg fritt mellom
et sted med lite eller ikke noe salt
og et sted med mye salt…

To poteter
Salt

Hva skjedde?

Vent i 10 minutter og kjenn på
skivene i hver tallerken
Sjekk dem
igjen hvert
10. minutt
i den time

… beveger det seg til
det salte stedet
Denne prosessen kalles osmose

Ti kjappe

1. Hvilken konge samlet Norge i
slaget ved Hafrsfjord?
2. Hvilket materiale blandes med
soda og kalk, og smeltes sammen
til det blir glass?
3. Hva heter hovedstaden i Irland?
4. Hva het moren til Jesus?
5. Hvilken friidrettsøvelse ble tidligere
kalt ”hop, step and jump”?
6. Hva heter skolen til Harry Potter?
7. Hvilket land var Norge underlagt fra
1814 til 1905?
8. Hva er et flygel?
9. I hvilken skog bor Ole Brumm?
10. Hva gjorde man når man
giljotinerte forbrytere i gamle
dager?

Sudoku

NAVN : .........................................................................................................................................................................

Frist for innsending : Mandag 13. mai

Svar:

Fyll inn de manglende tallene fra 1 til 6.
Tallene skal bare forekomme én gang i hver rad både loddrett og vannrett - og én gang i hver boks.

© Bulls

Adresse : ................................................................................................................................................................

1. Harald Hårfagre 2. Sand 3. Dublin 4.
Maria 5. Tresteg 6. Galtvort (Hogwarts på
engelsk) 7. Sverige 8. Et stort piano 9.
Hundremeterskogen 10. Man hugget hodet
av dem
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