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kraftig skattetrykk på boliger

Camilla blir
Cæsars nye fjes

Ligningsverdiene på hus og
utleieboliger i Norge har økt
betraktelig etter skattereformen
i 2010. Vi har sett nærmere på
ligningsverdiene på husene på
Romerike,

Camilla Aanonli (13) fra
Skedsmo er det nye tilskuddet
i såpeserien Hotel Cæsars
skuespillerstab.

Side 22

Side 4

FÆRRE JEGERE PÅ JAKT
Ønsker seg jobb
i bilbransjen

...men store småvilt-kull lokker til høsten

Stadig ﬂere jenter velger en utdanning innenfor bilfaget. Thea
Emilie Skovholt Hammeren og
Pernille Skåring Røtzer er to av
disse.

Side 16-17

ASIATISK
RESTAURANT

En ny jaktsesong står for døren, og med det kan vi
oppsummere hvordan det gikk i 12/13-sesongen.
Det har vært en liten nedgang i antall lokale jegere
på jakt. Alt tyder på at dette vil endre seg nå som
riflene hentes frem igjen.
Side 6-7

TAKE-AWAY MENY
TLF. 63 89 95 00

STORGT. 27, LILLESTRØM
WWW.LILLETHAI.NO

Se våre boligannonser side 25-27 + baksiden

www.triaden.no
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Søster Mathildes Hage
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HAR DU TATT ET
BLINKSKUDD PÅ
ROMERIKE?
Av et vakkert øyeblikk, et morsomt dyr eller kanskje en venn?
Det kan være av hva som helst
- eneste kriterie er at det må ha
blitt tatt på Romerike..
Hashtag bildet ditt på Instagram med #Romeriksposten. Vi
kårer en vinner som får flaxflodd
i posten.
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Vi har allt för ditt
bygge. Och det vi
inte har hemma –
det tar vi hem!
Öppet: Mån.-fre. kl 7-17
Lör. kl 9-13
Tel. +46 571-100 40
hilmer.bygg@hilmer.se

www.hilmer.se
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Maskinførerkurs 32 t.
Vi avholder teorikurs for anleggsmaskinførere:

Nye selveierleiligheter
sentralt på Lørenskog
LIVET ER LETTERE NÅR ALT ER I NÆRHETEN!

Hamar 30. aug. - 1. sept.

Ved Søster Mathildes Hage finner du flotte tur- skogsområder og store

Kurset er obligatorisk for alle som skal kjøre anleggsmaskiner.
Ytterligere opplysninger eller bindene påmelding:
Granlund Kompetansesenter AS Tore Granlund tlf. 91 59 17 31
www.granlundkompetanse.no

badevann, skiløyper og sykkelstier. Oslo sentrum er 15 minutter unna og

Kompetansesenter
for bygg og anlegg

shoppingsentre. Du har kafeer, butikker og et godt servicetilbud, men også
kollektivtilbudet er bra utbygd. Med et så variert tilbud rett rundt hjørnet, er
det lett å få litt ekstra ut av tilværelsen.

• 50 til 101 kvm BRA

• Kjøkken fra HTH

• 2 til 4-roms

• Ekstra takhøyde

• Fra 2 090 000,- til 4 160 000

• Eikeparkett

inkl. parkering i garasje
Romeriksposten er en partipolitisk uavhengig lokalavis som hver onsdag, med unntak av ferieperioder, distribueres til husstander i
Skedsmo, Lørenskog og Rælingen. Romeriksposten følger Tekstreklameplakaten og Vær varsom-plakaten.
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• Store, solrike balkonger

Eksempe
l på
planløsn
ing.
Pris fra 3
740 000,inkl. par
kering

3,0 m2

• Fjernvarme og balansert
Bad
5,7 kvm

ventilasjon

Visning lørdag kl. 12-13

Stue/kjøkken
38,7 kvm

Sov
8,2 kvm

www.selvaagbolig.no/smh

Utebod
1,9 kvm

Type 22

Gang
9,5 kvm

Balkong/terrasse
13,5 kvm

Salg ved Selvaag Bolig
Marius Falch Orvin, tlf: 970 31 969, e-post: mfo@selvaagbolig.no

Selvaag Hjem er det trygge valget for deg som vil ha en bolig for livet.
Solid kvalitet, velprøvde løsninger og et gjennomtenkt bomiljø gir
gode rammer for et bekymringsfritt liv.

Bod
3 kvm

633A plan 1-6

BRA

P-ROM

88,8 m2

84,0 m2

Sov
7,6 kvm

Sov
11,9 kvm
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Kraftig skattetrykk på boliger

God datatetthet i Skedsmoskolene

4

Nr. 24 – 2013

Ligningsverdiene på
hus og utleieboliger
i Norge har økt betraktelig etter skattereformen i 2010. Vi
har sett nærmere på
ligningsverdiene på
husene på Romerike, og kan fastslå at
verdiene har skutt i
været også her. Det
er de gjeldfrie som
må betale regningen.
Tekst: Yngve Johnsen
yngve@avisdrift.no

I 2010 ble det innført et nytt
system for fastsettelse av ligningsverdi på en bolig. Det
hele ble fra da av basert på
areal og gjennomsnittlig boligpriser der du bor. Systemet
har medført en kraftig økning
i verdiene her til lands, og da
spesielt i sentrale og tettbygde
strøk. I Lørenskog har verdiene steget enda mer.
— SIKKERHETSVENTIL
Målet med endringene er å
komme til at ens hovedbolig
skal ha en ligningsverdi på 25
prosent av omsetningsverdi.
Dersom du ved hjelp av takstmann kan dokumentere at verdien overstiger 30 prosent av
markedsverdien, så kan du kreve å få den redusert.
– De nye ligningsverdiene
for boliger som man selv bor
i, synes å fungere tilfredsstillende. Særlig verdifull er
sikkerhetsventilen om at ligningsverdien blir redusert
dersom det kan dokumente-

Utvikling på ligningsverdi
Gjennomsnittlig ligningsverdi på boliger i 2011, sammenlignet med 2009. Kilde: SSB

LØRENSKOG
SKEDSMO
ULLENSAKER
EIDSVOLL
NANNESTAD
AKERSHUS
NORGE

VERDI

UTVIKLING(KR)

UTVIKLING (%)

668.300
585.700
530.100
424.600
414.500
661.200
546.300

291.800
198.100
170.400
85.700
-3.800
246.500
200.500

77,5
51,1
47,4
25,3
-0,9
59,4
58,0

REAGERER: Administrerende
direktør i Huseiernes Landsforbund, Peter Batta, sier at mange
av medlemmene i forbundet reagerer sterkt på at sekundærbolig
skal beskattes så mye høyere
enn den boliger man bor i selv.
(Pressefoto)

res at den overstiger 30 prosent av markedsverdien. Uten
dette ville boligeierne hatt
langt flere motforestillinger
til de sjablongmessige beregningene av ligningsverdiene,
sier Peter Batta, administrerende direktør i Huseiernes
Landsforbund.
VERDIEN I LØRENSKOG
Den nye måten å beregne ligningsverdi på gjorde selvfølgelig utslag «over natten» i 2010.
Det ser vi helt tydelig ved å
gå tilbake til gjennomsnittlig
ligningsverdi i 2009, og sammenligner dette med snittet
to år senere. Monster-eksempelet ﬁ kk vi i Stavanger, der
ligningsverdien på boliger
økte fra 218.000 kroner til
831.000 kroner i snitt. Nesten
en tredobling altså.
I Lørenskog var gjennomsnittlig ligningsverdi på en
bolig i 2011 på 668.300 kroner. Tilbake i 2009 hadde den

Det foreligger nå en
oversikt som forteller
hvilke kommuner i
Norge som har flest
og færrest datamaskiner per elev i
skolene. Ut fra denne
undersøkelsen kan
vi slå fast at Skedsmo-elevene har en
data-tetthet på skolene sine som er «godkjent».

– Resultatet av dårlig satsing
på maskiner eller lærerkompetanse vil være at elevene vil få
dårligere digital kompetanse,
sier han.
STORE FORSK JELLER I
SKOLE-NORGE
At det er store ulikheter rundt
om i Norge på dette området
kommer svært tydelig frem i
statistikken. En del småkommuner har en datamaskin
til hver eneste elev, og Ulvik
kommune i Hordaland har
kuriøst nok ﬂere datamaskiner enn elever. Austrheim
i samme fylke må klare seg
med kun 0,16 datamaskiner
per elev. De to kommunene er
topp og bunn i vårt langstrak-

te land.
I Akershus er gjennomsnittet på 0,32 per elev. Vi ser at Ås
kommer best ut her, med en tetthet på 0,54 per elev. Verstingen
i Akershus er Fet, som bare har
0,18 datamaskiner til hver elev i
grunnskolen.
På denne listen over 429
kommuner kommer Skedsmo
på 214. plass, viser SSB-tallene.
Lørenskog er nede som nummer 358 på landsoversikten,
mens Rælingen plasseres som
nummer 237.
— KOMPETANSE ER VIK TIG
Steffen Handal i Utdanningsforbundet minner om at datamaskiner bare er en av ﬂere faktorer som tilrettelegger for god
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Datatetthet i skolene

Antall datamaskiner per elev, 2012. Kilde: SSB

SKEDSMO
RÆLINGEN
LØRENSKOG
AKERSHUS
NORGE

MASKINER

PER ELEV

2505
730
1288
24663
214.527

0,38
0,36
0,28
0,32
0,35

læring i skolene. Nå i forkant av
valget mener han det bør pekes
på ﬂere ting:
– Antall maskiner per elev er
en viktig faktor, men det er vel så
viktig med nok lærere med kompetanse og motivasjon, mulighet
for å drive og ta del i forskning,
innovasjon og utviklingsarbeid,
riktig utstyr og tilrettelegging fra

arbeidsgivere, sier han.
– Dersom ikke kommuner
og fylkeskommuner sammen
med staten setter disse faktorene inn i et forutsigbart
system, så vil resultatet være
prisgitt tilfeldigheter. Da vil
store forskjeller oppstå, mener
Handal.

Tekst: Yngve Johnsen
yngve@avisdrift.no

KRAFTIG ØKNING: De fleste sentrale og tettbygde strøk i Norge har fått en stor økning i ligningsverdiene på boliger etter det nye skattesystemet trådte i kraft i 2010. (Illustrasjonsfoto)

samme boligen en ligningsverdi på 376.500 kroner. Så
her har det vært en økning
på 291.800 kroner, noe som
tilsvarer hele 77,5 prosent
vekst.
OPP DE FLESTE STEDER
Bortsett fra i Nannestad, så
har det vært stor økning også i
de andre kommunene «våre».
Skedsmo har hatt en vekst på
51 prosent, og Ullensaker er
ikke langt etter med drøye 47
prosent økning. Eidsvoll kan
vise til litt over 25 prosent økning i ligningsverdien, mens
Nannestad faktisk må tåle en
nedgang på én prosent.
DYRERE MED BOLIG
NUMMER TO
Om de nye ligningsverdiene
fungerer greit for primærboliger, så kan man ikke si at til-

NØKKELFERDIGE FAMILIEHYTTER
Sykkelveger og langrennsløyper, gå tur eller bade. Du har alt på Oslia.
Se mer på www.oslia.no. Visning hver helg

fredsheten er like stor når det
gjelder sekundærbolig (som oftest utleieboliger). Her er nemlig ligningsverdien på 40 prosent av markedspris. Den skal
til og med økes til 50 prosent
fra i år.
– Det er stadig flere som reagerer på de økningene som
har funnet sted for sekundærboliger. Mange forstår ikke at
to helt like boliger i en boligblokk kan ha to forskjellige
ligningsverdier. De som eier
sekundærboliger synes at det
blir stadig mindre lønnsomt
å leie ut og stadig flere velger
dermed å selge, sier Batta.
– Konsekvensen blir at tilbudet av leieboliger synker og
utleieprisene får et ytterligere
press oppover, understreker
han.
UTVIKLING I AKERSHUS
Det er først og fremst byer og
sentrale strøk som har fått et
stort oppsving på ligningsverdiene. Forskjellene er således
svært store i Norge. Det er faktisk 90 kommuner som har fått
en nedgang på gjennomsnittlig
ligningsverdi på boligene sine blant annet Nannestad.

I Akershus er gjennomsnittlig ligningsverdi på 661.200
kroner, noe som er over 59 prosent høyere enn i 2009. Den
kommunen som har høyest
snitt er Bærum, hvor ligningsverdien ligger på 880.000 kroner. Den kommunen som har
hatt størst vekst i Akershus, er
Nesodden, hvor det har vært
en økning på hele 97 prosent.
GJELDFRIE BETALER
REGNINGEN
I hele Norge har gjennomsnittsboligen en ligningsverdi
på 546.300 kroner, noe som
er en økning på 58 prosent.
Boligene i Rogaland har hatt
størst økning, med et snitt
på hele 161 prosent. Deretter
følger Oslo med 133 prosent.
Hedmark har hatt minst økning, med kun 2,6 prosent
vekst.
– Det er dem som har formue som vil merke økningen.
For 2012 betales kun skatt av
nettoformue som overstiger
750.000 kroner for enslige eller 1,5 millioner kroner for ektepar. Så alle med gjeld behøver ikke bekymre seg for dette
med det første, sier Batta.

Gunstige kjøp av
feriebolig i utlandet!
Leiligheter og villaer for salg i Costa Blanca Sør og Costa Del
Sol (Spania), Alanya og Side (Tyrkia) og Kypros.
For tilsendt prospekt, send mail til: post@ferieboligutland.no
Vårt salgskontor har åpent man-fre fra 9-16

Når grunnskoleelevene i Skedsmo nå er i gang med skolen
igjen, så finner de totalt 2.505
datamaskiner til deres bruk
rundt omkring på skolene. Dette viser tall som kommunene
selv har rapportert inn til Statistisk sentralbyrå gjennom
Kostra. Antallet er hele 977 større enn for bare fem år siden. I
Lørenskog kommune telles det
nå 1.288 datamaskiner som
elevene kan bruke, noe som er
463 flere enn fem år tidligere.
Rælingen stiller med 730 maskiner til disposisjon. Dette er
faktisk 57 færre enn for fem år
siden, i følge SSB-tallene.
TETTHETEN GIR RIK TIG
BILDE
Men akkurat antallet datamaskiner forteller strengt tatt ikke
så veldig mye om situasjonen i
skolen. Det er heller data-tettheten i skolen som er avgjørende
om en skal slutte noen konklusjoner rundt dette området. Altså antall datamaskiner per elev.
Vi kan like godt slå det fast
først som sist: Data-tettheten
i Skedsmo er noe høyere enn
gjennomsnittet i Norge. I hele
Norge er det nemlig slik at det
finnes 0,35 datamaskiner per
elev – mens det i Skedsmo er
0,38 maskiner for hver elev.
I Lørenskog kommune er det
bare 0,28 datamaskiner per
elev, så her kommer man en
del svakere ut. Rælingen har
0,36 maskiner per elev.
— PRIORITERER ULIK T
– Det er ingen garanti at høy
tetthet av datamaskiner gir
bedre læring, men det er klart
at lav tetthet kan være et hinder, sier Steffen Handal til
Romeriksposten. Han er nestleder i Utdanningsforbundet.
Han poengterer at kommunene prioriterer arbeidet med
å anskaffe datamaskiner på
svært ulikt vis, og at det derfor
blir store forskjeller. At kommuneøkonomien spriker fra
sted til sted vil også være avgjørende.

Vinn en iPad mini!
Meld deg på SMS-varsling!

Gratis SMS i forkant av papirhenting, miljøbil- og
helligdagskjøring
Konkurranse: Alle s om melder seg på SMS-varslingen er med
i trekningen av en ipad mini – trekning 1. november
Gå inn på www.roaf.no/sms-varsling for å melde deg på!

Skann QR-koden og
meld deg på direkte!

07623
ww w.roaf.no
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Færre jegere på jakt

Personer på jakt

Antall personer på jakt 2012/13, fordelt etter de største viltene. Kilde: SSB

...men store småviltkull lokker til høsten
En ny jaktsesong står
for døren, og med
det kan vi oppsummere hvordan det
gikk i 12/13-sesongen. Det har vært en
liten nedgang i antall
lokale jegere på jakt,
noe som først og
fremst skyldes mangel på rype. Alt tyder
på at dette vil endre
seg nå som riflene
hentes frem igjen.
Tekst: Yngve Johnsen
yngve@avisdrift.no

Gjennom alle de senere årene
har det vært en svak økning i
antall personer på jakt i Norge. Forrige sesong var det derimot en nedgang på rundt seks
prosent. Dette skyldes nok at
det var en sesong hvor det var
svært dårlig med småvilt de
fleste steder i Norge. Det var
veldig lite ryper, og da blir det
rett og slett sånn at en del ikke

RÆLINGEN
LØRENSKOG
SKEDSMO
AKERSHUS
NORGE

gidder å gå på jakt, sier Espen
Farstad som er infosjef i Norges fisker- og jegerforbund.
ANTALL JEGERE FRA
ROMERIKE
Ut fra den nyeste statistikken så
ser vi at 760 personer fra Skedsmo var på jakt i fjor. I hvert fall
var det så mange som rapporterte om «treff». Selvsagt kan
det ha vært ﬂere der ute – som
måtte gå slukøret og tomhendt
hjem. Antallet er 65 færre enn
fra sesongen i fjor. Det tilsvarer
en nedgang på åtte prosent, noe
som altså er en større reduksjon
enn Norge sett under ett.
I Lørenskog kommune bor
det 480 personer som jaktet
i fjor. Dette er 40 færre enn
året før, en nedgang på 7,7
prosent. I Rælingen var det
360 personer som jaktet forrige sesong, noe som er hele ti
prosent mindre enn året før.
RYPEJAK T STØRST
- Blant småvilt er det først og
fremst rype og skogsfugl som
jaktes på. Det varierer mye hvor
mange ryper som blir skutt
hver sesong, men dette er uansett den mest jaktede fugl i Norge. Det pleier å ligge på mellom
200.000 og 600.000 felt per sesong, forteller Farstad.
I sesongen 2012/13 ble det

TOTALT

ELG

HJORT

RÅDYR

RYPE

360
480
760
12240
137240

120
120
235
4460
61220

0
0
0
1470
43710

75
85
150
3000
39240

125
180
275
4190
42950

Jaktresultater i Norge 2012/13
Antall innrapporterte fellinger, kilde: SSB.

LIRYPE
KRÅKE
RINGDUE
FJELLRYPE
HJORT
ELG
RÅDYR
SKJÆRE
RØDREV
ORRFUGL
HARE
GRÅGÅS
STOKKAND
ÆRFUGL
VILLREIN

77.500
46.720
42.410
42.400
35.078
34.611
26.690
23.800
23.710
14.560
13.930
13.710
12.830
10.260
5.450

LITEN NEDGANG: Det var en nedgang på seks prosent i antall personer på jakt Norge. Informasjonsleder i Norges fisker- og jegerforbund, Espen Farstad, har stor tro på at større kull av småvilt vil lokke
folk ut i skog og mark for å jakte kommende sesong. (Foto: NJFF)

imidlertid kun skutt om lag
120.000 av artene lirype og fjellrype. Farstad forteller at meldingene fra jaktmarkene tilsier at
det kommer til å bli en helt annen skål i kommende sesong.
K VINNER PÅ JAK T
– Jegerne er de fødte optimister,
og jeg må vel si at det ser ekstra
bra ut nå. Tilbakemeldinger

NORDBOLIG er et selskap i BEIAS gruppen. Gruppen jobber innen fagområdene bolig- og eiendomsutvikling, salg, boligproduksjon og elementproduksjon for boliger. Vi har hovedkontor på Hamar, med
salgskontorer på Elverum, Lillehammer, Gjøvik og Eidsvoll. Gruppen har 60 ansatte, sunn økonomi og
hadde et salg på 80 boenheter og en omsetning på 140 mill. kroner i 2012.

vi får fra folk som har ferdes i
fjell, skog og mark tilsier at det
er store kull som venter jegerne
utover høsten, sier Farstad.
– Dermed vil nok flere jegere bevege seg ut, og vi kan
få en ny økning igjen til neste
år, legger han til.
– Og arbeidet med å få flere kvinnelige jegere ut på jakt
fortsetter med uforminsket
styrke. Denne andelen vokser hvert år, for det er stadig
flere som ikke forstår hvorfor
menn skal ha denne herlige
hobbyen for seg selv, smiler
Farstad.
Av alle de 1.600 personene fra Skedsmo, Lørenskog og
Rælingen som meldte inn om
«jakttrofeer» i forrige sesong, så
var det kun 90 som var kvinner.
ANTALL JEGERE PER
KOMMUNE
Tabellene som nylig ble presentert av Statistisk sentralbyrå
viser hvor mange jegere bosatt i Skedsmo som rapporterte fangst innenfor småvilt og

BESTILL VÅR NYE

HUSKATALOG
Trendy eller tradisjonelt?
Våre hus spenner seg fra det nostalgiske til det hypermoderne.
Bestill katalogen på nordbolig.no
eller ring oss på telefon 40 00 28 90
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Det har vært en liten nedgang i
antall jegere, men det forventes ny økning nå som det
meldes om store småvilt-kull i skog og hei. (Foto: NFJF)
KLAR FOR NY JAKT:

hjortevilt. De kan selvsagt ha
jaktet andre steder enn i sin
egen kommune.
Innen hjortevilt (som er
elg, hjort, rådyr og villrein) er
antall jegere fordelt per kommune. Innen småvilt kan vi
også lese hvor mange herfra
som jaktet, og rapporterte jaktresultater på rype. Det er altså ikke snakk om antall dyr,
men antall jegere som jaktet
de spesifikke dyrene.
DE STØRSTE ARTENE
Det er klart at mange av jegerne jaktet på litt forskjellig vilt.
Det fremkommer av SSB sine
tall at 475 av de1600 jegerne

Tenker du å etablere bedrift?

DUEJAKT: Det ble skutt over 42.000 ringduer i løpet av den siste
jaktsesongen. (Foto: NFJF)

fra våre tre kommuner jaktet
på elg, mens 335 skjøt på rådyr. Blant småviltet er rypene
spesiﬁsert per kommune, og
det fremkommer at 580 je-

gere fra Skedsmo, Lørenskog
og Rælingen var ute og jaktet
fjelltype eller lirype i løpet av
sesongen.

Etablerertjenesten i Akershus
tilbyr spennende kurs og
veiledning. Se mer info på
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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

540 (2001) og nytt fortelt m
anneks. Evt fast plass på Kråkerøy, Fredrikstad. Tlf: 941 792
04/976 913 27.
Huset skal tømmes! 2 pent brukt
furu senger med madrass 2mx0,9
Kr 200 pr enhet eller kr 1000
totalt for, 1 sovesofa i lyseblått
ullstoff med sammneleggbar underliggende ekstra seng, 1 seng med
madrass, en kontorpult med sideskuffer, 2 Vågå Trollstigen bokhyller
med underskap i hvitkalket furu, 1
Ekornes hjørnesofa 3+2+1 i vinrødt
skinn (noe slitt),1 AEG vaskemaskin i god stand. Alt må hentes.Tlf
91652525.
Gammelt skap i flammet bjørk
med lys selges for kr 900,- ved
avhenting Fjellhamar. Tlf 915
50 369

Annonsen står i 3 utgaver, gi beskjed om det er solgt eller om det skal forlenges

TIL SALGS
Rosa Ps2 med Eye Toy, Buzz,
dansematte og Singstar. Alt dette
for bare Kr.1.500,- Mobil: 454
94 558

Salongbord furu 140x75 cm kr.
150. Kano og sykler er svært lite
brukt. Tlf. 90 88 10 29
Vi må dessverre selge vårt
eksklusivt vitrineskap i Provence
Paris på grunn av plassmangel.
bredde 95 cm x dybde 38 cm.Ny
pris 1999 var kr. 8000,- Selges
nå for kr. 3000,- Skapet er pent
og i meget god stand.

Stilmøbler. 4 Brunstad lenestoler i vinrødt, meget pene og lite
brukt. Selges kr 3000,- Samlet.
Utskåret salong m.m Tlf. 63 80
20 32
Store vognhjul, perfekt til å lage
Olabil selges. Tlf. 93 61 8202
Alluminiumskano og partytelt
(ubrukt) tilsalgs. Tlf. 93000243.
Hvitmalt seng 75 x 200 med
madrass og overmadrass Kr 300.
God rammemadrass med tykk
overmadrass og stålben, 120 x
200 Kr 700.Krogenes lenestol
regulerbar med løs fotskammel, blått bunadsstoff Kr 1200.
Krogenes tallerkenhylle h 90
cm. Krogenes 4-seter sofa Fron
ullstoff blå, pent brukt Kr 1000.
Krogenes entrekommode med 2
skuffer, smijernsbeslag + speil i
lys bjerk Kr 1800. Stor sofa fra
Norgesglass alle størelser kr.
Living, linfarget god kvalitet Kr
25 pr stk. 12 samleplatter fra
400. 2 stk golvtepper (husPorsgrund.Norsk fauna kr. 1000. flids-tepper) 100% ull str 200 x
Radionette radio fra 70-tallet kr
300 Kr 500. Et mindre Kr 300.
200. 2 stk veddunker i kobber
Langbord med tykk plate laget
kr 125 pr stk.Div.bøker serier og
på privat snekkerbedrift 190 x
enkelt ca 135 stk.-kr300. 1 kar83 . Kr 950. Hjørnehylle 90
tong pyntegjenstander i messing
cm h. Rosemalt Kr 400. Hel-tre
kr 300. selges grunnet flytting.
kommode blå med dekor h 90
tlf.95 96 65 84 Lørenskog.
b 77 4 skuffer Kr 500. Antikk
piano-krakk og benk med drageNy brødbakemaskin kr.250, 3stk hoder rimelig. Eldre kiste med
chafing disk kr.200/ pr.stk. Tefal
buet lokk og smijern handtak
actifry family, brukt kun x2 krLengde ca 80 cm. Kr 900. Sort
1100.Tlf. 47603635.
1800-talls skjermbrett med dekor
Kr 700. God gammel høvelbenk
”Trapper” Kano m/ 2 stk. årer og
Kr 700. Tandberg radio Sølvsutralle kr. 3500,- DBS herresykkel, per 10 (fungerer) Kr 800. 6 sto10 gir 61 cm ramm kr. 600,- Diler for spisebord sort metall med
amant herresykkel, 18 gir 53
flettet sete som nye. Kr 100 pr
cm ramme kr. 600,- Ribbevegg
stk Nytt norsk produsert hvitmalt
(ubrukt) 230x80 cm kr. 200,salongbord Kr 700. Teak-møbler
Salongbord, teak med utrekkbar
Salongbord , hjørnebord, sybord
avishylle 150x55 cm kr. 150.
med skuff, kurv og settebord.
Opplagshenger selges.Maks last
998 kg.Helgalvanisert.Pris kr.
7500.Tlf:41 44 29 65.

Alt billig. Slettvold lyse manilla
møbler, rundt bord med glassplate 90 cm i diam + stol med pute
rimelig. Pyntebrønn i betong
kjøpt på hagesenter. Kr 850. Nye
tykke hageputer (ikke utpakket) Kr 150 pr stk. Husquarna
håndklipper Kr 250. Oljemaleri
landskap motiv fra Trollheimen
sign. S.T. Sørensen 85 x 60
Kr 1400. Oljemaleri (motiv fra
Eggedal) sign. Hagan-52 Bred
gullramme Kr 1200. Oljemaleri
med motiv fra Lyngør sign. Finn
Kraft - 42 Kr 1500. Fargelito fra
Mesnaelva sign. Thaulow/Hans
Holm Kr 2300. Stort flott gammelt oljemaleri 135 x 105, bred
gullramme. Kr 2500. Hybelkomfyr 2 plater + stekeovn lite brukt
Kr 650. Kjøleskap med fryseboks
Kr 300. Wirlpool vaskemaskin Kr
1300. Tlf 456 65 211.
Sneskuffe ca 350,- som ny.
Kjøretralle ca 200,- som ny.
Hageredskaper jernrive,spader
(fiskars). Dukkevogn ca 250
mønstret fint brukt. Barbie
dokker og Barbie ting og hus etc.
selges samlet eller hver for seg.
Henvendelse Aase 99 54 70 69.
Gedigen seksjon med lys i patinert furu ( ca 2.2 m bred - kan
deles i 5 deler for enklere transport). Prisantydning kr 2000,ved henting på Fjellhamar. Tlf
915 50 369

Tv selges for kr. 300,- ved avhenting Fjellhamar. tlf 915 50 369

Campingvogn Knaus Eiffelland

Mer enn 10 vakre, levende kaktus
selges rimelig enkeltvis. De har
høyde fra 16 cm til 99 cm. Kaktusene trives godt ved å stå ute om
sommeren. De er meget hardføre
og krever intet vedlikehold. Du kan
også reise fra kaktusene i ferien,
de klarer seg fint flere uker uten
vann. Du kan ha glede av plantene
i flere årtier. Virkelig flotte og gøyale dekorasjoner! Vakre aloe vera
planter rimelig tilsalgs, både små
og store. De er meget hardføre og
krever lite vedlikehold. Plantene.
Trives også meget godt ved å stå
ute om sommeren. 10 fots jolle
tilsalgs for kr. 850,- Den er meget
sjødyktig. Den har , motorfeste.
Båtplass: på Strømmen Båtforening som dere kan overta. 2 nye,
ubrukte bilstereo høyttalere selges
tilsammen for rimelige 600 kroner.
Hver av høyttalerne har egen
pen kasse og består av 3 mindre
høyttalere på henholdsvis 17,5
cm, 9,5 cm og 7,5 cm. Dersom
man kobler inn et spesialfilter kan
man bruke dette anlegget på 220
volt i din bolig. Tlf: 47390131,
67907485 Løvenstad.
MC. Yamaha XT 600. 1985 mod.
hendvendelse: mob. 90013754
e-post: p-akris@online.no

Diverse treningsutstyr; benk,
vektstenger, strekkfisk. 4 gode
vinterdekk fra Nokia, piggfrie.
185/65 R14. Flere vannkanner
med kran, ca 25 liter. Fint til hytt
for vann. 2 stk Marmorplater, str
47x61, 18 mm. 40x43, 22 mm.
Ny kraftig trehvit stol, er i pakke.
Store tvinger; 2 stk 110 cm. 2
stk 50 cm. 3 Strandstoler. Kabel,
sort. VDE 3G 1,5 mm (mange
meter). Fiskeutstyr; stenger,
sneller noe er nytt. Verneutstyr
til skogshogst. Melkespann, 3
L Høyang. Fiskeglasskuler med
nett. Elektrisk hekksaks B&D, 33
cm. Gammel Philips radio fra
1940-tallet og reisegrammofon
fra 1950. Sandkasse: 115x115
cm med lokk og sittemuligheter,
20 cm grunn. Foma askestøvsuger, ikke brukt. Gammelt kjøkkenbord med skuff; 67x110 cm,
79 cm høyde.Stor blå plastbalje.
Kenwood Musikkanlegg; platespiller, forsterker etc i lyst trevirke med glassdør. Vannslange på
vogn. Huske til barn. BBB-reoler.
Noe Jaren rød takstein gis bor,
og noen skifferheller. Pris blir vi
sikkert enig om. Tlf 416 27988.
Strømmen.

Spar
momsen
*

Lite brukt EPSON Stylus
SX425W trådløs skriver, scanner
og kopieringsmaskin rimelig til
salgs. Øvre Rælingen, tlf. 90 96
92 07.
Kabinett og div. andre møbler
selges rimelig. Telefon: 936 96
319

ØNSKES KJØPT
Gamle norske postkort og brevkortalbum 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.

30 års
kjøkkengaranti

Liten bordgassvarmer ønskes
kjøpt. Tlf. 93 61 82 02

PÅ SKUFFER,
HENGSLER, FRONTER
OG SKAP

Platespiller ønskes kjøpt. Alt av
interesse, gjerne deffekt. Henter.
Tlf 90 07 34 30.
Eldre Veterantråsykler uansett
stand ønskes av samler som tar
vare på Sykkelhistorie. Er også
intressert i delesykler. Ring
93034633 eller mail sleirset@
online.no

Hundebur til salgs. Passer middels stor hund. Er solid og passer
i Volkswagen Passat og Skoda
Oktavia/Superb. Selges for 350,-.
Tlf 63833411

Jøtul vedovn type 602 ønskes
kjøpt. Tlf. 67 90 38 77

Toyota Land Cruiser 4WD 1986
mod. Hendvendelse: mob.
90013754 e-post: p-akris@
online.no

En høy gassvarmer gis bort. tlf.
93 61 82 02.

VI TREKKER FRA MOMSEN PÅ
ALLE VÅRE KJØKKEN OG BAD

GIS BORT

TJENESTER
Trenger du hjelp til gressklipping,
hagearbeid, maleoppdrag, rengjøring og diverse forefallende oppgaver. Også besøkstjeneste. Har
mange års erfaring fra diverse
oppdrag for Frivillighetssentralen.
Ring trygt, 90 99 01 80.

Tilbudet gjelder til og med 22. september 2013 ved kjøp av komplett kjøkken på min. 10 elementer inkludert
sokkel, benkplate og vask. Tilbudet kan ikke kombineres med andre tilbud. Levering innen 22. november 2013.
* Tilsvarende momsen

www.nettoline.no

Kjøkken og Bad Huset
Kirkegata 14, 2000 Lillestrøm
Tlf. 63 89 07 40 - Fax: 63 89 07 41
E-post: abad@online.no- Åpent: man-fre 10-17, tors 10-18 og lør 10-14
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Finn motivasjon
i høstmørket
Høsten er en god
periode for treningssentrene. Slik holder
du motivasjonen
oppe i høstmørket.
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

F.v. Patricia Leite, Gard Schaug og Silje Schaug gjør øvelser sammen i yogarommet i Eidsvoll. (Foto: Privat)

Alt klart for gubbe-yoga
Gründer og driver
av Yogatid i Eidsvoll,
Silje Schaug, vil få
ﬂere menn med på
yoga-bølgen.
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Yoga en treningsform som har
henvendt seg mest til kvinner.
Få menn har våget seg ut på en
yogamatte. Det vil Silje Schaug,
som driver Yogatid i Eidsvoll
sentrum, gjøre noe med.
– Vi har hatt åtte menn på
kurs, men bare to av dem har
kommet flere ganger. Det kan
føles ukomfortabelt å være
den eneste mannen blant ti
kvinner på kurs, sier Schaug.
FOR MANNEN I GATA
Derfor blir alle menn nå invitert til en gratis dame-fri time

en treningsform som kan hjeltirsdag 27. august kl. 17.00.
– Ved å ha en gratis prøveti- pe til med å redusere stress.
– Yoga er et verktøy for å
me slipper en å melde seg på et
kurs uten å vite hva en går til, og jobbe med seg selv, redusere
terskelen for å komme er lavere. stress og dermed få en mer avMange menn har nok inntrykk slappet holdning til livet. Det
av at yoga bare dreier seg om å gjøres gjennom fysiske øvelvære mykest mulig og at det er en ser som løser opp i stive musform for uttøyningsgymnastikk, kler og ledd, pust og avspenmen det er ikke riktig. Du tren- ning, og det egner seg like bra
ger ikke være spesielt myk for å for menn som for kvinner. I
gjøre yoga, dette er et kurs for yogaens hjemland India er det
mannen i gata, smiler Schaug. tradisjonelt menn som gjør
Liv Moger har undervist i klas- yoga, forklarer hun.
Kurset skal egne seg både
sisk yoga siden 2010, og skal lede
for nybegynnere og de som
«gubbe-kurset».
– Jeg vil gjerne bidra til at har noe erfaring med yoga elflere menn får muligheten til å ler meditasjon.
Prøvetimen er kun en kveld
oppdage fordelene med yoga og
at det ikke bare er noe damer dri- nå i høst, men kurset skal gå
ver med. Gubber i alle aldre er over 10 uker.
PÅ VISITT: Venstre-politiker Abid Raja besøkte Eidsvoll under Vannvelkommen. Jeg tror at det også
vittige Dager nylig. Der ble han introdusert for yoga av yogagründer
i Eidsvoll-traktene er noen stive POPULÆRT HOS DAMENE
Silje Schaug. (Foto: Privat)
herrerygger
og høye
skuldre
som Yogatid
Laser
kan
hjelpe
deg startet opp i Femellgården i Eidsvoll sentrum i Uønsket
fjor. Jeg harhårvekst?
trenger yoga, smiler hun.
fått tilbakemelding odene har jeg hatt ventelister
Fjern
vår DIODELASER
med følgende plager
Og det viser seg at yoga ihver- hårene
fra PERMANENT
flere som med
er glad
for at på grunnkurset, så det tyder
- NÅ 25% rabatt på 1. time!
DEMPER STRESS • Kroniske smerter
tfall er populært hos damene.
dette er blitt et tilbud i lokal- jo på en viss popularitet, sier
Muskelsmerter
Plages
du De
avtovorter?
– Vi får stadig flere på kurs.
Silje Schaug legger til at• dette
er
området.
siste kursperi- Schaug.
• Fibromyalgi
• Migrene
• Leddlidelser
•,Revmatiske lidelser
• Nerveskader
• Tinnitus
• Sår
• Allergi/pollenallergi

Nor-Team

Permanent fettfjerning
med ultralyd/cavitasjon
Bli kvitt uønsket fett UTEN kirurgi!
Ny og effektiv teknologi
som kombinerer ultralyd,
RF og vakum som bryter
ned fett og gir oppstramende effekt.

Gratis konsultasjon

Cavitasjon

Kun
600,Se 900,360
+ Vacum/RF
www.
se360.no/016/


  

Krystallsliping inkl. ansiktsmaske

Kun 550,Veil.pris: 1150,-

* Behandlingen utføres av aut. helsepersonell

Skedsmo Helse og Terapi, Skedsmo Senter 2. etasje Tlf. 468 21 640
www.skedsmohelseogterapi.vpweb.no

Fjern dem med laser!

arr, strekkmerker? All behandling utføres av
Medisinsk Rynker,
Kosmetisk
Med Fractional Co2 laser oppnås fantastiske
aut.helsepersonell.
og etterlater 70% av huden urørt
behandling: resultater
laserbehandling:
Ansvarlig lege: Fahrat Anjum
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kroniske smerter
Nakke/Skulder
Migrene
Rygglidelser
Nerveskader
Senebetennelser
Revmatiske lidelser
Kne
Tinnitus/øresus
Sportsskader

• Permanent hårfjerning med Diodelaser Laserterapeut: Line Skjærvik
• Rynker
www.laserklinikken.no
Tlf. 926 43 816
• Føflekker
•
Vorte
Line Skjærvik.
• Senter,
Tatoveringsfjerning
Skedsmo
Furuveien 11,
2020 Skedsmo.
E-post:
• Strekkmerker
Anne Harila avd. Skedsmo
skedsmolaserklinikk@gmail.com
• Arr
• Små blodkar

GRATIS KONSULTASJON
UT AUG/SEPT.

Skedsmo Senter, 2. etg.
Skedsmokorset
Tlf 92 64 38 16
www.laserklinikken.no
Mail: skedsmolaserklinikk@gmail.com

PRØV NYE TING
Det mener også Stian Holme,

FÅ INSPIRASJON
Martin Johnsen i Eidsvoll
Gym mener i tillegg det kan

REALISTISKE MÅL: Daglig leder ved Elixia på Jessheim, Stian
Holme, mener at folk ikke bør bli
for ambisiøse med treningen. –
Sett deg realistiske mål, sier han.
(Foto: Privat)

være lurt å søke inspirasjon
hos noen som har hatt samme
mål som deg selv.
– Finn en person som har
oppnådd tilsvarende mål som
du har satt til å inspirere deg.
For eksempel en blogg, tipser
han.
Det er ikke til å komme
utenom at når høstmørket legger seg og kulda kommer snikende, kan dørstokkmila bli
lenger. Roger Bjørnerud i In-

STYRKETRENING: Etter en lang sommerferie vil mange begynne å
trene igjen, men det kan være tøft å sette i gang. (Foto: Lars Østbye)

nersvingen mener det er viktig
å gjøre treningen til en livsstil.
– Den beste måten å motivere seg til å trene på er å gjøre det til en del av livsstilen.
På den måten gjør man det
bare, istedet for å spørre seg
selv hver dag om man har lyst.
GIR OVERSKUDD
Bjørnerud medgir at det å moti-

vere seg selv til å trene kan være
vanskelig.
– De fleste tenker jo at de
klarer seg gjennom hverdagen
og at trening bare er for de som
har skadet seg eller har høy
vekt. Men de som har forstått
at trening gjør alt annet lettere, gir deg overskudd og løfter
humøret trenger egentlig ikke
å motiveres, mener han.

Ti sunne handletips
For å ha mat på kjøkkenet er en handletur i matbutikken uunngåelig. Etter en lang arbeidsdag kan det
være lite fristende og bruke tid på å handle. Det kan
lett ende i en stressende og lite kreativ handletur,
der man gjør dårlige matvalg.
Matavisen.no gir deg ti sunne og enkle handletips:
1. Gjør sunne og økonomiske matvalg i rett matbutikk.Velg ferske og naturlige matvarer. Bli kjent med
den butikken du liker best. Er du lommekjent går
handleturen raskere.
2. Unngå tidsklemma. Velg heller større matinnkjøp færre dager i uka. Du kan for eksempel gjøre
handletur hver torsdag og mandag. Gjerne på
tidspunkt hvor det er lite kunder i butikken. Før du
handler bør du sjekke varebeholdningen hjemme
og planlegge hva som må kjøpes inn helt fram til
neste handletur. Skriv ned en handleliste på hva du
trenger. Et tips er å holde seg mest mulig til varene
på handlelista. Det er enklere hvis du tar handleturen alene. Slik sparer du tid og penger, på lokketilbud og andre fristelser, for deg og din familie.
3. Ikke gå i matbutikken på tom
mage. Når man er sulten
er det utrolig lett å gjøre
dårlige matvalg.
4. Lær deg de sunne
basismatvarene. En
matbutikk inneholder
ofte flere alternativer av en generell

Se hvor enkelt det er å kjøpe sunt. Matavisen.no gir deg ti smarte handletips.
Tekst: Rubina Olsen

Mat

matvare. Lær deg å velge ut de beste og sunneste
alternativene til en rimelig pris. Stikkordene er
grove kornprodukter, vegetabilske oljer, grønnsaker,
frukt, bønner, linser, nøtter, fisk og fjærkre. Når
du ser etter grove kornprodukter inkluderer dette
grovt brød, grove knekkebrød, fullkornsblandinger,
fullkornswraps, havregryn, sammalt hvete, sammalt
rugmel, fullkornspasta og naturris. Vegetabilske
oljer er en god kilde til sunt umettet fett. Dette
inkluderer hovedsakelig myk margarin og oljer fra
oliven, raps, jordnøtt, linfrø, solsikke, mais, soya og
sesam.
5. Finn sunnere varianter av fabrikkert mat. Siden
fabrikkert utgjør en stor andel av kostholdet vårt, så
er det vesentlig å velge det beste alternativet. Trikset er å lese etiketten på produktene som ved første
øyekast kan virke kvalitetsrike og sunne.
• Blant ulike juiceprodukter er det lett at produsentene kan lure deg. Du bør derfor alltid
forsikre deg om at det er 100 % juice av riktig type
frukt, og at den ikke er tilsatt sukker. Sunnere alter-

nativer kan være juice som inneholder en større andel
av frukt eller bær rike på antioksidanter.
• Du bør også velge magre meieriprodukter uten
tilsatt sukker. Dette inkluderer mager kesam istedenfor
rømmevarianter, lette melketyper fremfor helmelk og
fløte, og cottage cheese og mager ost som alternativ
til fetere oster. Blant lette yoghurtprodukter er naturell
yoghurt, mild og lett yoghurt, og lettere go’morgen
noen gode alternativer uten søtningsstoffer.

FAST SPALTE

TRENER SAMMEN:

– Høsten er en god periode for
oss med mange innmeldinger. Etter en lang sommerferie
med avslapning og god mat føler mange for å komme i gang
med treningen igjen, forteller
Martin Johnsen ved Eidsvoll
Gym.
Han får støtte av Roger
Bjørnerud ved Innersvingen
på Råholt.
– Om sommeren skal alle ut
og trene istedenfor å holde på
inne. I midten av august pleier
det å endre seg. Totalt sett er
august den beste måneden i
året, etter januar, sier han.

daglig leder ved Elixia på Jessheim.
– Det er mange som melder
seg inn om høsten. Jeg tror det
gjelder for hele bransjen. Mange som har vært litt sløve gjennom sommeren er ivrige etter
å komme i gang om høsten,
sier han.
Det kan imidlertid være tøft
å starte opp treningen igjen etter en lang ferie. Holmes beste
råd er å ikke være for ambisiøs.
– Sett deg realistiske mål
med treningen din. Prøv å utfordre deg selv til å prøve nye
ting og finn noe du synes er
gøy å trene. Mange holder fast
på det de gjorde for 10 år siden
og tør ikke teste ut nye ting,
mener han, og legger til at det
kan være nyttig å finne en treningspartner.
– Tren sammen med noen
om du kan, slik at dere passer
på hverandre og om den ene
er litt sliten en dag så drar den
andre deg med og omvendt,
sier Holme.

Ernæringsfysiolog Rubina Olsen
Ønsker gjennom www.matavisen.no å hjelpe
flest mulig lesere til et sunnere kosthold og en
bedre livskvalitet.
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Spis riktig når du trener
Her er noen kjappe
mattips for optimalt
treningsresultat.
Tekst: Redaksjonen
redaksjonen@avisdrift.no

Ikke glem at mat er en viktig del av treningsresultatet.
Det gir kroppen nok brensel
til å utføre treningsøkten.
Trener man for hardt og spiser lite er det lett at kroppen
svekkes.
- Den beste måten å få i seg
nok mat til trening er å fordele dagens matinntak over flere
sunne måltider og alltid inkludere frokost, sier Matavisen.no
sin ernæringsfysiolog Rubina
Olsen.
Videre påpeker hun at det
også er avgjørende hva man
spiser rett før og etter trening.
- Det er noen enkle kostholdsråd som skal til for å
optimalisere din treningsøkt.

ELIXIA
OVERSKUDD

Det viktigste er at du legger
opp måltidene dine etter om
du trener kondisjon eller styrke, sier Olsen.
Her gir ernæringsfysiologen
noen raske mattips for et bedre
treningsresultat:
•Uansett treningsform bør
du spise en normal måltidsporsjon som består av en andel med komplekse karbohydrater (lav glykemisk indeks)
og noe protein før trening.
Dette kan være en normal
sunn middag med 1/5 fisk
eller kylling, 2/5 grønnsaker,
og 2/5 naturris eller fullkornspasta. Andre eksempler er
kyllingsalat med fullkornspasta, grovt brød med makrell i tomat/ kyllingpålegg,
eller havrefras i melk.
• Trener du kondisjon bør
du få i deg en normal måltidsporsjon to timer før trening.
Dette er for å oppnå bedre fettforbrenning.
• Trener du derimot styrke
er det viktig å bygge opp muskelmassen. Derfor anbefales
det å spise en normal måltidsporsjon nærmere en time

før treningsøkten for å holde
blodsukkeret oppe.
• Hvis det blir vanskelig å
spise så lang tid før trening
kan du heller å få i deg et lite
måltid i form av væske nærmere en time før treningsøkten.
Dette kan for eksempel være
juice, smoothie, grønnsaksjuice, eller yoghurt.
• Etter trening bør du ha i
deg raske karbohydrater (høy
glykemisk indeks). Dette bør
du få i deg innen en halv time,
uansett treningsform. Å spise
en moden banan er et godt alternativ.
• Trener du styrke bør du
også få i deg proteiner etter
treningsøkten. I tillegg til en
moden banan kan du for ek-

sempel drikke en sjokolademelk.
• Etter det første kjappe
måltidet etter treningsøkten
bør du også spise et ordentlig måltid variert med karbohydrater, protein og fett.
Dette måltidet bør du spise
innen 2 timer etter endt treningsøkt. Karbohydratkilder
er fullkornsvarer, som frokostblandinger, grovt brød,

fullkornspasta, grønnsaker.
Proteinkilder er fisk, kylling,
magert kjøtt- og meieriprodukter, bønner og nøtter.
Fettkilder er fet fisk (laks,
makrell, kveite, sild), vegetabilske oljer, myk margarin og
nøtter.
• Det er også viktig at du får
i deg nok drikke, og man bør
drikke bevisst mer enn hva
tørsten tilsier.
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HERBALIFEPRODUKTER

Tlf. 92 26 07 92

TLF. 959 90 645
Selvstendig Herbalife-distributør

WE GET YOU
THERE!

199-

TREN FOR
,
FREM TIL 1. OKTOBER
I TILLEGG FÅR DU TO AVTALER MED
PERSONLIG TRENER
GJELDER VED INNMELDING INNEN 31. AUGUST
FORUTSETTER 12 MND BINDING
MINSTEPRIS PR. ÅR KR. 4788,- • ALDERSGRENSE 15 ÅR.
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ELIXIA JESSHEIM • INDUSTRIVEGEN 21 • 63 97 90 60 • WWW.ELIXIA.NO
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mazda.no

ORIGINALEN: Opel Monza, her fra 1978. Legg
merke til sjåførens slengbukser. (Foto: Opel)

M{ZD{ CX-5 MED
SKYACTIV-TEKNOLOGI

295 500,-

FRA KR

FIREHJULSDRIFT,
DIESEL AUTOMAT FRA KR 402 200,-

RELANSERES:

Opel Monza relanseres i september (Foto: Opel)

Opel relanserer Monza
Opel vil ikke bare
være det trauste forsiktige bilmerket det
har blitt. Nå vurderer
tyskerne å relansere
sportsbilen Monza.
Etter over 150 år med bilhistorie introduseres nå Opel
Monza Concept. Bilen vil ha
verdenspremiere på Frankfurt
Motor Show i september, men
sjef i Opel, Dr. Karl-Thomas
Neumann, deler nå et første
glimt av nye Monza.
Monza var opprinnelig en
todørs kupé som ble produsert mellom 1978 og 1986.
Den var bygget på storbilen
Senator og har for lengst

blitt en klassiker.
DEBUT I FRANKFURT
– Monza Concept dekker en
rekke områder, og med tanke
på fremtiden for våre modeller
har vi samlet alle våre målsettinger i Opel Monza Concept.
Den er vår visjon om Opels
fremtid og står for våre grunnleggende verdier: Tysk ingeniørkunst og presisjon kombinert med skulpturell design og
innovasjoner som er egnet til
daglig bruk. Monza Concept
viderefører disse elementene på
en visjonær måte og uttrykker
disse med frisk inspirasjon og
tydelighet. Denne bilen er en
studie som vil ha en innvirkning på den neste generasjonen
av Opel-modeller, skryter Neumann i en pressemelding.
Monza Concept debuterer

M{ZD{ CX-5, MED
SKYACTIV-TEKN

}
o
o
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}
o
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FRA KR

295 50

FIREHJULSDRIFT, DIESE
FRA K
DR. MONZA: CEO Dr. Neumann viser stolt frem sin nye Monza, som lanseres i Frankfurt i september. (Foto: Opel)

på bilutstillingen i Frankfurt
i september. Opel har også avslørt at de på samme utstilling

«Kåret til en av de
beste karosseriverksteder»
Tlf: 64 83 30 10
www.derdubor.no/DK
Skjærvaveien 20, 2010 Strømmen

for første gang skal vise «offroad-utgaven» av sin Insignia Country Tourer.

Tekst: Dag Rognlien Stenberg
dag@avisdrift.no

• Fantastiske kjøreegenskaper
• Drivstofforbruk fra 0,46 l/mil
• CO2 -utslipp fra 119 g/km
• i-stop (start/stopp)
• Sterke motorer, diesel 150 hk (380Nm), bensin fra 160 hk
• Tohjuls- eller firehjulsdrift
• 6 trinns manuelt- eller automatgir
• 1800-2000 kg tilhengervekt
• Klasseledende aktiv sikkerhet med blant annet autobrems (SCBS)
Velkommen til prøvekjøring!

Alle bilmerker og alle
forsikringsselskaper

Tlf: 63 81 35 35
Odalsgata 25, 2003 Lillestrøm
postmaster@altibiloppretting.no

Bestill prøvekjøring, se film,
og få mer informasjon her.

• Fantastiske k
• Drivstofforbru
• CO2 -utslipp f
• i-stop (start/s
• Sterke motor
(380Nm), ben
• Tohjuls- eller
• 6 trinns manu
• 1800-2000 kg
• Klasseledende
blant annet au

Velkommen til

SKYACTIV

Drivstofforbruk kombinert kjøring 4,6-6,6 l/100km. CO2 -utslipp 119-155 g/km. Alle nye Mazda personbiler selges med 5 år/100 000 km nybilgaranti, 12 års rustbeskyttelsesgaranti og inntil 10 års veiassistanse.
Priser inkl. frakt og lev.omkostn.
på kr 3.900,-. Årsavgift tilkommer. Utstyrsnivået på avbildet bil kan avvike fra priseksempelet. Mazda Credit tilbyr gunstig finansiering.
technology

n på
Bilbye Vest
Kjeller

Jogstadveien 9 - 2007 Kjeller - 64 83 78 70

Energivegen 14 - 2050 Jessheim - 63 97 94 00

Åpningstider: Man-fre 08:00-17:00, tors 08:00-19:00, lør 10:00-14:00
Åpningstider:
Man-fre908:00-17:00,
tors
lør 10:00-14:00
Jogstadveien
2007 Kjeller. Tlf.
6408:00-19:00,
83 78 70
Jogstadveien
9, 2000 Kjeller.Tlf. 64 83 78 70
www.mobile-kjeller.no

www.mobile-kjeller.no

Bestill prøvekjøring, s
og få mer informasj
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Satser på en
jobb i bilbransjen

17
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Alt i service
og reparasjoner!

Stadig ﬂere jenter
velger en utdanning
innenfor bilfaget.
Thea Emilie Skovholt
Hammeren og Pernille Skåring Røtzer
er to av disse.

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
– Det er et veldig profesjonelt
miljø her. Jeg føler dermed
at jeg får godt utbytte av lærlingstiden, forteller Røtzer,
som har vært bilmekanikerlærling i ett år hos Toyota Romerike.
Etter at Fellesforbundet, El &
It, Norsk Teknologi og Norges
Bilbransjeforbund i 2006 gikk
sammen om bedriftsutviklingsprosjektet «Jenter i Bil &
Elektro» har en del jenter fått
opp øynene for en mulig fremtid i bilbransjen. Gjennom prosjektet har de henvendt seg til
blant annet videregående skoler for å markedsføre bilfagene
blant jenter.
GLAD I BILER
Hammeren og Røtzer er to av
i alt tre elever som har fått en
lærlingplass hos Toyota Romerike på Kjeller. Bilﬁrmaet har
totalt tre lærlinger: En på mekanisk avdeling, en på skadeavdelingen og en på dele-avdelingen.
– Jeg hadde bare lyst til å
prøve noe nytt. Egentlig var
jeg ikke så interessert i biler
tidligere, men nå er jeg blitt
veldig glad i biler, forteller
Røtzer.
– Var det vanskelig å komme
fra skolepulten til et verksted?
– Det er mye som er vanske-

SCOOTER
TGB • KEEWAY

4.8 HK , 2 TAKT
55 W FRONT LYS
12 V LADEUTTAK
13” ALU.FELGER
SKIVEBREMS
F&B

KLS MC

Algarheimsvn. 44 Jessheim
Tlf. 908 25 443/ 958 41 266
E-mail: o-ivar-k@online.no
Åpningstider: 10-17 (12-15)

Hvamveien 4, 2013 Skjetten

MEKANIKERLÆRLING:

Pernille Skåring Røtzer sjekker
at alt er i orden under bilen.

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

STORT UTVALG AV BRUKTE VOGNER
VALGTE BIL:

Thea Emilie Skovholt Hammeren (tv) og Pernille Skåring Røtzer satser på en yrkesfremtid der bilen er i fokus.

lig, mekanikerfadderen min er
derfor en god støtte. Han har
fått en del spørsmål, men dette
er jo også en del av læreprosessen vår.
Røtzer synes det er fint å
komme ut i en bedrift straks
etter videregående skole. Etter
to år i bedriften kan hun gå
opp til fagprøve.
– Jeg tror det er mange som
sliter med å få en slik plass. Jeg
har vært veldig heldig.
FRA HOBBY TIL JOBB
Thea Emilie Skovholt Hammeren forteller at hun har mange forskjellige hobbyer, en av
disse er biler. Interessen startet
da hun gikk på ungdomskolen. Hun liker spesielt offroad
og store biler. Hos Toyota tar

hun lærlingtiden på dele-avdelingen, og vil etter endt utdanning bli deleekspiditør.
– Du blir fort kjent med bilen, systemet og delene den
bruker. Det er bare å venne seg
til hva man bruker mest. Det
er et system i dette, så det går
greit å holde styr på delene.
– Var det vanskelig å velge yrkesretning?
– Jeg har mange interesser.
Jeg plukket ut en av disse som
jeg tror jeg kan jobbe med
resten av livet. Etter dette var
det bare å finne det rette yrket
og den rette utdannelsen, forklarer Hammeren.
UTDANNER FREMTIDEN
BILFOLK
Verksmester og ettermarkeds-

Vi kan garasjeporter
Ring oss for befaring
Crawford Center Oppland
Molinna 1, 2750 Gran
Telefon: 957 80 619
oppland@crawfordcenter.no

www.crawfordcenter.no

sjef, Oddvar Frank ved Toyota
Romerike på Kjeller, forteller at
mange unge ønsker seg en bilrelatert yrkesretning, men ikke
alle passer til det. For bedriften
er derfor den største utfordringen å ﬁnne lærlinger som passer inn i miljø.
– Når du har flere læringer i
bedriften vil disse ha forskjellige behov. Hver læring har sin
egen fadder. Dette gjør at læringen blir styrket i forhold til
opplæringsløpet. Og så er det
opp til fadderen å lese lærlingen på en slik måte at han ser
hvor stort behovet er i de forskjellige trinnene.
Tidligere gikk elevene tre år
på yrkesskolen og tok fagprøven
på skolen. Fra 1988 gikk man ut
i en lærlingordning. I dag er det
to år på videregående og to år
som læring i bedrift før eleven
kan gå opp til fagprøven.
– Er det en fordel å ha lærlinger i bedriften?
– Fordelen er at man får lært
opp sine egne, fremtidige mekanikere. Hvis ingen i bransjen
gjør dette vil vi over tid få et
stort vakuum og mangel på fagfolk. Alle i bransjen må derfor
være sitt ansvar bevist og kjøre

Vi har nordiske
vintervogner fra Polar,
Cabby, Solifer, Bjølseth
og Kabe, alle med 12
mnd garanti og gunstig
finansiering! Vi tar også
innbytte på disse.
Vi har også igjen noen
få 2013 modeller, til
gunstige priser.

utvalg
Også stort nye
i brukte og
bobiler!
DELE-AVDELING: Thea Emilie
Skovholt Hammeren har blitt kjent
med en rekke forskjellige bildeler
etter at hun fikk lærlingplass på
dele-avdelingen hos Toyota.

et opplæringsløp på lærlinger
slik at vi fyller markedet med
gode mekanikere. Det er også
en læring i seg selv å ha lærlinger i bedriften, forklarer Frank.
Mer om bilmekanikerutdanning finner du på nettsiden: bilmekaniker.no
Tekst/foto:
Roy R. Mortensen

Campingvogner - Fortelt - Bobiler

Bjertnesvegen 34 2166 Opaker Tlf. 63 91 19 80
Åpent mandag og torsdag 08-18 tirs, ons, fre 08-17
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Annonsere i her?

STUBBEFRESING
Tlf. 92 26 07 92

- raskt og effektivt

Tlf. 911 14 679
www.stubbefjerning.no
KJÆRNETS HAGETJENESTER

Alle sykler – 40%

Nye vinduer
i gammel stil

?

Fra kr. 1.880,- til 3.880,- (fraktfritt)

Ring: 75 17 04 66
www.heimstadbygg.no - post@heimstadbygg.no

Plenjord/matjord
Rundsingel, sand etc.
Tilkjørt alle dager.
www.herstua.no

Hvor er dette

bildet tatt?

Tlf. 909 95 704/917 37 427

Vi tilbyr
containerleie
og avfallsløsninger

Tlf. 09700

Selge bilen din?

Tlf. 92 26 07 92

Vi kjøper eller selger
bilen for deg.

Romerike Bilsalg AS

– 50%

0
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%
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All bekledning
Annonsere
i vår
Serviceguide?

Vi har alt du trenger til
Birken og vi hjelper
deg med å gjøre
sykkelen klar!

Vis a vis Meny på Rasta Senter

Nannestadveien 265
Tlf. 48 21 51 02

Tlf: 67 97 30 02

Har du svaret?

Send det til: hvorerdette@romeriksposten.no
eller til Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm
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SVAR:
Bildet viser Sagelva.
Fotografen står like ved
Strømmensaga i Sagdalen.

VINNER:
BENEDICTE SALMELID
HÜBENTHAL
Niels Høeghs vei 8a,
2010 STRØMMEN

Takk til alle som sendte inn!

Ta med annonsen og du får 2 maksimbarer

Tlf. 67 97 30 02

Rastafaret 8, 1476 Rasta

20

interiØr

Nr. 24 – 2013

Presenter din forening/klubb:
Fortell om ditt musikkorps eller din speidertropp, idrettsforening eller mc–klubb! Eller noe helt annet. Send innlegget, gjerne med bilder, til tips@romeriksposten.no

Romerike sopp- og nyttevekstforening
Interessert i sopp? Liker du å gå
i skogen? Har du lyst til å lære
mer om sopp? Romerike soppog nyttevekstforening er en
forening for alle som er interessert i sopp og andre nyttevekster. Vi er et lokallag av Norges
sopp- og nyttevekstforbund og
dekker hele Romerike.
Soppsesongen er kort og de
ﬂeste aktiviteter foregår om
høsten, men vi har også arrangement på våren, som Grønn
dag og Ramsløktur. Alle kan
bli med på våre soppturer med
soppsakkyndige, noe som er en
ﬁn anledning til å bli kjent i vårt
ﬂotte nærområde. I tillegg er
vi å ﬁnne på Lillestrøm stasjon
for soppkontroll. Se vår nettside

www.romerikesopp.net for mer
informasjon om alle aktiviteter.
Lørdag 14. september arrangerer vi soppkurs for nybegynnere. Vi starter dagen
kl. 10:00 med frammøte på
Huseby Gård, Husebyveien
11, 2020 Skedsmokorset. Der
blir det teoretisk gjennomgang
av storsopper før vi drar vi ut
i skogen å sanker sopp. Vi avslutter med gjennomgang av
det vi har funnet og lager litt
enkel mat av sopp. For mer informasjon om program og påmelding, se våre nettsider.
våre aktiviteter høsten
2013:
Søndag 25/8 kl. 11:00: Sopptur

Når vi oppsummerer inntrykkene fra
møbel- og interiørmesser hittil i år, er
det tydelig at forsiktigheten råder – det
skjer lite nytt innen
design. Fargene er
tilbake i interiørbildet
uansett stilretning.
Fortiden helt tilbake
til romantikken er inspirasjonskilde nr. 1.
Tekst: Bjørg Owren/iﬁ.no
Foto: Produsentene

Søndag 6/10 kl. 11:00: Sopptur
i Fetsund.
Soppkontroll på Lillestrøm
stasjon kl. 15:00-17:00 følgende datoer: Søndag 25/8,
søndag 1/9, søndag 8/9,

søndag
søndag

15/9,
29/9,

søndag
søndag

22/9,
6/10.

Interessert i å bli med? Se www.
romerikesopp.net

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.

Rælingen

Fotballspillere i Kløfta
idrettslag. Fotografert i
1945. Bildet er hentet fra
Akershus fylkesmuseum.

I flere sesonger har ulike
trendbyråer varslet en reaksjon på de urolige tidene vi
lever i. Vi vil hente trøst og
inspirasjon i fortiden, fra perioder preget av håp og optimisme. Det handler ikke om
50-, 60- og 70-talls retro, men
vi skal helt tilbake til Viktoriatiden.
KLASSIKERE
GJENOPPSTÅR
Da Li Edelkoort var i Oslo høsten 2011 og presenterte sine
varsler for høst- og vintersesongen 2013/14, satte hun rammen
ved å introdusere forsamlingen
for Oscar Wilde.
Og på Heimtextils trendutstilling i januar var temaet
The Historian et tydelig tegn
på den samme tendens.
Jacob Søndergaard fra den
danske pej gruppen er også
klar på at mye inspirasjon
innen både mote og interiør
hentes fra 1880-1890-tallet.

Han sier at det handler om
romantikk og nostalgi, men
tolket på en ny måte. Milanomessen som målestav – Etter
at hvitt har vært idealet lenge, registrerer vi en økning i
bruk av farger i interiørene.
Vi er fortsatt noe forsiktige og
konservative og fornyer først
og fremst gjennom små ting.
Men det er noe på gang, sier
Søndergaard.
Han er konsulent og prosjektsjef hos pej, og følger utviklingen både her hjemme
og i resten av verden med argusøyne. Han bruker årets Milanomesse som eksempel når
han gir oss en statusrapport.
– Messen er kjent for å være
foran og vise det nye, men
også den var preget av satsing på det trygge og kjente,
forteller han og oppsummerer
videre:
– De viktigste generelle
trendene var: klassikere gjenoppstår, det lyse treverket,
pastellfarger, metall og skinnende materialer, caffelatte-farger og neon dominerer.
TRE HOVEDTRENDER
Dette harmonerer godt med pej
gruppens eget varsel for høsten
og vinteren 2013/14. De beskriver sesongens hovedretninger
som avantgarde, nåtidige og
retrospektive. Fargemessig er
det mange nyanser, cromatiske harmonier og ingen skarpe
kanter. Pej viser dette gjennom
tre ulike historier: Timeless
Trend og REtales er som man
aner preget av det klassiske og
inspirert av historien.
– Dette er kommersielt
sikre trender, mener Søndergaard, mens The M.A.R.T.H
Formula er trenden for de mer
avantgardistiske.
THE M. A .R.T.H FORMULA :
Her er det tydelig inspirasjon

THE TIMELESS TRTEND:

(Foto: INTAG og Interface)

Ny minimalisme, lite mønster. Stramt, men mykt. Runde former, skulpturelt.

fra matematikk og kunst som
skaper nye mønstre, former
og farger. Fargeskalaen består
av nøytrale grå- og bruntoner
i kombinasjon med sterke og
nedtonede farger. Pink Glo er
en neonaktig rosa som lyser
opp blant mer dempede varianter av rød, gul og oransje. Kjølige nyanser bringes inn med
sart mint, skarp blå og lys lilla.
THE TIMELESS TREND :
Det tidløse, klassiske, estetiske
og minimalistiske er i fokus.
Produktene varer ﬂere sesonger.
Utviklingen har gått fra
kjølig til varm minimalisme,
fra slitt gjenbruk til bæredyktig design, fra sort/hvitt til vitale farger.
Fargepaletten består av dempede blålige nyanser. Varme

og vitalitet skapes med grønne
nyanser, vinrødt og oransje.
Basisfargene er nøytrale med
litt mørke grå- og beigetoner.
Dette er trenden for de moderne og tidløse forbrukerne som
ønsker god kvalitet.
RETALES :
Er trenden for dem som elsker
retro, romantikk og nostalgi,
men i ny fortolkning. Her er
inspirasjonen hentet helt tilbake fra 1880-1890. Nye tolkinger av historien, nytt syn
på romantikken og en lengsel
etter svunne tider kombineres. Stemningen er mørk, men
ikke dyster. Mørke og dype
farger kombineres med lyse
pasteller. Gull med patina er
som prikken over i-en i denne
skalaen.

THE M.A.R.T.H FORMULA:

Geometriske former, perfeksjon
og orden. Overraskende farger
og mønstre, med mektig fargebruk, helmønstret. Foto: Astex

HÖSTNYHETER!
Kroatia 14 dager med buss
Avreise 18. september
Opplev den fantastiske Istria-halvøya og
byen Rovinj, perlen ved Adriaterhavets kyst
Pris Kr 12 950,Inkludert halvpensjon og utflukter
”Kun få ledige plasser”
Se program på våre nettsider!
Eller kontakt oss for informasjon
Konfirmanter i Rælingen kirke. Fotografi fra 1927. Bildet er hentet fra Akershus fylkesmuseum.
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Mørkere men ikke dystert

llustrasjon: Hermod Karlsen

i Gjerdrum
Søndag 1/9 kl. 11:00: SOPPENS
DAG på Dragsjøhytta ved Årnes.
Søndag 8/9 kl. 11:00: Sopptur
på Rælingen.
Lørdag 14/9 kl. 10:00-1630:
Soppkurs for nybegynnere.
Søndag 15/9 kl. 11:00: Sopptur
på Bjørkelangen.
Søndag 22/9 kl. 11:00: Sopptur
i Nittedal.
Søndag 29/9 kl. 11:00: Sopptur
i Tæruddalen.
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Informasjon og påmelding til JVB Tur AS
Tlf: 22 17 00 00 :: e-post: tur@jvb.no
Bestill på www.jvb.no og få nettrabatt!

Bollkryss, Aster,
Ljung, Gröna växter,
Krukväxter

Allt för
en fin höst!

Smolmans
Blommor
Sulvik/Charlottenberg
”Bäst i test”

Öppet alla dagar: Mån-fre 11-18, Lör-sön 10-15.
Tel. 070-653 19 07
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Bollywood inntar Lørenskog

Bravo Hvitevarer AS
Vi selger brukte hvitevarer som er verkstedkontrollert.
Vi gir 3-12 mnd garanti, gjerne tilkjørt til trappa. Åpent
tir., tor og fre. fra kl. 11-17. Lør. fra 12-15. Avtale kan
gjøres utenom åpningstid. Du finner oss i Paralellveien
72 på Minnesund industriområde.
www.facebook.com/
bravo.hvitevarer

Årets Bollywoodfestival åpner fredag
6. september i Lørenskog Hus. Festivalen vil by på ﬁlm,
dans, utstillinger og
besøk av store Bollywood-stjerner.

Se kart
www.sekart.no/72

Bravo Hvitevarer AS

Tlf. 471 95 166 - bravo.hvitevarer@hotmail.com

er?
Annonsere h

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Tlf. 92 26 07 92

GLADE MUSIKANTER

ØNSKES

Er du glad i å spille variert korpsmusikk og har du også et
godt humør så skal du ta kontakt med oss i Lørenskog
Veterankorps.

TIRSDAG 20. AUGUST

starter vi opp igjen i Lørenskog Hus med mye
artig å se fram mot.
Korpset har rundet 30 år i år og har ca. 55 medlemmer
mellom 35 og 75 år. Vi tar gjerne i mot deg også enten du
har spilt jevnlig siden barneårene eller har hatt et opphold
de senere år.
Spiller du tuba, waldhorn, fløyte eller slagverk så er
du spesielt velkommen.
Ring oss på mobil 92253284/90560813 eller
se www.lvk1983.no for mer informasjon.
I Lørenskog Veterankorps
finner du et godt musikalsk
nivå mikset med trivelig miljø
og mange opplevelse.
Vi håper å høre
fra deg!

NY SÅPESTJERNE: Camilla Aanonli skal spille Jenny, datteren til Jens August (Kim Kolstad) og Eva
(Rudy Claes). (Foto: TV2)

Camilla blir
Cæsars nye fjes
Camilla Aanonli (13)
fra Skedsmo er det
nye tilskuddet i såpeserien Hotel Cæsars skuespillerstab.
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

13-åringen har allerede jobbet på Hotel Cæsar-settet i et
halvt år, og skal dukke opp på
skjermen senere i høst, ifølge
TV2. I forrige uke stilte Camilla Aanonli opp i program-

met Ettermiddagen, der hun
snakket om sin nye skuespillerjobb.
– Det er veldig kult og annerledes, sier hun.
SLITT MED MANUS
Aanonli skal spille rollen som
Jenny, datteren til Jens August
(Kim Kolstad) og Eva (Rudy Claes).
I TV2-intervjuet forteller
hun at det til tider har vært en
utfordring å huske manus.
– Det er noe jeg har slitt
med. Veldig! Det har vært mye
og litt vanskelig.
VIL BLI GJENK JENT

Aanonli er usikker på om
rollen vil gi henne kjendisstatus, men Kim Kolstad som
også var på besøk i samme
program, mente at hun absolutt ville merke forandringen.
– Vi ble gjenkjent på gata.
Det er ikke noe tvil om det. Du
blir nok det også, Camilla, sa
han i intervjuet.
Den unge stjernen er imidlertid ikke ukjent med TV og
teaterliv.
Hun har vært med på Jubalong i lørdags-BarneTV på
NRK og som niåring fikk hun
rollen som Marta Von Trapp i
Sound of Music.

ALLE FØTTER KAN DANSE!
Norsk Ballettinstitutt starter nye dansekurs i uke 34 på
Lillestrøm og uke 35 på Lørenskog.
- kom på en gratis dansetime til ditt barn (3-18 år)!
Vi driver med dans som scenekunst og har dansekurs i bl.a.
barneballett, klassisk ballett, jazzdans, hip hop, moderne,
stepp, akrobatikk og breakdance for gutter

Velkommen til et nytt dansesemester!

Fredag 6. september braker
det løs med en ny Bollywoodfestival i Lørenskog.
Som tidligere år vil det bli
dans, film og mye glitter og
glamour – som seg hør og bør
i Bollywood-kulturen.
NYE FILMER

– Bollywood-festivalen 2013
byr på ﬂere nye ﬁlmer, dans,
seminarer og mye mer. Festivalen feirer også at indisk ﬁlm
i år fyller 100 år, blant annet
med en utstilling med håndmalte malerier av ﬁlmplakater. I
tillegg får vi besøk av store Bollywood-stjerner, ﬁlmprodusenter og ﬁlmregissører, som Irrfan
Khan, en av de få indiske skuespillere som har lykkes i både
Bollywood og Hollywood, forteller Siri Røhr-Staff, markedsfører ved Lørenskog Hus.
UTEKINO
Lørdag 7. september vil det
også bli satt opp en utekino utenfor Lørenskog Hus,
med spesialvisning av ﬁlmen
«Historien
om
Pi».
I år er det ellevte gang festivalen arrangeres. Årets Bollywoodfestival varer frem til
13. september.

Søker ﬂere sangere
Skedsmo Voices og
Skedsmo Boyses
ønsker ﬂere gutter
velkommen til koret.
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Tirsdag 27. august kl. 17.00 holder showkorene Skedsmo Voices
og Skedsmo Boyses fra Skedsmokorset audition for gutter fra 10 –
18 år. Skedsmo Boyses består av
gutter fra 5. - 7. klasse. Skedsmo
Voices er et showkor som består
av jenter og gutter fra ungdomsog videregående skole.
– For øyeblikket er det venteliste for jenter, men gutter
har vi plass til, skriver koret
på sine nettsider.
FRA GOSPEL TIL RAP

Korene synger alt fra musikaler, gospel, pop og rap til viser,
folketoner og klassisk musikk.
Ungdommene øver sammen på
tirsdager ved Kjeller skole. De
har ﬂere store konkurranser foran seg, deriblant Kor-OL i Riga,
og våren 2014 skal det settes
opp en stor Disney-forestilling.
EKSTRA UTFORDRINGER
– På våre konserter får sangerne
også prøve seg som dansere og
musikere og man kan også være
med i manusgrupper og annet.
Her får alle som ønsker det ekstra utfordringer, sier presseansvarlig Line Dammyr.
For de eldste i koret som
ønsker noen ekstra sangutfordringer er det også et eget
vokalensemble. Sangerne i
dette ensemblet hentet i år
hjem både gull og sølv fra korkonkurransen «Young Prague
2013».
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Mitt

instrument
INDISK DANS: Den kommende
uken blir det dans, film og mye
glitter og glamour i Lørenskog
Hus. (Foto: Pressebilde)

Inviterer til fest
Lillestrøm menighet starter
høstsemesteret med en festgudstjeneste, og ønsker velkommen.
Søndag 25. august kl 11.00
ringes det inn til semesterstartgudstjeneste og innsettelsesgudstjeneste i Lillestrøm kirke.
Ferske brosjyrer med høstprogrammet for både barne- og
ungdomsarbeid, konserter, og
menighetens aktiviteter for øvrig
blir lagt ut denne dagen. Gudstjenesten markerer starten på
høstsemesteret, og at de faste aktivitetene og tilbudene som menigheten arrangerer starter opp
igjen etter sommerferien. Mange ansatte og frivillige er med og
setter preg på gudstjenesten og
påfølgende kirkekaffe, hvor det
blir kaker og quiz. Det vil også bli
markert at menigheten har fått
en ny fulltidsansatt, Tone Iren
Lund, som er menighetspedagog
med ansvar for trosopplæring og
barne- og ungdomsarbeid.

Navn: Henrik Evensen
Alder: 84
Bosted: Lillestrøm
Spiller i: Lillestrøm Trekkspillklubb og frilans
Musikkstil: Det meste
som er dansbart

Henrik Evensen har i snart tre mannsaldre spilt
til dans, i brylluper, konfirmasjoner, foreningsfester og andre tilstelninger. Det finnes enkelte
lillestrømlinger som har opplevd at Evensen har
stilt opp med trekkspillet sitt både i konfirmasjonene og bryllupene deres. Det er kanskje ikke så
rart når vi får vite at Henrik kjøpte sitt aller første
spill for 73 år siden. Han hadde sett seg ut en 1
rader til 26 kroner i musikkbutikken i Lillestrøm. I
1940 var 26 kroner nærmest en formue for en
11-åring, men spillet ble hans. Da han var 14 år
fikk han et 5 rads trekkspill i konfirmasjonsgave
av sin onkel. Dermed ble hans musikalske interesse for alvor vekket.
— Når kjøpte du favorittinstrumentet ditt?
— Jeg har flere fine trekkspill. Det jeg liker aller

best er et Bugari Armando. Det kjøpte jeg av
John Fjellbu i 1980. Bugari er et av de bedre
trekkspillmerkene på markedet. Det var herlig å
ta instrumentet i bruk. Det har en svært fin lyd
og tone. Og det er ikke minst veldig bra å spille
på. Dette har kanskje noe med det svenske tastatursystemet å gjøre. Skulle jeg i dag gått over
til Norsk system har jeg måttet stå på hodet og
spille baklengs for å kunne få til noe. Det er stor
forskjell på tastaturene til disse to systemene.
— Din beste opplevelse med dette instrumentet?
— Det har vært mange fine opplevelser med

trekkspillet. Men den første turen til USA med
trekkspillklubben, under klubbens 10 års
jubileum i 1982, kommer nok i en klasse for seg
selv. I over 14 dager reiste vi rundt og spilte på
forskjellige steder. Det var en fin tur med mange
flotte opplevelser.
— Har du et musikalsk forbilde?
— Johnny Meyer (1912-1992) fra Nederland.

Han spilte veldig rytmisk, pent og fint. Han var
en mester til å improvisere på gamle låter. Jeg
likte også den elegante måten han spilte på. En
herlig musiker.
— Hvem foreslår du som neste kandidat til Mitt
Instrument?
— Jan Sverre Holsten. Han har vært med i Lil-

lestrøm trekkspillklubb helt fra starten. Jan er en
allsidig musiker og en av ildsjelene i klubben.

Tekst: Roy Mortensen

Lillestrøm: Lillestrøm Kultursenter, Kirkegt. 11 Lørenskog: Industriveien 6, ved Visperud Tlf: 46 62 74 78 www.dansen.no
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HVA SKJER?
LILLESTRØM
GRØNN AGENDA

ONSDAG 21. AUGUST KL. 08:00
LILLESTRØM KULTURSENTER, TEATERSALEN
Lillestrøm ligger i en av landets
sterkeste vekstregioner. Kommunen har passert 50 000 innbyggere. Byen er vertskap for over
5000 studenter og tiltrekker seg
stadig ﬂere bedrifter. Når befolkningsveksten kommer i hovedstaden må også Lillestrøm takle
dette - og samtidig ha oppmerksomhet på klima- og miljøhensyn.
Hvordan kan Lillestrøm utvikle
seg til å bli en god og bærekraftig
by? Miljøvernminister Bård Vegar
Solhjell inviterer til frokostmøte i
Lillestrøm.

Hun kommer tilbake til Norge
i august og september 2013.
Etter all den positive responsen
Lisa Williams ﬁkk etter 6 utsolgte
show i 2010, 17 utsolgte show
i 2011, samt 11 utsolgte show I
mars 2013, vil Norge nok en gang
få besøk av Lisa og hennes show
«Messages from beyond». Fra
mandag 26.august 2013 til torsdag 2. september 2013, turnérer
Lisa Williams fra Kristiansand i
sør til Harstad i nord.

å få så mye besøk, så han setter
stor pris på alle kjendisene som
kommer innom. Espen Eckbos
artige, single ﬁgur fortsetter med
sitt talkshow på TVNorge – og
DU kan være publikum på TV-innspillingene. Opptakene foregår i
Stjernesalen på Lillestrøm Kultursenter og varer i ca. 2,5 time(med
pause innlagt).

ASBJØRN BREKKE SHOW

GAVE & INTERIØR MESSE 2013

TIRSDAG 27. AUGUST KL. 19:00 LILLESTRØM KULTURSENTER, STJERNESALEN

LISA WILLIAMS

MANDAG 26. AUGUST KL. 19:00
LILLESTRØM KULTURSENTER, TEATERSALEN

Lisa Williams er et internasjonalt
anerkjent medium og klarsynt.

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

Asbjørn Brekke er tilbake på
Lillestrøm Kultursenter. Vil du
være publikum, kan du sikre deg
billetter nå! Asbjørn er ikke vant til

SKEDSMO
TORSDAG 22. AUGUST - FREDAG 23.
AUGUST KL. 09:00-19:00, LØRDAG 24.
AUGUST - SØNDAG 25. AUGUST KL.
10:00-17:00 NORGES VAREMESSE
Gave & interiørmessen er messen
for deg som driver butikk. Kampen om kundene er tøff, «alle»
selger interiør, prispresset øker,
og det å få kunder til virkelig å
handle når de først er innom er
også en utfordring. På Gave &
interiørmessen møter du de toneangivende og viktigste leverandørene som vil gjøre deg bedre
rustet til å konkurrere. Vi byr på
spennende trendseminarer med
smakebiter av kommende sesong,
«må ha»-produkter samt interessante foredrag hvor vi setter
butikken i fokus. I vår TrendZone
ﬁnner du innspill om kommende
sesongs stil, farger og produkter

Kommende forestillinger i Lørenskog hus
Billetter på WWW.LORENSKOGHUS.NO

som du garantert vil ha nytte av,
og trygge deg i dine innkjøp på
messen. Mer informasjon ﬁnner
du på www.messe.no

LØRENSKOG
DE GLADE GÅGUTTER

ONSDAG 21. AUGUST KL. 10:00-12:00
LOSBY BESØKSGÅRD
De Glade Gå Gutter er ei gågruppe for mannlige pensjonister
(opprinnelig). Formålet er å øke
deltakernes livskvalitet gjennom
bedre helse og sosialt fellesskap.
Kvinner som menn ønskes hjertelig velkommen på tur og møtested
er parkeringsplassen på Losby.
Kaffe og vaffel på Losby kafè etter
turen for de som vil.

LITTERÆR LUNSJ

ONSDAG 21. AUGUST KL. 11:30 AHUS,
AUDITORIET
Thorvald Steen kommer for å
snakke om sin bok «Balanse».
Hva er et verdig liv? Hva kan vi
forvente av pårørende til personer
med langvarig sykdom? Hva er
viktig i møtet mellom pasient og
helsepersonell?

LUNGETRIM

TIRSDAGER KL. 10:00 LØRENSKOG
HUS, VOLT
Enkel trim som passer for alle.

Billetter:

www.lorenskogkino.no

RÆLINGEN

JESSHEIM

NESKOLLEN

KONVALLVEGEN 19

POLARISVEGEN 50A

ÅPEN BRUKTBUTIKK

ÅPENT TIRSDAGER, ONSDAGER OG
TORSDAGER FRA KL. 10:00-14:30
AKTIVUM RÆLINGEN
Østlandet største gjenbruksbutikk
med stort utvalg i møbler, husgeråd, musikk, bilder og masse
annet ting og tang. Eget snekkeri
hvor det blant annet produseres
utemøbler.

SOLGT

AUDITION - SCENESKREKK
UNGDOMSTEATER

ONSDAG 21. AUGUST KL. 19:00-21:00
MARIKOLLEN KULTURSAL
Audition for Sceneskrekk Ungdomsteater. Vi søker nå etter nye
ungdommer mellom 13 og 18 år
til vårens oppsetning. Onsdag 21.
August Kl. 19.00 i Marikollen Kultursal. Vi vil gjerne se en selvvalgt
monolog på minimum 2 minutter
(den kan godt være selvskrevet).
Har du en teaterspire i deg? Meld
deg på ved å sende en mail med
navn og alder til sceneskrekk.
teater@gmail.com. Vel møtt!

STRIKKEKAFÉ

MANDAG 26. AUGUST KL. 11:00-14:00
FJERDINGBY TRIVSELSSENTER
Velkommen til noen hyggelige
timer med håndarbeid, kaffe og
nystekte vaﬂer.

5 190 000,-

homeeiendom.no

+ omk. 2,8%

1 890 000,+ omkostninger

Flott og velhold enebolig - Rolig og barnevennlig 5 soverom - Opparbeidet hage - Gode solforhold

Enderekkehus over tre etasjer - Gode solforhold Hage og utsikt. SOLGT FOR : 2.000.000,-

VISNING
Ons 21/8 kl 18.00-19.00
Velkommen til visning!

VISNING
SOLGT!

KONTAKT
Stine Bøe
91 69 04 48
KONTOR
HOME Eiendomsmegler Jessheim

BYGGEÅR
1989
BRA / P-ROM
245 m2 / 221 m2
EIERFORM
Selveier
TOMT - AREAL OG EIERFORM
879 kvm Eiet tomt

RÅHOLTSKOG

KONTAKT
Stine Bøe
91 69 04 48
KONTOR
HOME Eiendomsmegler Jessheim

Aktuelle filmer:
Mormor og de åtte ungene
Monsteruniversitetet
Blue Jasmin
Jeg er din
Elysium

Senior/babykino onsdager 12.30:
Seniorkino onsdag 21.august:
Blue Jasmin

EVA & THE HEARTMAKER
Fredag 27. september kl. 20.00, Vasshjulet - kr. 200

Babykino: Jeg er din

BRA / P-ROM
100 m2 / 98 m2
EIERFORM
Selveier
TOTALPRIS
1 941 572,OMKOSTNINGER
51 572,FELLESKOSTNADER
1 100,- pr. mnd

VORMSUND

SKOGHOLTVEGEN 5

RINGSBYVEGEN 154

Ukens premierer:
*Skyggejegerne demonenes by
* The To do List
*Kick Ass 2

ODD NORDSTOGA & INGEBJØRG BRATLAND “HEIMAFRÅ”
Fredag 30. august kl. 20.00, Storstua - kr. 320

homeeiendom.no

SOLGT

2 390 000,-

homeeiendom.no

+ omk. 2,8%

2 150 000,-

homeeiendom.no

+ omk. 2,8%

Enebolig med oppgraderingsbehov - Fin
beliggenhet i et barnevennelig boområde - Solrikt

Eldre enebolig med sjarm - Stor og romslig tomt i
rolige omgivelser. SOLGT FOR 2 350 000,-

VISNING
Søndag 26/8 kl 13.00-14.00
Velkommen til en hyggelig HOME-visning!

VISNING
SOLGT!

KONTAKT
Kine Johansen Ruud
98 82 91 88
KONTOR
HOME Eiendomsmegler Jessheim

BYGGEÅR
1980
BRA / P-ROM
165 m2 / 154 m2
EIERFORM
Selveier
TOMT - AREAL OG EIERFORM
908 kvm Eiet tomt

KONTAKT
Stine Bøe
91 69 04 48
KONTOR
HOME Eiendomsmegler Jessheim

BYGGEÅR
1927, påbygd i 1979 og 1985.
BRA / P-ROM
133 m2 / 129 m2
EIERFORM
Selveier
TOMT - AREAL OG EIERFORM
2 903 kvm Eiet tomt

Mer informasjon og ﬂere eiendommer ﬁnner du på homeeiendom.no

EIDSVOLL

RASTA

KURLAND

JESSHEIM

KOLBJØRNBAKKEN 10

VESTAVEIEN 22 B

KURLANDSÅSEN 63 E

LYSÅSVEGEN 20

SOLGT

4 150 000,-

homeeiendom.no

+ omk. 2,8%

2 690 000,-

homeeiendom.no

3 290 000,-

homeeiendom.no

homeeiendom.no

+ omk. 2,8%

+ omkostninger

+ fellesgjeld og omkostninger

4 290 000,-

Enebolig med alt på en flate og tilhørende
verksted/kontorlokaler - Flott og usjenert

Flott og nyere 4-roms selveierleilighet i vei uten
gjennomgangstrafikk - Garasje - Barnevennelig

(4)5-roms terrasseleilighet med flott beliggenhet
- garasje - solrikt - meget barnevennlig område

Flott solrik bolig - 3 terrasser - 2(3) bad/wc 3 soverom - direkte adkomst til marka

VISNING
Lør 24/8 kl 13.00-14.00
Velkommen til en hyggelig HOME-visning!

VISNING
Søn 25/8 kl 15.00-16.00
Man 26/8 kl 17.00-18.00

VISNING
Søndag 25/6 kl. 13-14
Mandag 26/6 kl. 18-19. Velkommen!

VISNING
Solgt!

KONTAKT
Kine Johansen Ruud
98 82 91 88
KONTOR
HOME Eiendomsmegler Jessheim

BYGGEÅR
1989
BRA / P-ROM
168 m2 / 165 m2
EIERFORM
Selveier
TOMT - AREAL OG EIERFORM
2 283 kvm Eiet tomt

LØRENSKOG

KONTAKT
Kine Johansen Ruud
98 82 91 88
KONTOR
HOME Eiendomsmegler Jessheim

BRA / P-ROM
88 m2 / 88 m2
EIERFORM
Eierseksjon
FELLESGJELD
576,TOTALPRIS
2 690 576,OMKOSTNINGER
69 572,FELLESKOSTNADER
860,- pr. mnd

KONTAKT
Beate Kalsaas
99 29 29 92
KONTOR
HOME Eiendomsmegler Lørenskog

LØRENSKOG

SKÅRER TERRASSE 23

SKÅRER TERRASSE 37

SOLGT

homeeiendom.no

+ fellesgjeld og omkostninger

KONTAKT
Beate Kalsaas
99 29 29 92
KONTOR
HOME Eiendomsmegler Lørenskog

SOLGT

1 690 000,-

homeeiendom.no

+ fellesgjeld og omkostninger

2 100 000,-

homeeiendom.no

+ fellesgjeld og omkostninger

Skårer/ *Oppgradert 3- roms leil. med god standard
- stor innglasset og solrik balkong - parkeringsplass

*Stor, lys og trivelig 3-roms leil. med solrik balkong
og fantastisk utsikt - garasje - heiser - V.v/fyring inkl.

Lørenskog/ Skårer *Sentral 4- roms toppleil. vestvendt innglasset og solrik balkong - p- plass

VISNING
Solgt

VISNING
Onsdag 21/8 kl 18.00-19.00
Velkommen til visning!

SOLGT

KONTAKT
Nadeem Bokhari MNEF
91 53 49 41
KONTOR
HOME Eiendomsmegler Lørenskog

BRA / P-ROM
67 m2 / 67 m2
EIERFORM
Borettslag
FELLESGJELD
151 631,TOTALPRIS
2 101 631,OMKOSTNINGER
5 362,FELLESKOSTNADER
3 415,- pr. mnd

BYGGEÅR
1981
BRA / P-ROM
156 m2 / 145 m2
EIERFORM
Selveier
TOMT - AREAL OG EIERFORM
596 kvm Eiet tomt

LØRENSKOG

SKÅRERÅSEN 12

1 950 000,-

BRA / P-ROM
133 m2 / 116 m2
EIERFORM
Selveier
TOTALPRIS
3 290 000,OMKOSTNINGER
Ca. 2,8%
FELLESKOSTNADER
2 400,- pr. mnd

KONTAKT
Nadeem Bokhari MNEF
91 53 49 41
KONTOR
HOME Eiendomsmegler Lørenskog

BRA / P-ROM
73 m2 / 73 m2
EIERFORM
Borettslag
FELLESGJELD
231 405,TOTALPRIS
1 921 405,OMKOSTNINGER
5 362,FELLESKOSTNADER
4 863,- pr. mnd

Mer informasjon og ﬂere eiendommer ﬁnner du på homeeiendom.no

KONTAKT
Nadeem Bokhari
91 53 49 41
KONTOR
HOME Eiendomsmegler Lørenskog

BRA / P-ROM
79 m2 / 79 m2
EIERFORM
Borettslag
FELLESGJELD
169 005,TOTALPRIS
2 269 005,OMKOSTNINGER
5 362,FELLESKOSTNADER
3 658,- pr. mnd

Mer informasjon og ﬂere eiendommer ﬁnner du på homeeiendom.no
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Vi trekker ut en heldig vinner

ER ANKOMMET

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

AV FORRIGE UKES
KRYSSORD

RIKTIG SVAR PÅ
KRYSSORDET FRA
FORRIGE UTGAVE VAR:

VELSTELT
PARKANLEGG
VINNER AV FLAXLODD

KRISTIN HOLMEMO

Marcus Thranes vei 65
1472 Fjellhamar
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Jessheim Storsenter tlf: 452 70 290 - Lamberseter Senter tlf: 932 24 225
Linderud Senter tlf: 930 68 910 - Vinterbro Senter 930 65 209
Ski Storsenter tlf: 452 65 201 - Storo Storsenter tlf: 932 16 688
Strømmen Storsenter tlf: 464 16 764 - Rasmussen Lillestrøm tlf: 982 91 175

Gerry Weber Glasmagasinet, Oslo
Gerry Weber Steen og Strøm, Oslo
Gerry Weber CC-Vest, Oslo
Gerry Weber Holmen, Asker
Gerry Weber Drammen, Drammen
Gerry Weber Strømmen, Strømmen Storsenter

Tlf. +47 406 163 87
Tlf. +47 982 911 69
Tlf. +47 930 573 36
Tlf. +47 406 28 525
Tlf. +47 407 23 253
Tlf. +47 464 22 163
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tv

tv & underholdning

Finale i Operaen

Hjerteskjærende møte for Knut Storberget

Klassiske sangere fra
25 nasjoner kjemper
om seieren i Dronning
Sonja Internasjonale
Musikkonkurranse. I
kveld står fem unge
finalister på scenen på
Operaens hovedscene,
med dronning Sonja
blant publikum. Finalen overføres direkte
med Arild Erikstad som
programleder.
NRK1 fredag kl 20.40

Linn Skåber leder årets humorfest på NRK

Komiprisutdelingen går
av stabelen på Chat
Noir og sendes direkte
på NRK1. Prisene skal
deles ut for trettende
gang, i hele ti ulike
kategorier. Linn Skåber, som selv vant prisen for «Nytt på Nytt» i
2011, skal lede ut-

delingen sammen med
Trygdekontorets høvding, Thomas Seltzer.
Blant kategoriene
finner vi den prestisjefylte Publikumsprisen
(Årets morsomste),
hvor folket har stemt
frem sin favoritt.
NRK1 lørdag kl 20.55

Knut Storberget skal i
fire dager bo hjemme
hos Celina Sjøberg og
hennes datter Linnea i
Fredrikstad. Linnea har
alvorlige funksjonsnedsettelser. Hun er blant
annet blind, kan ikke
snakke eller gå og har
alvorlig epilepsi.
Mamma Celina tar seg
av datteren hjemme,
og den andre dagen

sammen med familien
opplever Knut for alvor
alt arbeidet hun har
med å administrere
datterens hverdag. Det
blir hjerteskjærende
da Celina sier at hun
faktisk håper datteren
dør før henne fordi hun
ikke stoler på at det
offentlige kan gi
Linnea et godt liv.
TV 2 søndag kl 22.00

ONSDAG 21.8
10.05 Distriktsnyheter
13.25 Hvem tror du at du
er? (r)
14.25 Valg 2013 (r)
15.15 Mannens unyttige
verden (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
18.25 Veien til Ullevaal.
Kvartfinale NM: Rosenborg
– Vålerenga.
20.35 Historier om økonomisk krise (r)
21.05 Slik er foreldre (r)
21.25 Oddasat
21.30 USAs norske bataljon
(r)
22.00 NRK nyheter
22.10 Byen som fall
22.10 De andre. Norsk
dokumentarfilm fra 2012.
00.40 Låtene som forandret
musikken (r)
01.10 Leger i praksis (r)
02.00 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
02.15 Distriktsnyheter

06.00 Morgensending
11.45 Ettermiddagen (r)
13.10 Supernanny (r)
14.00 Mitt drømmehjem (3)
15.00 Pengene på bordet (r)
16.00 Home and Away (7)
16.30 Home and Away (8)
16.55 Karl & Co (r)
17.30 Ettermiddagen (7)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Ettermiddagen (7)
19.30 Hotel Cæsar (25)
20.00 Pengene på bordet
(9)
21.00 Nyhetene
21.20 Valgstudio
21.40 Været
21.45 Sportsnyhetene
22.00 Partilederdebatten
23.00 Blue Bloods (7)
23.55 Blue Bloods (8)
00.50 Arne Dahl: Europa
blues (r)
01.50 Mord og mysterier (r)
02.45 Mord og mysterier (r)
03.35 Numbers (r)
04.20 Nattsending

06.00 Morgensending
10.30 Frasier (r)
11.00 Menneskejegeren (r)
11.30 Menneskejegeren (r)
12.00 Alligatorjegerne (22)
13.00 Livredderne i California (2)
13.30 MacGyver (r)
14.30 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 Duck Dynasty (r)
16.00 South Park (r)
16.30 Cleveland Show (r)
17.00 Menneskejegeren (r)
17.30 Menneskejegeren (r)
18.00 112 – Politiet (r)
19.00 Vettskremte pøbelunger (r)
20.00 Hushaiene Vegas (1)
21.00 Nattskiftet (r)
21.30 Nådeløse innkrevere
(r)
22.00 Nådeløse innkrevere
(r)
22.30 Californication (r)
23.05 Californication (r)
23.40 Criminal Minds (r)
00.35 Sons of Anarchy (r)
01.35 Nattsending

06.00 Morgensending
12.15 Friends (r)
12.45 Cougar Town (r)
13.15 Happy Endings (r)
13.45 America's Funniest
Home Videos (r)
14.15 Den syvende himmel
(r)
15.15 Melissa & Joey (r)
15.40 Christine (r)
16.10 Cougar Town (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Friends (r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.30 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 Top 20 Funniest (r)
20.30 Ekstremt vekttap (4)
21.30 CSI (10)
22.30 Castle (r)
23.25 CSI: Miami (r)
00.25 Special Victims Unit
(r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
09.10 Oprah (r)
10.10 Dr. Phil (r)
11.05 Dr. Phil (1924)
12.00 Ekstrem oppussing
USA (r)
13.00 Ekstreme samlere (r)
14.00 Top Model USA (r)
15.00 Masterchef USA (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 NCIS (r)
17.30 Bones (r)
18.30 Ekstrem oppussing
USA (r)
19.30 Skjulte skatter (3)
20.30 Luksusfellen (1)
21.30 The Mentalist (19)
22.30 Client List (6)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.15 Sex og singelliv (r)
00.50 Kongen av Queens (r)
01.20 Bones (r)
02.20 NCIS (r)
03.05 Necessary Roughness (r)
03.50 Sex og singelliv (r)
04.20 Sex og singelliv (r)
04.50 Nattsending

06.00 Morgensending
10.30 Seinfeld (r)
11.00 Seinfeld (r)
11.30 Family Guy (r)
12.00 Simpsons (r)
12.30 Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Family Guy (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I Met Your Mother (r)
18.00 How I Met Your Mother (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 UEFA Champions League. Fenerbahce – Arsenal.
23.20 Cops (r)
23.50 Most Daring (r)
00.50 Most Daring (r)
01.50 Nattsending

08.40 Mannens unyttige
verden (r)
09.30 Distriktsnyheter
12.50 The Paradise (r)
13.45 Hovedscenen (r)
15.05 Mannens unyttige
verden (r)
16.05 Kunnskapskanalen (r)
17.00 Historier om økonomisk krise (r)
17.30 Fra Sverige til himmelen (r)
18.00 Jimi Hendrix Voodoo
Child (r)
19.15 Historier fra bjørneparken (r)
19.45 Historia om USAs
naturperler (1)
20.35 Mesterkokken Heston (1)
21.00 Nyheter
21.10 Lonesome Dove (4)
22.40 Filmens historie (r)
23.40 The 36th Chamber of
Shaolin. Hongkongkin. kung
fu-film fra 1978.
01.30-02.45 Fanget av
kjærlighet (r)

06.00 Morgensending
11.00 Bonanza (r)
12.00 Hotel Cæsar (r)
12.30 Hotel Cæsar (r)
13.00 Hotel Cæsar (r)
13.30 Hotel Cæsar (r)
14.00 Kongelige hoffleverandører (r)
15.00 Jakten på kjærligheten (r)
16.00 White Lions Born
Wild (r)
17.00 God kveld Norge (r)
17.30 Til Kina uten penger
18.30 Nyhetene
18.50 LørdagsMagasinet
19.10 Sportsnyhetene
19.20 Været
19.30 Valgcamp (r)
20.00 Eventyrlige nordmenn
(r)
21.00 Nyhetene
21.15 Været
21.20 Sportsnyhetene
21.40 The Devil Wears
Prada. Am. dramakomedie
fra 2006.
23.50 Hvaler (r)
01.00 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 That '70s Show (r)
13.30 That '70s Show (r)
14.00 That '70s Show (r)
14.30 That '70s Show (r)
15.00 Før kampen
15.25 Tippeligaen. Strømsgodset – Molde.
16.20 I pausen
16.30 Tippeligaen. Strømsgodset – Molde.
17.30 Etter kampen. Høydepunkter, kommentarer og
analyser etter tippeligaoppgjøret mellom Strømsgodset
og Molde.
17.45 Nerdenes hevn 4 –
En nerd til begjær. Am.
komedie fra 1994.
19.35 Cleveland Show (r)
20.00 Agent null (r)
20.25 Little Britain (r)
21.00 Blekkhjerte. Br. familieeventyr fra 2008.
23.05 Spøkelseshuset. Am.
familiekomedie fra 2003.
00.50 Nattsending

06.00 Morgensending
10.30 So You Think You
Can Dance (r)
12.25 Friends (r)
12.50 Friends (r)
13.20 Friends (r)
13.50 Friends (r)
14.20 Friends (r)
14.50 Two and a Half Men
(r)
15.20 Two and a Half Men
(r)
15.45 Two and a Half Men
(r)
16.15 Two and a Half Men
(r)
16.45 Two and a Half Men
(r)
17.15 Tangerudbakken
borettslag (r)
18.15 Ullared (r)
19.15 Madagaskar 2. Am.
animasjon fra 2008.
21.00 America's Funniest
Home Videos (r)
21.30 Dødelig våpen 3. Am.
action fra 1992.
23.45 Body of Proof (r)
00.40 Nattsending

06.00 Morgensending
10.00 Homsepatruljen USA
(r)
11.00 Made in Jersey (r)
12.00 Real Housewives of
Beverly Hills (r)
13.00 Real Housewives of
Beverly Hills (r)
13.55 Real Housewives of
Beverly Hills (r)
14.55 Real Housewives of
Beverly Hills (r)
15.55 The Middle (r)
16.25 The Middle (r)
16.50 The Middle (r)
17.20 The Middle (r)
17.45 The Middle (r)
18.15 Mike & Molly (22)
18.50 Mike & Molly (23)
19.20 Sundays at Tiffany's.
Am. romantisk drama fra
2010.
21.00 Ni måneder. Am.
komedie fra 1995.
22.50 Fallen. Am. thrillerdrama fra 1998.
01.10 Hanndyr. Am. romantisk komedie fra 2001.
02.55 Nattsending

06.00 Morgensending
11.00 Seinfeld (r)
11.30 Best Ink (r)
12.30 Hell's Kitchen USA (r)
13.30 Hell's Kitchen USA (r)
14.30 Hell's Kitchen USA (r)
15.30 Garasjen (r)
16.30 Formel 1: Belgia
Grand Prix – kvalifisering.
Redigert opptak fra SpaFrancorchamps.
17.30 Airwolf (1)
18.30 Simpsons (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I met Your Mother (r)
20.30 How I met Your Mother (r)
21.00 Nitro Circus Live (1)
Am. realityserie.
21.30 Nitro Circus Live (2)
Am. realityserie.
22.00 Tattoosalongen (8)
23.00 Terminator 3: Rise of
the Machines. Am./ty./br.
science fiction-action fra
2003.
01.15 Nattsending

06.35 Morgensending
10.20 Miss Marple: Døde
spor. Br. krim fra 2007.
11.55 Attenboroughs 60
ville år! (r)
12.50 Hotellenes hemmeligheter (r)
13.36 Fjellfolk (r)
14.15 Agnetha: ABBA og
livet videre... (r)
15.15 Komiprisen 2013 (r)
17.00 Galopp: Norsk Derby.
Øvrevoll, Oslo.
18.00 20 spørsmål (r)
18.30 Newton
19.00 Søndagsrevyen
19.45 Sportsrevyen. Aktuelle reportasjer og dagens
sport.
20.00 Mestermøte i Püttlingen
20.55 Ekstremvær
21.40 Nytt liv i East End (2)
22.40 NM friidrett. Fra
Tønsberg.
23.00 Kveldsnytt
23.20 Lilyhammer (r)
00.05 20 spørsmål (r)
00.35 Nattsending

09.55 Morgensending
12.10 Jimi Hendrix Voodoo
Child (r)
13.25 Låtene som forandret
musikken (r)
13.55 Historier fra bjørneparken (r)
14.25 Mannens unyttige
verden (r)
15.25 Den store ølreisen (r)
16.25 Ein nasjon av overvektige (r)
17.35 Mesterkokken Heston (r)
18.00 Norge rundt og rundt
(r)
18.25 Historia om USAs
naturperler (r)
19.15 Peter i St. Petersburg
19.45 Slik er universet (r)
20.30 Kypros – nede for
tellling? (r)
21.00 Nyheter
21.10 Hovedscenen (r)
23.05 Den andre sida.
Ty./tyrkisk drama fra 2007.
01.00 Filmens historie (r)
02.05-03.05 Den gode viljen (r)

06.00 Morgensending
14.00 Mesterdetektiven
Blomkvist lever farlig. Sv.
familiefilm fra 1966.
15.30 God kveld Norge –
Reisespesial (r)
16.00 White Lions Born
Wild (r)
17.00 Nord for sola (r)
18.00 Kristiansen & Strand
18.30 Nyhetene og Sporten
18.50 Været
19.00 Tippeligaen: Hovedkampen. Sandnes Ulf –
Rosenborg.
19.50 I pausen
20.00 Tippeligaen: Hovedkampen. Sandnes Ulf –
Rosenborg.
21.00 Nyhetene
21.20 Valgstudio
21.35 Været
21.40 Sportsnyhetene
22.00 Prøv mitt liv (4)
23.00 Fotballkveld
24.00 Wallander: Dogs of
Riga (1)
01.00 Nattsending

06.00 Morgensending
13.25 Massive Moves (r)
13.50 Massive Moves (r)
14.20 Crash Course (r)
14.50 Hushaiene Vegas (r)
15.45 America the Wright
Way (r)
16.30 Før kampen
16.55 Fotball: Tippeligaen.
Strømsgodset – Molde, 1.
omgang.
17.50 I pausen
18.00 Fotball: Tippeligaen.
Strømsgodset – Molde, 2.
omgang.
19.00 FotballXtra: Med runden. Sammen med TV 2
Sporten kan du følge hvert
eneste spark på ballen
gjennom kveldens tippeligarunde.
20.00 Villmann på tur (r)
21.00 Wild Wild West. Am.
westernkomedie fra 1999.
23.05 Cowboys og røvere
(2)
00.05 Dexter (r)
01.05 Nattsending

06.10 Morgensending
09.25 America's Funniest
Home Videos (r)
09.50 America's Funniest
Home Videos (r)
10.20 Christine (r)
10.45 Christine (r)
11.10 Christine (r)
11.40 Christine (r)
12.10 Christine (r)
12.40 Friends (r)
13.05 Friends (r)
13.30 Friends (r)
14.00 Friends (r)
14.30 Friends (r)
15.00 4-stjerners middag (r)
16.00 4-stjerners middag (r)
17.00 4-stjerners middag (r)
18.00 4-stjerners middag (r)
19.00 Morgan og Ola-Conny
i USA (r)
20.00 Kompani Karlsen (r)
21.00 Castle (r)
22.00 Body of Proof (9)
22.55 Major Crimes (r)
23.55 Diamantdykkerne (6)
00.50 Special Victims Unit
(r)
01.50 Nattsending

06.00 Morgensending
09.00 Dr. Phil (r)
10.00 Homsepatruljen USA
(r)
11.00 Top Chef Masters (r)
12.00 Skjulte skatter (r)
13.00 Skjulte skatter (r)
14.00 Skjulte skatter (r)
15.00 Skjulte skatter (r)
16.00 Top Model Sverige (r)
17.00 Top Model Sverige (r)
18.00 Luksusfellen (r)
19.00 Homsepatruljen (r)
20.00 Million Dollar Listing
New York (5)
21.00 Something Borrowed.
Am. romantisk komedie fra
2011.
23.00 Gordon Ramsay rydder opp (r)
24.00 Up All Night (r)
00.30 Up All Night (r)
01.00 The Middle (r)
01.30 The Middle (r)
02.00 The Middle (r)
02.30 The Middle (r)
03.00 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 Simpsons (r)
12.30 Simpsons (r)
13.00 Simpsons (r)
13.30 Storage Hunters (r)
14.00 Storage Hunters (r)
14.30 Storage Hunters (r)
15.00 Storage Hunters (r)
15.30 Storage Hunters (r)
16.00 Tattoosalongen (r)
17.00 Formel 1: Belgia
Grand Prix – høydepunkter.
Redigerte høydepunkter fra
Spa-Francorchamps i Belgia.
18.00 Kongen av Queens (r)
18.30 Kongen av Queens (r)
19.00 1600 Penn (8)
19.30 Go On (5)
20.00 Family Guy (23)
20.30 The Exes (2)
21.00 Men at Work (r)
21.30 Defiance (8)
22.30 Terminator Salvation.
Am./ty. science fiction-thriller fra 2009.
00.40 American Dad (r)
01.10 American Dad (r)
01.40 American Dad (r)
02.10 Nattsending

10.00 Morgensending
13.10 Finale Dronning
Sonja Internasjonale
Musikkonkurranse (r)
15.00 Historien om et
måltid (r)
15.10 Mannens unyttige
verden (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Slik er universet (r)
19.45 Sør-Amerikas ukjente
historie (2)
20.45 Tilbake der ingen
skulle tru at nokon kunne
bu (r)
21.25 Oddasat
21.30 Jakten på det
perfekte livet (1)
22.00 NRK nyheter
22.10 Billedbrev (r)
22.20 Hitler – vondskapens
karisma (1)
23.10 Låtene som forandret
musikken (r)
23.40 Nytt liv i East End (r)
00.40 Nattsending

06.00 Morgensending
12.40 Hus til salgs (r)
13.10 Supernanny (r)
14.00 Mitt drømmehjem (6)
15.00 Pengene på bordet (r)
16.00 Home and Away (13)
16.30 Home and Away (14)
16.55 Karl & Co (r)
17.30 Ettermiddagen (9)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Ettermiddagen (9)
19.30 Hotel Cæsar (27)
20.00 Jakten på kjærligheten (1)
21.00 Nyhetene
21.20 Valgstudio
21.40 Været
21.45 Sportsnyhetene
22.00 Arne Dahl: Europa
blues (19)
23.05 Arne Dahl: Europa
blues (20)
00.10 Til bords med fienden (r)
01.10 Political Animals (2)
02.10 Mord og mysterier (r)
03.05 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Livredderne i
California (r)
13.30 MacGyver (r)
14.30 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 Duck Dynasty (r)
16.00 South Park (r)
16.30 Cleveland Show (r)
17.00 Menneskejegeren (r)
18.00 Alarm 112 (r)
18.30 Før kampen.
18.55 Fotball: Adeccoligaen. Sandefjord – Bryne,
1. omgang. Direkte.
19.50 I pausen.
20.00 Fotball: Adeccoligaen. Sandefjord – Bryne,
2. omgang. Direkte.
21.00 Matchball. Erik
Thorstvedt ser med skråblikk på ukens fotballhendelser.
22.00 Klovn (r)
22.30 Californication (r)
23.05 Californication (r)
23.40 Criminal Minds (r)
00.35 Nattsending

06.00 Morgensending
13.15 Happy Endings (r)
13.45 America's Funniest
Home Videos (r)
14.15 Den syvende himmel
(r)
15.15 Melissa & Joey (r)
15.40 Christine (r)
16.10 Cougar Town (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Friends (r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.05 The Big Bang
Theory (r)
18.30 The Big Bang
Theory (r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 Sinnasnekker'n (1)
20.30 Tangerudbakken
borettslag (r)
21.30 Å leve hos Amish-folket (r)
22.30 Castle (r)
23.25 CSI: Miami (r)
00.25 Special Victims Unit
(r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
09.10 Oprah (r)
10.10 Dr. Phil (r)
11.05 Dr. Phil
12.00 Ekstrem oppussing
USA (r)
13.00 Supersize vs.
Superskinny (r)
14.00 Top Model USA (r)
15.00 Masterchef USA (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 NCIS (r)
17.30 Bones (r)
18.30 Ekstrem oppussing
USA (r)
19.30 Skjulte skatter (5)
20.30 Top Model USA (11)
21.30 NCIS (21)
22.30 Nashville (18)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.15 Sex og singelliv (r)
00.50 Kongen av Queens (r)
01.20 Bones (r)
02.15 NCIS (r)
03.05 Necessary
Roughness (r)
03.50 Sex og singelliv (r)
04.20 Sex og singelliv (r)
04.50 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.30 How I met Your
Mother (r)
18.00 How I met Your
Mother (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I met Your
Mother (r)
20.30 How I met Your
Mother (r)
21.00 Two and a Half
Men (r)
21.30 Two and a Half
Men (r)
22.00 Anger Management
(3)
22.30 The Exes (r)
23.00 Out There (10)
23.30 Go On (r)
24.00 Family Guy (r)
00.30 Nattsending

09.45 Morgensending
11.00 Distriktsnyheter
14.20 Valg 2013 (r)
15.10 Mannens unyttige
verden (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Kina om Kina (r)
19.30 Danne og Bleckan (4)
19.45 Sametingsvalget
2013
20.30 Den store ølreisen
(2)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Hjelp, vi skal føde (2)
22.00 NRK nyheter
22.10 Historien om et måltid (r)
22.20 I tolvte time
23.50 Hitler – ondskapens
karisma (r)
00.40 Sør-Amerikas ukjente
historie (r)
01.40 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
01.55 Distriktsnyheter.

06.00
11.45
13.10
14.00
15.00
16.00
16.30
16.55
17.30
18.30
18.45
18.50
19.00
19.30
20.00
21.00
21.20
21.40
21.45
22.00
23.00
23.55
ten (r)
00.55
01.50
02.50
03.40
04.25

06.00 Morgensending
10.00 Frasier (r)
10.30 Frasier (r)
11.00 Menneskejegeren (r)
12.00 Massive Moves (r)
12.30 Massive Moves (r)
13.00 Livredderne i California (r)
13.30 MacGyver (r)
14.30 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 Duck Dynasty (r)
16.00 South Park (r)
16.30 Cleveland Show (r)
17.00 Menneskejegeren (r)
18.00 112 – Politiet (r)
19.00 Vettskremte pøbelunger (r)
19.55 Little Britain (r)
20.30 Agent null (7)
21.00 South Park (13)
21.30 I all evighet (6)
22.30 Californication (r)
23.05 Californication (r)
23.40 Criminal Minds (r)
00.35 Sons of Anarchy (r)
01.40 Californication (r)
02.15 Californication (r)
02.50 Nattsending

06.00 Morgensending
13.15 Happy Endings (r)
13.45 America's Funniest
Home Videos (r)
14.15 Den syvende himmel
(r)
15.15 Melissa & Joey (r)
15.40 Christine (r)
16.10 Cougar Town (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Friends (r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.30 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 Sinnasnekker'n (2)
20.30 The Big Bang Theory
(r)
21.00 The Big Bang Theory
(r)
21.30 CSI: NY (r)
22.30 Castle (r)
23.25 CSI: Miami (r)
00.25 Special Victims Unit (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
11.05 Dr. Phil (1928)
12.00 Ekstrem oppussing
USA (r)
13.00 Supersize vs.
Superskinny (r)
14.00 Top Model USA (r)
15.00 Masterchef USA (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 NCIS (r)
17.30 Bones (r)
18.30 Ekstrem oppussing
USA (r)
19.30 Skjulte skatter (6)
20.30 Hellstrøm rydder opp
– hjemme (r)
21.30 Two and a Half Men
(r)
22.00 Two and a Half Men
(r)
22.30 How I Met Your Mother (r)
23.00 How I Met Your Mother (r)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.15 Sex og singelliv (r)
00.55 Kongen av Queens (r)
01.30 Bones (r)
02.25 Nattsending

06.00 Morgensending
11.00 Seinfeld (r)
11.30 Family Guy (r)
12.00 Simpsons (r)
12.30 Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Family Guy (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I met Your Mother (r)
18.00 How I met Your Mother (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 UEFA Champions League. Arsenal – Fenerbahce.
23.20 Cops (r)
23.50 Verdens villeste videoer (r)
00.50 Nattsending

MANDAG 26.8
09.10 Morgensending
13.25 Valg 2013 (r)
14.15 Generasjon utenfor
15.15 Mannens unyttige
verden (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Svenske dialektmysterier (r)
19.30 Danne og Bleckan (3)
19.45 Den gode viljen (r)
20.50 Oddasat – nyheter på
samisk
20.55 Friidrett: Diamond
League – DN Galan. Direkte
fra Stockholm.
22.00 NRK nyheter
22.10 Historier frå verdas
museum (1)
22.55 Låtene som forandret
musikken (r)
23.25 Byen som falt (r)
00.25 USAs norske bataljon
(r)
00.55 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
01.10 Distriktsnyheter

06.00 Morgensending
11.45 Ettermiddagen (r)
13.10 Supernanny (r)
14.00 Mitt drømmehjem (4)
15.00 Pengene på bordet (r)
16.00 Home and Away (9)
16.30 Home and Away (10)
16.55 Karl & Co (r)
17.30 Ettermiddagen (8)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Ettermiddagen (8)
19.30 Hotel Cæsar (26)
20.00 Pengene på bordet
(10)
21.00 Nyhetene
21.20 Valgstudio
21.40 Været
21.45 Sportsnyhetene
22.00 Valgcamp
22.30 Criminal Minds (24)
23.25 Hawaii Five-0 (23)
00.20 Hawaii Five-0 (24)
01.05 Arne Dahl: Europa
blues (r)
02.05 Mord og mysterier (r)
03.00 Mord og mysterier (r)
03.50 Nattsending

06.00 Morgensending
10.00 Frasier (r)
10.30 Frasier (r)
11.00 Menneskejegeren (r)
11.30 Menneskejegeren (r)
12.00 Jack Osbourne (r)
13.00 Livredderne i California (3)
13.30 MacGyver (r)
14.30 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 Duck Dynasty (r)
16.00 South Park (r)
16.30 Cleveland Show (r)
17.00 Menneskejegeren (r)
17.30 Menneskejegeren (r)
18.00 112 – Politiet (r)
19.00 Vettskremte pøbelunger (r)
20.00 Helt vilt (5)
21.00 Crash Course (r)
21.30 Broom (r)
22.00 Broom (r)
23.00 Bellator: Winter Tournament (2) Kampsport.
01.00 Criminal Minds (r)
01.55 Tough Enough (r)
02.45 Nattsending

06.00 Morgensending
12.45 Cougar Town (r)
13.15 Happy Endings (r)
13.45 America's Funniest
Home Videos (r)
14.15 Den syvende himmel
(r)
15.15 Melissa & Joey (r)
15.40 Christine (r)
16.10 Cougar Town (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Friends (r)
17.40 Two and a Half Men
(r)
18.05 The Big Bang Theory
(r)
18.30 The Big Bang Theory
(r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 Top 20 Funniest (r)
20.30 Ullared (r)
21.30 Special Victims Unit
(22)
22.30 Castle (r)
23.25 CSI: Miami (r)
00.20 Special Victims Unit
(r)
01.15 Nattsending

06.00 Morgensending
09.10 Oprah (r)
10.10 Dr. Phil (r)
11.05 Dr. Phil (1925)
12.00 Ekstrem oppussing
USA (r)
13.00 Ekstreme samlere (r)
14.00 Top Model USA (r)
15.00 Masterchef USA (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 NCIS (r)
17.30 Bones (r)
18.30 Ekstrem oppussing
USA (13)
19.30 Skjulte skatter (4)
20.30 Gordon Ramsay rydder opp (13)
21.30 Bones (r)
22.30 7 Days of Sex (3)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.15 Sex og singelliv (r)
00.45 Kongen av Queens (r)
01.20 Bones (r)
02.15 NCIS (r)
03.05 Necessary Roughness (r)
03.50 Sex og singelliv (r)
04.20 Sex og singelliv (r)
04.50 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 Simpsons (r)
12.30 Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Family Guy (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I Met Your Mother (r)
18.00 How I Met Your Mother (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I met Your Mother (r)
20.30 How I met Your Mother (r)
21.00 Two and a Half Men
(r)
21.30 2012. Am. actioneventyr fra 2009.
00.35 Nattsending

07.00 Morgensending
13.35 Bondi Beach (r)
14.00 NRK nyheter
14.05 Mestermøte i
Püttlingen (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Ekstremvær (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Matador (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Høydepunkter
Morgennytt
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Det ville
Australasia (r)
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Barnas restaurant (r)
20.15 Dyreklinikken (6)
20.45 Billedbrev (1)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Valg 2013
22.20 Molanders (10)
23.05 Kveldsnytt
23.20 Kriminalsjef Foyle (r)
00.55 Nattsending

TIRSDAG 27.8

FREDAG 23.8
06.30 Morgensending
14.05 Det ville Australasia
(r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Bør sukker forbys? (r)
16.10 Matador (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Ut i naturen (r)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Det ville Australasia
(r)
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.40 Norge rundt
20.10 20 spørsmål (15)
20.40 Finale Dronning
Sonja Internasjonale
Musikkonkurranse
21.45 Utenfor mistanke
23.00 Kveldsnytt
23.15 NM friidrett. Fra
Tønsberg.
23.25 Utenfor mistanke
00.25 Eric Clapton og
Wynton Marsalis i bluesmodus (r)
01.55 Nattsending

06.50 Morgensending
13.15 Mannens unyttige
verden (r)
14.10 Finale Dronning
Sonja Internasjonale
Musikkonkurranse (r)
14.55 Finale Dronning
Sonja Internasjonale
Musikkonkurranse (r)
16.00 Miss Marple: Døde
spor. Br. krim fra 2007.
17.35 Attenboroughs 60
ville år! (r)
18.30 To store og tre små
(1)
19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto-trekning
19.55 Agnetha: ABBA og
livet videre...
20.55 Komiprisen 2013
22.30 Hotellenes hemmeligheter (8)
23.15 Kveldsnytt
23.30 NM friidrett. Fra
Tønsberg.
24.00 Sommaren med
Göran. Sv. komedie fra
2009.
01.35 Nattsending

SØNDAG 25.8

TORSDAG 22.8
06.30 Morgensending
13.25 Patioer i Cordoba (r)
13.55 Kystlandskap i fugleperspektiv (r)
14.05 Yellowstone – historier fra villmarka (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Som den jeg er (r)
16.10 Matador (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Price og Blomsterberg (4)
17.30 Oddasat – nyheter på
samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Det ville Australasia
(r)
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Friidrett: Diamond
League – DN galan
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Valg 2013
22.30 Program ikke fastsatt
23.00 Kveldsnytt
23.15 The Paradise
00.10 Sherlock (r)
01.40 Nattsending

31

LØRDAG 24.8

ukens

06.30 Morgensending
12.10 Valg 2013 (r)
12.30 Vi gifter oss. Norsk
komedie fra 1951.
14.10 Yellowstone – historier fra villmarka (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 Polarguiden (r)
16.10 Matador (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Price og Blomsterberg (3)
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Yellowstone – historier fra villmarka (r)
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Jeg hater ADHD –
barn i en diagnosetid.
20.45 Vikinglotto
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Valg 2013
22.20 Monroe (3)
23.05 Kveldsnytt
23.20 Chicago Fire (18)
24.00 Nytt liv i East End (r)
01.00 Nattsending

Nr. 24 – 2013

09.10 Morgensending
13.20 Valg 2013 (r)
14.15 Den store utfordringen (r)
15.15 Mannens unyttige
verden (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Finale Dronning
Sonja Internasjonale
Musikkonkurranse
19.45 Kva skjedde med
Dag Hammarskjöld? (r)
20.10 Historier frå verdas
museum (r)
21.00 Nyheter
21.10 Glimt av Norge: I
Egners fotspor (r)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Backbeat. Br./ty.
drama fra 1994.
23.05 Låtene som forandret
musikken (r)
23.35 Fanget av kjærlighet
(r)
00.50 Nattsending

06.00 Morgensending
10.00 God morgen Norge (r)
11.45 Ettermiddagen (r)
13.10 Supernanny (r)
14.00 Mitt drømmehjem (5)
15.00 Pengene på bordet (r)
16.00 Home and Away (11)
16.30 Home and Away (12)
16.55 Kollektivet (r)
17.25 Karl & Co (r)
17.55 Karl & Co (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 20.00 med Raske
Menn (r)
20.00 Pengene på bordet
(11)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Mord og mysterier (r)
22.40 Mord og mysterier (r)
23.40 Eurojackpot trekning
(30)
24.00 Avatar. Br./am.
actioneventyr fra 2009.
03.10 The X Factor (23)
04.15 Nattsending

06.00 Morgensending
09.30 Livredderne i California (r)
10.00 Frasier (r)
10.30 Frasier (r)
11.00 Menneskejegeren (r)
11.30 Menneskejegeren (r)
12.00 Jack Osbourne (r)
13.00 Livredderne i
California (4)
13.30 MacGyver (r)
14.30 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 Duck Dynasty (r)
16.00 South Park (r)
16.30 Cleveland Show (r)
17.00 Menneskejegeren (r)
18.00 112 – Politiet (r)
19.00 Vettskremte pøbelunger (r)
20.00 Hjemmelaget rakett
21.00 Et godt år. Am.
drama fra 2006.
23.15 Criminal Minds (r)
00.15 Bellator: Winter Tournament (r) Kampsport.
02.15 Cowboys og røvere (r)
03.05 Dexter (8)
04.00 Nattsending

06.00 Morgensending
12.15 Friends (r)
12.45 Cougar Town (r)
13.15 Happy Endings (r)
13.45 America's Funniest
Home Videos (r)
14.15 Den syvende himmel
(r)
15.15 Melissa & Joey (r)
15.45 Christine (r)
16.10 Cougar Town (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Friends (r)
17.40 Two and a Half
Men (r)
18.05 The Big Bang
Theory (r)
18.30 The Big Bang
Theory (r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 Cougar Town (15)
20.00 So You Think You
Can Dance (12)
22.00 Smuglerne (1)
23.00 Castle (r)
24.00 Rush Hour. Am. action fra 1998.
01.55 Nattsending

06.00 Morgensending
10.10 Dr. Phil (r)
11.05 Dr. Phil (1926)
12.00 Ekstrem oppussing
USA (r)
13.00 Supersize vs.
Superskinny (r)
14.00 Top Model USA (r)
15.00 Masterchef USA (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 NCIS (r)
17.30 Bones (r)
18.30 Ekstrem oppussing
USA (14)
19.30 Two and a Half
Men (r)
20.00 Two and a Half
Men (r)
20.30 How I Met Your
Mother (r)
21.00 How I Met Your
Mother (r)
21.30 Get Him to the
Greek. Am. komedie fra
2010.
23.25 Mumien vender
tilbake. Am. actioneventyr
fra 2001.
01.45 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 Simpsons (r)
12.30 Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens
13.30 Kongen av Queens
14.00 Two and a Half
Men (r)
14.30 Family Guy (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens
17.00 Kongen av Queens
17.30 How I met Your
Mother (r)
18.00 How I met Your
Mother (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 American Dad (57)
21.30 American Dad (58)
22.00 American Dad (59)
22.30 American Dad (60)
23.00 Terminator. Am.
action fra 1984.
01.10 Nattsending

(r)
(r)

(r)
(r)

07.00 Morgensending
13.05 Hygge i hagen (r)
13.35 Bondi Beach (r)
14.00 NRK nyheter
14.05 Det ville Australasia (r)
15.00 NRK nyheter
15.05 Bertelsen på Caminoen (r)
15.30 330 skvadronen (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Matador (r)
17.00 NRK nyheter
17.10 Høydepunkter Morgennytt
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Det ville Australasia (r)
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Ut i naturen (r)
20.45 Extra-trekning
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Valg 2013
22.20 Eit enklare liv (4)
23.05 Kveldsnytt
23.20 Universets
mysterium (r)
00.15 Nattsending

Morgensending
Ettermiddagen (r)
Supernanny (r)
Mitt drømmehjem (7)
Komiker i arbeid (r)
Home and Away (15)
Home and Away (16)
Karl & Co (r)
Ettermiddagen (10)
Nyhetene
Været
Sportsnyhetene
Ettermiddagen (10)
Hotel Cæsar (28)
Klaus på kanten (7)
Nyhetene
Valgstudio
Været
Sportsnyhetene
Maria Wern (3)
Under the Dome (9)
Jakten på kjærligheArrow (r)
Mord og mysterier (r)
Mord og mysterier (r)
Numbers (r)
Nattsending
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KURLAND

3 290 000,-

RÅHOLT

2 700 000,-

JESSHEIM

2 690 000,-

KURLAND

2 850 000,-

LØRENSKOG 1 690 000,-

SKEDSMO

6 800 000,-

EIDSVOLL

4 150 000,-

LILLESTRØM 7 550 000,-

JESSHEIM

3 350 000,-

JESSHEIM

5 190 000,-

BLYSTADLIA

RÅHOLT

2 390 000,-

KURLANDSÅSEN 63 E

LUNNEVEIEN 14

KOLBJØRNBAKKEN 10

KONVALLVEGEN 19

+ omkostninger

+ omkostninger

+ omkostninger

+ omkostninger

SANDVEGEN 16A

SKÅRERÅSEN 12

EIDSVOLDSGATA 62

GREVLINGVEIEN 1

Et utvalg av våre boliger til salgs, se flere på

+ omkostninger

+ omkostninger

+ omkostninger

700 000,+ omkostninger

LYSÅSVEGEN 20

+ omkostninger

ENGELIA 19

+ omkostninger

HAGAVEGEN 24B

+ omkostninger

SKOGHOLTVEGEN 5

+ omkostninger

homeeiendom.no

