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TEMA: HELSE,  
TRENING OG KROPP

Feirer Mors-
målsdagen
Skedsmo bibliotek markerer Den 
internasjonale morsmålsdagen 
med to arrangementer for de 
minste.

 
Side 6

En indre glød
Slitte negler, tørr hud, flass og 
føler deg litt sliten? Skjønnhet 
kommer innenfra. Nok av ulike 
næringsstoffer fra mat kan være 
løsningen for å få deg til å gløde. 

                 Side 16-17

Flere ønsker å  
trene MMA
Interessen for å trene Mixed 
Martial Arts er stigende. Etter at 
Novus Academy flyttet inn i nye 
lokaler på Lørenskog i 2012 har 
medlemstallet gått oppover. 

 
Side 14-15

Feirer grunnlovs-
året med teater 
«Nasjonen» er Akershus teaters 
storsatsing i forbindelse med 
årets grunnlovsjubileum. I slutten 
av februar har stykket premiere i 
Lillestrøm kultursenter.

 
Side 19

FLERE ALVORLIGE  
TRAFIKKULYKKER I FJOR

       I løpet av fjoråret var det 114 trafikkulykker 
med personskader i Skedsmo, Lørenskog og 
Rælingen i fjor. Dette er en klar økning fra 
året i forveien, viser SSB-tall. 
                                                                     Side 4-5
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HARDE 
FA K TA

89
BABYER BLE FØDT PÅ  
AHUS I UKE 7.

4044
ENHETER BLE LÅNT 
UT PÅ SKEDSMO HOV-
EDBIBLIOTEK FOR-
RIGE UKE. 

641
PERSONER ER MEDLEM 
I FJELLHAMAR IDRETTS- 
LAG.

OBS! Husk vår 

strikkekafè tors-

dager kl. 18-20.00

Tlf. 63 81 98 33 - post@lillelotte.no
Solheimsgt. 1, 2000 Lillestrøm 
Man. - ons/fre. 10-18, tors. 10-20,  lør. 10-16  

Sauer er “ålreite” dyr
Stikk innom for 
inspirasjon! TETTE AVLØP - HØYTRYKKSPYLING

TV-INSPEKSJON - GRAVING
TINING AV VANNRØR

ALT AV RØRLEGGERTJENESTER
PRIVAT/NÆRING

DØGNVAKT!
Ring 63 81 05 82

post@akershusvvs.no

Av et vakkert øyeblikk, et mor-
somt 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 Flaxlodd i posten.

HAR DU TATT ET 
BLINKSKUDD PÅ 
ROMERIKE?

#Tussi #romeriksposten @beogurro

#Losby #pink #pig #farmlife #romeriksposten @fruriise

#aketur #barn #lillestrøm #romeriksposten @sportylene

Salgs-
innspurt

-70%
Brøtergt. 1, Lillestrøm - Tlf. 63 81 00 94 

Åpent: Man.-fre 10-18, tor. 10-19, lør. 10-16

Følg oss på facebook

str. 42-56

Hyttetomt/
Nøkkelferdig hytte 

v/Rondane

www.tryvang.no

Kjempetilbud  
våren 2014

Funksjonelt kjøkken
– får frem gourmetkokken i deg.

-20%
på Luna 
kjøkken

Vi leverer komplett kjøkken på 3 dager!
Kampanjeperiode 26.februar – 22. mars.

3000 kvm utstilling der 
du kan finne ditt 
drømmekjøkken.

Våre profesjonelle 
interiørkonsulenter 
planlegger ditt kjøkken 
gratis for deg.

Levering hjem.

Vi monterer. 

   Byens kompetansesenter på dører, vinduer, parkett og kjøkken.
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Flere alvorlige trafikkulykker i fjor
I løpet av fjoråret 
var det 114 trafikk-
ulykker med per-
sonskader i Skeds-
mo, Lørenskog og 
Rælingen i fjor. 
Dette er en klar 
økning fra året 
i forveien, viser 
SSB-tall. Det var to 
personer som om-
kom på veiene her 
i fjor.

 
  
 

Tekst:Yngve Johnsen
yngve@avisdrift.no

 
Fjoråret ble et dramatisk ulyk-
kesår på veiene i Norge. Så 
mange som 188 personer mis-
tet livet i trafikkulykker i 2013, 
og dette er økning på nesten 
30 prosent fra året før. Av dis-
se var det 101 bilførere og 31 
bilpassasjerer. Så var det 24 av 
de omkomne som førte enten 
motorsykkel eller moped. Vi-
dere var det ti syklister som 
omkom, mens de siste 17 per-
sonene var fotgjengere eller 
akende.

OMKOMNE I TRAFIKKEN
De foreløpige tallene fra Sta-
tistisk sentralbyrå viser at  
Skedsmo kommune heldigvis 
slapp unna tragiske dødsu-
lykker i 2013. Vi har sett litt 
nærmere på statistikken som 
forteller om dødsulykker over 
tid i Skedsmo kommune, og 
ser at det har vært syv tra-
fikkdrepte på veiene her de 
siste 15 årene. Sist gang var 
tilbake i mai 2009, da to per-
soner omkom.  

I Lørenskog kommune var 
det én som døde som følge 
av trafikkulykker i fjor. Det 
skjedde i november. Sist gang 
vi hadde en dødsulykke i Lø-
renskog, var helt tilbake til 
september 2009. Det har vært 
seks trafikkdrepte i Lørenskog 
de siste 15 årene.

AKTUELTAKTUELT

Ankelblodtrykk redder liv
Smerter i bena kan varsle risiko for

hjerteinfarkt eller hjerneslag
Omfattende forskning viser at risiko for hjerteinfarkt og slag kan

påvises med ultralyd blodtrykksmåling i ankler og armer.
Se internet: hjerteforeningen.dk (Ankelblodtryk redder liv)

I Norge utføres målingene av ELMEDI Klinikken,
Karl Johans gate 2, Oslo.

Målingene og 1 smertefri behandling er GRATIS
DU BØR BESTILLE TID FOR SNARLIGE MÅLINGER HVIS DU HAR PLAGER

I BENA – eller hvis noe av dette gjelder deg:
Hjertesykdommer/slag i nær familie – diabetes, høyt kolesterol,

høyt blodtrykk, røyking, overvekt, lite mosjon eller stress.

RING telefon 22 47 79 30
20 års erfaring med effektiv elektro-medisinsk behandling av smerter,
kramper, åreknuter, restless legs, hovne ben, bensår, høyt blodtrykk.
HUSK GRATIS ÅRLIGE KONTROLLMÅLINGER AV ANKELBLODTRyKK

FOR TIDLIGERE PASIENTER! Ledige timer i januar.

22

Ledige timer nå!

I Rælingen har det vært ni 
omkomne de siste 15 årene, og 
i mars i fjor skjedde siste.

ØKNING I NORGE
Tallene fra statistisk sentralbyrå 
viser alle veitrafikkulykker hvor 
det enten har vært drepte eller 
registrert personskade. I hele 
landet var det totalt 6.397 slike 
ulykker i fjor. Dette er 243 flere 
enn året før, noe som gir en øk-
ning på nesten fire prosent. Det 
var altså i gjennomsnitt 17,5 
trafikkulykker med personska-
de hver eneste dag i Norge det 
siste året.

ULYKKER I AKERSHUS
Det er klart flest menn som 
omkommer i trafikken. I 
fjor var det 131 menn og 57 
kvinner som ble drept i tra-
fikken her i Norge. Buskerud 
og Rogaland hadde flest tra-
fikkdrepte, begge med 19 i 
tallet, viser tabellene fra SSB. 
Aust-Agder var det fylket med 
færrest omkomne, da det her 
gikk fire liv tapt.

Det var totalt 621 veitra-
fikkulykker med personskadde 
i Akershus i løpet av fjoråret. 
Dette er 44 flere enn året før, 
som gir en økning på nær åtte 
prosent. Det var ti personer 
som mistet livet i disse ulyk-
kene, og dette er to færre enn 
året før.

ULYKKER I SKEDSMO
De foreløpige tallene viser at 
det i fjor var 71 trafikkulykker 
i Skedsmo kommune hvor det 
ble rapportert om personskade. 
Dette er hele tolv flere enn året 
før. Utfra SSB-tallene kan vi 
se at juni var den verste ulyk-
kesmåneden i Skedsmo i fjor, da 
ni av de aktuelle ulykkene fant 
sted.

I Lørenskog kommune ble 
det registrert 31 veitrafikk-
ulykker med personskadde i 
fjor, og dette er ni flere enn i 
2012. Det var august som var 
klart verst her, da åtte av ulyk-
kene fant sted da. I Rælingen 
var det tolv ulykker medper-
sonskadde, to færre ulykker 
mindre enn året før.

Veitrafikkulykker  
med drepte og personskadde 2013, utvikling fra året før. Kilde: SSB

SKEDSMO       71                              12
LØRENSKOG                                 31                                9
RÆLINGEN                                12                                -2
AKERSHUS                              621                           44
NORGE                                            6.397                            243

ANTALL UTVIKLING

SKADER: Det ble rapportert om 
114 veitrafikkulykker med person-
skadde i Skedsmo, Lørenskog og 

Rælingen i fjor, viser foreløpige 
tall fra Statistisk sentralbyrå. 

(Illustrasjonsfoto) 

For å annonsere ring Elisabeth på tlf. 483 23 443  
eller Anita på tlf. 483 20 157

Neste ukes tema:

Bil & Motor 
 

  
 

Tirsdag 25. februar kl. 19.00 
kommer historiker og forfatter 
Kristian Hunskaar til Lørenskog 
bibliotek. 

Han har gjort et dypdykk 
i vår lokale historie og er på 
plass med et originalforedrag 
om Lørenskog omkring 1814 - i 
skyggen av Kielfreden og Riks-
forsamlingen. 

Hunskaar vil også fortelle 
om lokalt styre og stell og hvor-
dan folk i Lørenskog levde i 
1814. Det er gratis inngang.

Lørenskog 
i 1814

 
  
 

Lørenskog kommune deler hvert 
år ut en kulturpris for å hedre 
personer eller organisasjoner 
som har nedlagt et særskilt stort 
arbeid for kulturlivet i kommu-
nen. Kulturprisen består av et 
diplom og et kunstnerisk ar-

Send inn forslag
beid. Forslag på kandidater kan 
nå sendes til kommunen, enten 
via post eller mail kultur@lo-
renskog.kommune.no innen 1. 
mars 2014. I fjor var det sanger 
og gitarist Trond Granlund som 
mottok prisen.

Lyst på nytt kjøkken?
La drømmen din bli rimelig 

Har du lyst på nytt kjøkken? Vi produserer nye fronter og skuffer på mål 
og alle hengsler og skinner byttes ut. Ta kontakt i dag, med Bjørn Langli  

på tlf 93 43 56 95, for en hyggelig kjøkkenprat

Spar tusenlapper!
Husk å spørre etter Bjørn 
for å få annonserabatten!

www.norskkjokkenfornying.no

Har du lyst på nytt, flottt kjøkken?  

Vi hjelper deg uten at du må skifte ut 

hele kjøkkeninnredningen. Sammen 

finner vi ut hvordan du best kan fornye 

ditt kjøkken. Vi produserer nye fronter 

og skuffer etter mål, og alle hengsler 

og skinner byttes ut. Med Norsk  

Kjøkkenfornying er du sikret høy 

kvalitet til en lav kostnad – og all  

montering blir gjort på kun én dag. 

Ta kontakt i dag, med Bjørn Langli,  
på tel 93 43 56 95.
Jeg kommer 
gjerne hjem til 
deg for en gratis 
og uforpliktende 
kjøkkenprat.

Lyst på nytt kjøkken?
La drømmen din bli rimelig

Ta kontakt på tel 93 43 56 95 
og henvis til denne annonnsen 
for et godt tilbud. 

Spar tusenlapper!
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Gjelleråsen (ved ST1 og Brødbakern),Bryn (Tvetenv 55), Alnabru 
(Brobekkveien107) og Holmlia (Rosenholmveien 7)

Crawford Center Oppland
Molinna 1, 2750 Gran
Telefon: 957 80 619

oppland@crawfordcenter.no

Vi kan garasjeporter
Ring oss for befaring

www.crawfordcenter.no
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Feirer morsmålsdagen
Skedsmo bibliotek 
markerer Den in-
ternasjonale mors-
målsdagen med to 
arrangementer for 
de minste. 
  
 

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

 
Fredag 21. februar feires Mors-
målsdagen verden over. Dagen 
markeres på over 160 ulike in-
stitusjoner i hele landet, også i 
Skedsmo kommune. 

– Siden denne datoen er i vin-
terferien, har Skedsmo bibliotek 
valgt å markere denne dagen 
uken etter – med to arrangemen-
ter for barn i hovedbiblioteket på 
Strømmen, forteller Astrid Fjeld 
Aamodt ved Skedsmo bibliotek.

PÅ URDU OG NORSK                                  
Mandag 24. februar kl. 12.00 
skal fortellere fra Skedsmo 
voksenopplæringssenter lese 
på ulike språk, deriblant ki-
nesisk, urdu og vietnamesisk. 

Arrangementet passer for de 
eldste barna i barnehagen og 
for elever på småskoletrinnet. 

– Kan du bare norsk, men 
er nysgjerrig på hvordan disse 
språkene høres ut, er du også 
velkommen, sier Aamodt.                                                                                  
Onsdag 26. februar kl. 10.00 
kan man oppleve forestillin-
gen «Redd for løver». Forestil-
lingen blir presentert både på 
somali, urdu og norsk og skal 
passe for barn fra 4 år, både 
barnehagebarn og småskole-
barn. Sagelva barnehage og 
Skedsmo bibliotek samarbei-
der om dette arrangementet.
                                
SPRÅKLIG MANGFOLD
Den internasjonale mors-
målsdagen ble etablert av 
UNESCO i 1999 og har blitt 
feiret hvert år siden 2000. 
Målet med dagen er å frem-
me språklig mangfold og fler-
språklig undervisning. I år 
har Skedsmo bibliotek gått 
sammen med Det flerspråkli-
ge bibliotek (DFB), Leser søker 
bok (LSB) og Nasjonalt senter 
for flerkulturell opplæring 
(NAFO) for å lage en stor na-
sjonal markering av dagen.

MANGFOLD: Den internasjonale morsmålsdagen markeres i Skedsmo bibliotek neste uke. (Foto: Skeds-
mo bibliotek)

vo
ic
e.
as

ncc.no/wesselshus

Fin. 
Finere. 
Finest!

Solstyrt arkitektur. Solen har styrt mange arkitektoniske valg i Wessels Hus. Vinklede fasadevegger som gir store lysflater, private uterom og ikke 
minst; beste mulig solforhold. Her finner du spennende leilighetsløsninger og stor variasjon av størrelser. En leilighetsmiks som skaper et bomiljø som 
passer for mange typer mennesker. Slik skaper man et balansert og lite samfunn. Selveierleiligheter fra 49-132 m2 BRA. Fra kr 2.265.000 + lave omk.

Få det fint! Vi strekker oss langt for at du skal få det slik du vil ha det. Kontakt oss og vi forteller deg om mulighetene. 

Visning: Onsdag 19. februar kl. 17-18 i Rolf Olsensvei 20

Salg ved Eiendomsmegler1, Oslo
Geir Nyland  |  m: 901 73 888  |  gn@eiendomsmegler1.no  ·  Jon Olav Halgunset  |  m: 905 60 328  |  joh@eiendomsmegler1.no

GARDEROBE-MANNEN

Våre salgskonsulenter er profesjonelle på skreddersydde skyvedørs-
garderober og walk-in løsninger. La de komme hjem til deg nå. 
Gå ikke glipp av årets tilbud, OL-garderober laget på dine mål. 

Bestill et hjemmebesøk i dag på www.garderobemannen.no

GRATIS
HJEMMEBESØK
Kj�� v�� �L-g�r��r��� (�e���n�e� �nt���)

www.garderobemannen.no
www.garderobemannen.no

Oslo  22 80 42 80 Trondheimsveien 436 Ammerud
Asker/Bærum  67 53 10 90 Billingstadsletta 11
Ski  64 96 33 10 Haugenveien 35 (Ås)

Våre salgskonsulenter er profesjonelle på skreddersydde skyvedørs- 
garderober og walk-in løsninger. La de komme hjem til deg nå.
Gå ikke glipp av årets tilbud, OL-garderober laget på dine mål.
 
Bestill et hjemmebesøk i dag på www.garderobemannen.no

Oslo 22 80 42 80 Trondheimsveien 436 Ammerud
Asker/Bærum 67 53 10 90 Billingstadsletta 11
Ski 64 96 33 10 Haugenveien 35 (Ås)

www.garderobemannen.no

Sikrer ikke mobilbildene
Halvparten av oss 
har ikke lagret inn-
holdet på mobiltele-
fonen på et sikkert 
sted. – Mange vet 
ikke hvordan de gjør 
det, mener ekspert.

 
  
 

Tekst: Inga Ragnhild Holst 
redaksjonen@avisdrift.no

 
Vi har «livet vårt» på mobi-
len. Bilder av barn og bryllup. 
Kontakter og telefonnumre. 
Likevel har bare 51 prosent 
lagret innholdet på mobilen 
et sikkert sted, viser en under-
søkelse YouGov har gjort for 
Telenor.

– Smarttelefonene har ført 
til at vi har mye mer viktig 
informasjon på mobilen enn 
tidligere. Derfor er konse-
kvensene også mye større hvis 
telefonen blir borte eller går i 
stykker, sier Bjørn Ivar Moen, 
leder for Telenors mobildivi-
sjon.

Ifølge Politidirektoratet ble 
drøyt 28  000 mobiltelefoner 
stjålet i fjor.

– Alle har data de ikke har 
råd til å miste, som korrespon-
danse og bilder. Så de fleste 
mobilbrukere burde ha lagret 
dataene sine, sier Torgeir Wa-
terhouse, direktør for internett 
og nye medier i bransjeorgani-
sasjonen IKT-Norge. 

Han mener mange har for 
liten bevissthet om viktighe-
ten av å sikre seg mot tap av 
data.

– Det kan skyldes mangel på 
kompetanse om hvordan man 
gjør det, og kanskje at folk ikke 
har tenkt over at det er nød-
vendig, sier Waterhouse.

AUTOMATISK LAGRING
Men automatisk lagring trenger 
ikke å være vanskelig.

– Som første norske mobi-
loperatør har vi laget en tje-
neste som lagrer bilder og filer 
du har på mobil, nettbrett, pc 

eller Mac. Mister du mobiltele-
fonen, pc-en eller nettbrettet, 
er det bare å hente ned alt du 
hadde lagret i den fra Min Sky, 
som tjenesten heter, sier Bjørn 
Ivar Moen i Telenor.

Når dataene lagres i en sky, 
betyr det at de også oppbeva-
res på en ekstern server og ikke 
bare på mobiltelefon, pc eller 
nettbrett.

– Alle mobil- og bredbåndsa-
bonnementer får en sms fra 
Telenor med spørsmål om de 
vil benytte seg av lagringen 
som inkluderes i abonnemen-
tet. Deretter kan kunden laste 
ned Min Sky til mobil, pc, Mac 
eller nettbrett.

Du kan lagre fra fem til 75 
gigabyte, avhengig av abonne-
mentstype.

Ifølge Telenor har et gjen-
nomsnittlig bilde en størrelse 
på 2,5 MB. Det vil si at du kan 
lagre opptil 400 bilder per GB, 
avhengig av oppløsningen på 
kameraet. Har du mobiltele-
fon med Android, overføres 
bildene automatisk til Min 
Sky. Med iPhone og iPad, må 
Min Sky-appen være åpen el-
ler telefonen må være koblet 
til strøm for at bildene skal 
lastes opp.  

KLOK AV SKADE
En av dem som ikke hadde la-
gret data og bilder, er mote- og 
mammablogger Tine Monsen, 
som står bak den populære 
bloggen OsloinChanel.no.

Jeg hadde aldri tenkt på å 
lagre før laptopen min datt i 
gulvet. Det var umulig å gjen-
opprette innholdet, og jeg 
mistet det meste av bildene fra 
bryllupet mitt. Det var veldig 
trist, sier Monsen.

Gamle Strømsveien 47, Strømmen - tlf. 63 81 12 60  
strommen@nordicstone.no - www.nordicstone.no

MISTET FESTEN: Livsstils-
blogger Tine Monsen tar nå 
daglig sikkerhetskopi av alle 
bilder og tekster. (Foto: Tine 
Monsen / OsloinChanel.no
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Ikke alle liker utfordringer – vi søker de som gjør det!

Vi tilbyr et unikt miljø med mulighet til å kombinere satsing på
toppidrett med studiespesialisering på videregående skole.

Vi tar imot søknader til VG1, VG2 og VG3

Etter avtale kan utøvere innen andre idretter bli tatt inn.
Vi tar gjerne imot individuelle besøk fra ungdommer

og foresatte. Kontakt oss for en avtale!
Tlf. 62 88 88 40

ntgkongsvinger@ntg.no www.ntg.no/kongsvinger

Send søknad på www.ntg.no innen 1. mars

Programfag
• Språk, samfunnsfag

og økonomi
• Realfag

Norges Toppidrettsgymnas
Kongsvinger

39 av utøverne i OL i Sotsji har bakgrunn fra NTG

Idretter
• Dans
• Fotball
• Håndball

• Skyting
• Sykling

Maren Sagstuen - husmannskona fra Fet 
  
 

Tekst: Ellen Raft
Tidligere publisert i Skytilen

 
På hjørnet av Storgaten og Vold-
gaten lå lenge et lite hus som 
eldre lillestrømlinger nok husker 
som Fiskematkompaniet, po-
pulært kalt «Fiskematen». Og 
fiskebutikk var det der fra 1921 
til opp mot 1997. Men gjennom 
dette huset kan vi i store trekk 
følge livsløpet til Maren Hans-
datter Sagstuen. Hun bodde der 
i mer enn 35 år og må kunne 
kalles en typisk representant for 
Lillestrøms eldste befolkning.

Maren Hansdatter kom fra 
et vanlig husmanns – og sagar-
beidermiljø i Fet. Hun ble født 
i 1842 på plassen Bråten under 
gården Outen. Faren, Hans 
Hansen, født 1803, var sagar-
beider og husmann med jord. 
Moren, født 1806, var også fra 
Fet. 

Maren giftet seg i 1869 med 
innerst Halvor Olsen, født i 
1844 på husmannsplassen 
Sagstuen under Gan. Hans 
far, Ole Hansen, født 1815, 
var sagarbeider og husmann 
liksom Marens far. Halvor ble 
sagmester og bodde med kone 
og barn på Sagstuen sammen 
med faren som var enkemann, 
og tre ugifte brødre. Marens 
mor bodde også der som enke, 
og hun levde av et lite livøre, 
noen losjerende,  og ellers støt-
te av familien.

Men så døde Halvor Ol-
sen, Marens mann, somme-
ren 1875. I folketellingen fra 
samme år står Maren Hans-
datter oppført som enke med 
tre barn. Som «Husfaderens 
sønnekone» er hun registrert 
som husholderske hos ham. 

De to sønnene hennes, Hans 
og Martin, var bare 5 og 3 år, 
og datteren Anna var spebarn. 
Der satt så den 33 år gamle 
enken som eneste arbeidsføre 
kvinne i en husholdning på 9, 
i en sammensatt familie med 
stor alderspredning, og en svi-
gerfar som husfar.

Maren vurderte nok situa-
sjonen nøye. Hun hadde tro-
lig en formening om hva som 
ventet henne. Hvordan skulle 
hun makte å ta seg skikkelig av 
barna? Hun regnet sikkert med 
at deres fremtid ville bli hen-
nes ansvar. Da tok hun en mo-
dig beslutning. Hun ville tyde-
ligvis noe mer, noe annet enn 
det  livet hun så og si var født 
inn i. Derfor brøt hun opp fra 
husmannsplassen, som hun 
altfor godt visste hva stod for, 
tok med seg sine tre barn , og 
dro dit det var overkommelig 
å dra, og hvor det på denne ti-
den kunne by seg muligheter. 
Hun utvandret til Lillestrøm.

Det var slett ikke så langt 
å dra, og «flyttelasset» hun 
brakte med seg var neppe sær-
lig omfangsrikt. Men en kan 
undres over hvordan hun grei-
de å livnære seg selv og barna 
der hun dro. Hun må iallefall 
ha lyktes med å komme i gang 
med noe. I 1879 er hun nemlig 
registrert som huseier Maren 
Sagstuen, riktignok på leiet 
grunn!

Nettopp på denne tida, i 
1877, ble Lillestrøm egen byg-
ningskommune i Skedsmo 
kommune. Det betydde at 
stedet måtte underlegges den 
vanlige bygnings- og regu-
leringslovgivningen. Derfor 
måtte alle hus registreres med 
et nummer og en branntakst. 

Nesa-siden fikk nummer 1 og 
oppover, Volla-siden fikk 500 
og oppover. Arbeidet med det-
te foregikk i året 1879, og i re-
gistreringsprotokollen finner 
vi altså Maren oppført som 
eier av hus nr. 524. Og dette 
er nettopp det huset som et-
terhvert kom til å bli «Fiske-
maten»! Branntaksten på hu-
set med uthus var satt til kr. 
1800,- og hun skulle betale kr. 
4,59,- i skatt for året 1880. 

Men allerede på et kart over 
stasjonsområdet fra 1874 er 
dette huset avmerket. Det viser 
at det faktisk må være et av de 
eldste husene på stedet, og det 
må ha stått der da Maren kom 
dit. Det går imidlertid ikke 
frem hvem som hadde satt opp 
huset, og hvorfor. En må også 
spørre hvordan Maren kan ha 
blitt eier. På kartet ser en at det 
er bygd på landhandler Peder-
sens grunn, og kanskje ligger 
forklaringen her? Nettopp i 
disse årene var Pedersen i ferd 
med å bygge opp landhan-
delen og etablere sin egen fa-
milie. I landhandelen var det 
bruk for arbeidskraft. Kanskje 
Maren fikk en sjanse der?

I folketellingen fra 1890 
er Maren oppført som enke 
og huseierske. Her er hun re-
gistrert som forsørget av sin 
eldste sønn, den nå 20-årige 
Hans Halvorsen, som har blitt 
høvelmester ved Lillestrøm 
Dampsag og Høvleri. Den an-
dre sønnen Martin står som 
losjerende hos henne, mens 
datteren Anna er omtalt som 
elev, forsørget av mor og bror. 
Annetsteds er det opplyst at 
Anna var en av seks søkere til 
friplass på middelskolen som 
var opprettet få år tidligere. El-
lers forteller kirkeboken at hun 
stod som nummer 1 på kirke-
gulvet til konfirmasjon.

Så finner vi Maren Sagstuen 
igjen i den første fullstendige 
gatenavnsoversikten fra 1899. 

Den forteller at hun stadig er 
huseier på leiet grunn, men 
hun har nå fått en gateadresse; 
Storgaten 8.

Og den adressen beholdt 
huset inntil det ble revet i 
2005.

I 1900 stod hun igjen, lik-
som tidligere, oppført som 
enke og huseierske, men nå 
var det bare den yngste av 
sønnene, Martin, som også var 
sagarbeider, som bodde hos 
henne og ble regnet som hus-
far. Han var blitt enkemann 
med en døvstum datter på 7 
år. Men fortsatt bodde også 
datteren Anna hos sin mor. 
Hun hadde nå tatt middelsko-
leeksamen og fått stilling som 
kontorist hos lensmannen.

Ellers var det vanlig for for 
huseiere å ha leieboere, og det 
hadde naturlig nok også Ma-
ren. Det gav jo inntekt. I 1900 
bodde slakter Sundby med fa-
milie i huset. Ettersom han er 
oppført først i tellingslisten, 
kan det tyde på at han bodde 
i første etasje, og trolig hadde 
butikk der.

Den siste opplysningen vi 
har funnet om Maren er da-
tert 23.03.1914 og er et «An-
dragende» om godkjenning 
av fasadeendring «paa min 
Gaard Storgaden 8» Søknaden 
ble sendt i Maren Halvorsens 
navn, men ført i pennen av 
sønnen Martin. For det meste 
har Maren ellers brukt Sag-
stuen som etternavn, etter 
plassen hun giftet seg inn på, 
mens barna fulgte den vanlige 
skikken med farens navn som 
utgangspunkt.

Hensikten med denne søk-
naden må trolig ha vært å 
utnytte husets kapasitet bed-
re med en butikkinngang til. 
Maren var nå blitt 72 år, men 
virker fortsatt absolutt oppegå-
ende. Og søknaden blir innvil-

get, underskrevet av politimes-
teren.

Så vet vi at huset med den 
ubygde delen av tomta i ca. 
1920 ble solgt til apoteke-
ren Roshauw. Han hadde alt 
et apotek i Storgaten 3, men 
ville bygge et stort og moder-
ne apotek på tomta rett over 
gaten. Hans nye bygg fikk 
adressen 8B, mens Marens 
lille hus ble stående som 8A, 
og det var altså her Fiskemat-
kompaniet ble grunnlagt i 
1921. Foruten fiskebutikken 
var huset i bruk til forskjelli-
ge formål inntil det ble revet 
i 2005 – nok et eksempel på 
det gamle Lillestrøm som er 
forsvunnet.

Så hører vi ikke mer direk-
te om Maren. Men Maren var 
huseier og hun betalte skatt. 
Dermed skulle hun være kva-
lifisert til å ha kommunal 
stemmerett fra 1901. Om hun 
brukte stemmeretten så tidlig, 
vet vi ikke. Men vi kan tenke 
at hun samfunnsmessig var så 
våken at hun i alle fall var med 
i 1913, hun som uten tvil had-
de støttet opp så datteren fikk 
gå på middelskolen!

Vi vet jo ikke så mye om 
denne lille familien i deres 
daglige liv, men man blir 
likevel litt kjent med dem 
gjennom de faktiske opplys-
ningene som foreligger. De 
må ha klart seg bra gjennom 
et helt annet liv enn det 
ville ha blitt på husmanns-
plassen. Det virker som de 
holdt sammen, og støttet 
hverandre gjennom livet. De 
to guttene gikk inn i det yr-
ket som tydeligst bød seg på 
denne tida, de ble sagarbei-
dere, mens datterens yrkes-
vei pekte fremover. Hun var 
husmannsdatteren som fikk 
utdannelse og ble kontorist 
hos lensmannen.

Kø utenfor Fiskematkompaniet, Storgata. Bildet er fra 1945 og hentet fra Akershusmuseet.

ÅPENT 9-21 ALLE DAGER
Kampanjetilbudene gjelder til og med søndag 23. februar, eller så langt beholdningen rekker.

www.nordbysupermarket.se – facebook.com/nordbysupermarket

Gjør deg til verdens raskeste kokk!

TYNNSKIVET
KYLLINGFILET
Guldfågeln, fryst, 700 g / SEK

9900

VINTERFERIETILBUD FRA 
NORDBY SUPERMARKET!

KJØP 
2 FOR

Maks 6 poser 
pr hushold

6990 9900VELG 
3 FOR 1,7 kg

STEFF
FERDIGRETTER
Maxiporsjoner, fryst, 3x450 g / SEK

SPARERIBS
Tulip, ferdig for oppvarming

SEK

Kampanjetilbudene gjelder til og med søndag 23. februar, eller så langt beholdningen rekker.

facebook.com/nordbysupermarket

En smartare handel! 
BESÖK OSS PÅ WWW.NORDBY.SE OCH SE HUR MYCKET DU SPARAR

110 BUTIKER – ALLTID ÖPPET: MÅN-FRE 10-20. LÖR-SÖN 10-19. MAT VARJE DAG 9-21

00



TEMA: HELSE, TRENING OG KROPP Nr. 7 – 2014  1110  Nr. 7 – 2014

pyntegjenstander og bøker selges. 
Første man til mølla. Tlf. 41 43 
40 51. 
 
1 Alexander lammeskinnsjakke str. 
38, kr. 500,- Wenche tlf. 95 73 
29 88, Lørenskog.  
 
Ski lengde 120 cm + skistaver ca. 
80 cm ønskes kjøpt. Tlf. 90 84 
69 86. 
 
Sølvbestikk; Dragemønster, ikke 
brukt. Kakespade, kr. 900,- / 
Kakegafler, 8 stk. kr. 3000,- / 
Kompottskje, kr. 800,- / Spiseskje, 
8 stk. kr. 5000,- / Syltetøyskje, 
2 stk. kr. 800,-.  Samlet salg kr. 
9500,- Juvelmønster, litt brukt, 
Kaffeskje, 7 stk. kr. 900,- Samlet 
salg av alt, kr. 10200,-. E-post: 
bjgunde3@online.no 

Gamle norske postkort og brevkor-
talbum kjøpes av lokal samler til 
god pris. Tlf 930 40 550. 
 
Tysk hjelm fra 2. verdenskrig 
ønskes kjøpt av samler. Annet mili-
tært fra krigen er også av interesse. 
Tlf. 40 40 62 16. 
 
Ikke kast sykkelen din. Ikke la 
den bli til spiker til naboens nye 
bod. Jeg tar imot alle typer sykler 
uansett stand. Ring meg på 92 82 
49 01 og jeg henter. Alternativt så 
kan den avsettes hos meg. 

Brun seksjon i 3 deler gis bort hel 
eller delt. Hver del 90 x 48 x 180. 
Tlf.  67 90 50 92/91 76 93 30.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Takmåking/måking av gårdsplass 
med sneskuffe utføres raskt og 
effektivt. Ring 90 99 01 80. 

SOLSKJERMING  
 - VINTERKUPP! 
Markiser – persienner – screen 
og interiørgardiner. Vi har også 
garasjeporter. Ring din lokale 
leverandør i Fasadeprodukter AS 
for gratis måltaking: mob: 459 09 
949. E-post: martinl@fasadepro-
dukter.no. 
 

GARASJEPORTER  
 - VINTERKUPP! 
Varmgalvaniserte leddporter i stål. 
Alle farger og varianter. Vi har også 
markiser og persienner. Ring din 
lokale leverandør i Fasadeproduk-
ter AS for gratis måltaking: mob: 
459 09 949. E-post: martinl@
fasadeprodukter.no. 
 

SNEKKER MED
FAGBREV
Pensjonert snekker m/fagbrev.
Ledig for snekker og malearbeid. 
30 års efaring. Tlf. 94 82 76 78.

selges samlet for kr. 300,-høyst-
bydende. 3 stk. nye rullgardiner, 
bredde 120 cm. med komplette 
oppheng, laksefargede med 
kapper, selges samlet for kr. 
350,- Grundig stentofon(ubetyd-
lig brukt) med 6 kassetter. Fin 
å bruke hvis man skal ta opp 
samtaler i møter, eller som en 
vanlig huskeliste. selges kr.600,- 
eller høystbydende. Hella Comet 
FF 100 tåkelys (nytt sett i eske) 
medfølgende pærer, rele , bryter 
,deksler og komplett ledningssett 
selges 600,- eller høystbydende. 
Maurpulver. 4 bokser av 500 
gram Brødrene Nelsons maur-
rent selges for kr.300,- meget 
effektivt maurpulver.Verktøysett, 
uåpnet lite og nytt inneholden-
de drill, multisaks, skrutrekker 
og LED-lommelykt, bits-sett og 
slipesett, 2 stk. 3,6 volt bat-
terier og lader. Til sammen 40 
deler selges til kr. 300,- eller 
høystbydende eller prisantydning 
(nypris kr. 500,-).For bilder og 
mer  informasjon ring tlf. 95 79 
29 29 eller mail: phonix.invest@
getmail.no. 
 
Retro taklampe med 4 glasskupler. 
Ca.1950 tallet. Bilder kan sendes.
Kr. 500,- Pakke med fiskebøker/na-
tur. Div.bøker selges gjerne samlet 
for bedre pris! Bl.a.Hans Lidmann. 
Ant. pris blir vi enige om. 30-50,-
pr.stk. Digital Satellite receiver VI-
ASAT.UBRUKT m/fjernkontroll og 
alt inntakt. Kr. 400,- Flott grillsett 
i 6 rustfrie deler. Ligger i flott alu-
miniumskoffert. UBRUKT. Kr. 200,- 
Røykeapparat for fisk/kjøtt etc. i 
rustfritt stål.2 brennere. UBRUKT. 
Kr. 200,- Melissa iskremmaskin.
Veldig lite brukt. Kr. 200,- tores-
orvold@hotmail.com, mekanisk@
artech.no, tlf. 41 90 70 59. 
 
Combee seng 90x200cm i eik 
farge med bunn, og 3 sengekuff 
i hvit fra Skeidar. 500 kr. Tlf. 95 
15 39 65. 
 
Stort undulatbur og et til parakitt/
dvergpapegøye selges billig.Tlf. 99 
39 21 38/Jessheim. 
 
22 pakker 10 cm Rockwool selges 
for kr. 1500,- Hentes Rasta, Lø-
renskog tlf. 67 90 28 61.  
 
100 år gammel rokokko sofa med 
orginalt trekk og utskjæringer 
kr. 2000,- Heltre rød bondeseng, 
massiv utskjæringer i rygg med 
madrass lengde 210 bredde 124 
kr. 4000,- 100 år gammelt dørblad 
med naturmotiv kr. 1500,- Gam-
melt smijernsstativ med kobberkje-
le, sukkerkopp, fløtemugge og bren-
ner kr. 1500,- 2 doble lampetter kr. 
800,- Endel lysestaker selges også. 
Tlf. 93 88 33 18.  
 
Gjør et kupp! Kunst, smykker, 

 
 

Diverse verktøy til salgs. Bile, 
svans, diverse til tømmerdrift, 
sauesaks etc. 1500,- Ring 99 50 
49 10. 
 
Ubrukt slalomski 100 cm lange 
m Rossignol bindinger for barn 
selges til kr 1.200.- Tlf. 97 77 
20 54.

Myntsett fra 1979-1984-1988-
1989-1990-1991-1992-1993-
1994-1995-1996-1997. Og OL 
Pin fra Lillehammer selges.Gi bud.
Tlf.97 79 94 28. 
 
Kulehylser til kanon til salgs. 1 
500,- Ring 99 50 49 10. 
 

sitet på 300 watt. Typisk bruk er 
alarmer, lavvoltbelysning i hage 
og basseng. Gamle kassetter. ca. 
200 stk. orginale og ca. 100 stk. 
uinnspilte/opptakskassetter sel-
ges høystbydende.  Til samlere 
av polett/nøkkelringholdere og 
reflekser.Ca. 100 stk. polett/nøk-
kelringholdere(inkl. dubletter), 
og ca. 50 stk. reflekser, alt med 
forskjellige logoer selges samlet 
eller hver for seg til høystby-
dende. Ringpermer og brevord-
nere. 1 kartong med ca. 20-30 
stk. pent brukte, i forskjellige 
typer og farger, selges samlet til 
høystbydende. Eksosklemmer, 
startsperrer og låsebolter. 20 stk. 
eksosklemmer, 2 stk. viftereimer, 
2 stk. Mopar låsboltesett, 2 stk. 
Defa startsperrer selges helst 
samlet, hver for seg eller til høy-
stbydende. Plugger, Champion/ 
Bosch. Ett parti med Champion 
og Bosch plugger selges samlet 
med rabatt eller enkeltvis for 
20,- pr.stk.70 stk. type: Cham-
pion N7YC, (Bosch nr. er W5DC) 
12 stk. type: Bosch nr. W6DC. 
80 stk. type: Champion N9YC, 
(Bosch nr. er W7DC). Dekorative 
retrolamper i div. størrelser og fa-
songer. 1 stk. dekorativ italiensk-
produsert messing taklampe med 
4 stk pendler og frynser, i retro-
stil fra slutten av 70-tallet med 
tilhørende: 2 stk. vegglamper i 
samme stil selges samlet for kr. 
1200,- eller høystbydende. 1 stk. 
dekorativ enkel prismelampe i 
krystall selges for kr. 200,- eller 
høystbydende. 2 stk. dekorati-
ve prismelamper i krystall fra 
70-tallet selges samlet for kr. 
500,-eller høystbydende. 2 stk. 
messing retrolamper for vindus/
takoppheng fra tidlig 70-tallet 

Ubrukte og strøkne Aiwa høyt-
talere på 40 w, 6 ohm, ca 20 
x 30 cm, selges kr. 600,- el-
ler høystbydende. Dekorativt 
teservise i hvitt polsk porselen 
type”WANEL” med gulldekor, 
kanne, liten mugge, sukkerskål 
og 12 kopper og skåler selges kr. 
800 eller høstbydende. Telefoner 
fra Telenor i ulike design, farger 
og typer, selges for høystbyden-
de: 1. Tele tastafon, produsert av 
Elektrisk Bureau uke 31/1983. 
2. Telenor Luna, produsert uke 
5/1995. Ubrukt Hantelsett 
for trening i hendig koffert, på 
tilsammen 20 kg. (2 x 10 kg.) 
tilhørende hantler og vekter i uli-
ke størrelser selges høystbyden-
de. Juleplatter fra årene 1976 
og 1980 fra Porsgrund porselen 
selges høystbydende. 3-4 stk. 
kartonger med glass, porselen, 
keramikk, kobber- pyntegjen-
stander selges samlet, mange 
gode funn. Kan også stykkes 
opp. Selges høystbydende. 7 stk. 
Quart (ca. 7 liter) Quaker State 
Peak Performence mineralolje 
10W-40 selges høystbydende. 
(Veiledende utsalgspris i butikk 
er 135,- inkl. mva. pr. quart.)
Ny Transformator type : Noratel 
LF96CH-22024-GS( 24 volt 
300 voltampere(watt) IP 44, 
Elnummer: 6643580, selges 
kr.1000,- eller høystbydende. 
Transformerer ned fra 230-
250volt til 24 volt med en kapa-
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Kompetansesenter for bygg og anlegg
Sertifiseringsnummer: ATS-047

Til tross for en usta-
bil vinter opplever 
lokale skiklubber 
god rekruttering.

 

 
– Status er at vi nok en gang har 
et et rekordhøyt antall utøvere. 
Vi har nå ca 210 aktive løpere 
fra 7 år og oppover, det er en øk-
ning på ca 15 prosent fra i fjor, 
forteller Mattis Thørud, leder 
for langrennsgruppa i Løren-
skog Skiklubb.

Den yngste gruppen, som 
består av 7-8-åringer, teller nå 
nesten 50 utøvere.

– Vi har nå en stor junior-
gruppe, som vi nok skal se vok-
se kraftig de nærmeste årene. Vi 
har også fått en del nye løpere 
i 12-årsalderen som har kuttet 
ut fotball og velger å starte med 
langrenn istedet, sier Thørud.

BEST PÅ REKRUTTERING                                       
– Noe av årsaken til øknin-
gen tror jeg er at det er variert 
og morsom trening, og det er 
plass til alle uavhengig av pre-
stasjonsnivå. Vi legger opp til 
treninger som alle skal kunne 
delta på, samtidig som vi ikke 
er redd for å utfordre de mest 
erfarne, mener Thørud.

Leder i Rælingen Skiklubb, 
Kjell Kristoffersen, forteller også 
om en god sesong så langt. I fjor 
ble klubben tildelt jubileum-
sprisen for beste rekruttering til 
særidrettslag i Akershus. 

– Dette var en spore for oss til 
ytterligere satsing på rekruttering 
av barn og ungdom. Fra 2013 til 
2014 har vi hatt en økning fra 
324 til 342 medlemmer i alders-
gruppen 0-19 år, forklarer han. 

Disse tallene gjelder for både 
langrenn, hopp og alpint.

  
MANGE AKTIVE BARN
Sportslig leder for Alpingruppa 
i Rælingen Skiklubb, John Terje 
Kristoffersen, kan fortelle om 
mange aktive barn i løypene.

– Vi har hatt og har ca 25 nye 
barn som nå er aktive på de to 

God skisesong så langt

yngste treningsgruppene. Det 
er barn fra 5-8 år som er på tre-
ning i skileikområdet i Marikol-
len, forteller Kristoffersen.

Han sier at det er mye lek og 
moro på treningene for de yng-
ste. 

– Barna får kjøre fritt i bakken, 
men vi setter også opp noen hin-
derløyper og vanlige løyper for å 
få variasjon i treningen. Fokuset 
er på å ha det gøy samtidig som 
man tilegner seg grunnleggende 
skiferdigheter, sier han.

  
NOEN UTFORDRINGER
Rælingen kommune og ski-

klubben samarbeider tett om å 
utvikle Marikollen idrettspark 
– med nye nedfarter og heiser i 
alpint, ny lysløype i langrenn 
og nye rekrutteringsbakker i 
hopp. 

Kjell Kristoffersen legger 
imidlertid til at de har hatt en-
kelte utfordringer denne seson-
gen.

– Vi ønsker alle som vil 
være med velkommen, men 
kapasitet med hensyn til 
trenere og anlegg er til tider 
en utfordring. Ustabile snø-
forhold hittil i vinter er nok 
også med på å bremse rekrut-

teringen, mener han.
                                        
HÅPER PÅ SNØRIK MARS
Leder i Skedsmo Skiklubb, Hans 
Petter Helsør, forteller også om 
stor interesse for skitrening 
denne sesongen. Det har imid-
lertid vært flere uheldige om-
stendigheter som har gjort at 
det ikke har vært en optimal 
sesong.

–  Kort kan jeg si at vi har hatt 
stor aktivitet på treningsgrup-
pene denne sesongen. Dessver-
re har vi ikke hatt plass til alle 
på grunn av manglende sal- og 
hallkapasitet, forteller han.

Helsør mener også at den 
dårlige vinteren har ødelagt 
noe.

– Dessverre har vi hatt dårli-
ge snøforhold i vinter, noe som 
betyr at det har vært behov for 
å reise andre steder for å trene, 
og vi fikk heller ikke arrangert 
Tærudklassikeren som planlagt. 
Vi ser også at helgeutfarten selv-
sagt er mindre når forholdene er 
dårlige. Men vi krysser fingrene 
for en snørik mars, sier Helsør.

SKI ER GØY: En del av 13- og 14-åringene i Lørenskog Skiklubb på treningssamling på Skeikampen i november. (Foto: Lørenskog Skiklubb)

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Tlf. 64 84 54 20 - Elvegata 52, 2003 Lillestrøm - volla@sportsclub.no
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Tekst/foto: Roy R. Mortensen
roy@avisdrift.no

Martine Lundekvam 
og Marte Hopstad 
Granerud fikk slått 
fra seg da de tok på 
boksehanskene for 
første gang.    

 
– Det var en litt annerledes tre-
ningstime enn det vi er vant 
med. Vi pleier som oftest å tre-
ne styrke. Det var overraskende 
slitsomt, men vi 
kan tenke oss 
flere slike bokse-
timer, sier Marti-
ne Lundekvam.  

For å skape 
litt interesse 
rundt boksing 
på treningssen-
teret Do It Kjeller har Roar Peta-
jamaa latt medlemmene få prø-
ve noen boksetimer. Målet er å 
kunne tilby gruppetimer med 
boksetrening.      

MERKER ØKT 
BOKSEINTERESSE
– Jeg merker at behovet for bok-
sing og fighting er veldig stort 
på Kjeller og omegn. Mange da-
mer bokser. Vi har damer som 
er langt opp i 50-årene, og vi 
har unge jenter som bokser, for-
teller Roar Petajamaa.

Selv startet Petajamaa som 
14 åring med boksing etter å ha 
blitt med en kamerat på bok-
setrening. Som bokser repre-
senterte han Norge fra 1987 til 
1993. Petajamaa har vært Nor-
gesmester seks ganger, Nordisk 
mester, pluss sølv i Nordisk og 
femteplass i junior VM. Som 
profesjonell fikk han 15 kam-
per, derav 15 seiere. 10 vunnet 
på knockout. I 1998 var han 
renket som nummer 4 i verden 
i lett tungvekt, under boksetre-
ner Angelo Dundee.

– Boksing er ikke farlig, men 
hvis du gjør det feil er det lett å 
få skader. Skal man lære boksing 
må det være av noen som har 
kompetanse 
og god faglig 
ba k g r u n n, 
forklarer Pe-
tajamaa.

Han for-
teller at 
mange mer-
ker at boksetreningen tar veldig 
godt i magen, sidene og ryggen, 
og at de blir slitne i armene og 
brystkassen. 

– Boksing er kjempefin al-
ternativ trening, hvert fall for 
kjerne-muskulaturen. Og så er 
det veldig bra for det mentale, 
konsentrasjon og koordinasjon. 

Når du har gjort unna en times 
økt med boksing utløser det en-
dorfiner. Da blir du veldig av-
slappet og rolig til sinns.

NY TRENING
For Martine Lundekvam og 
Marte Hopstad Granerud star-
tet treningsøkten med sirkel-
trening der blant annet kne-
løft, hoppetau, antirotasjon og 
armhevinger er noen av øvel-
sene. Alt etter tilmålt tid. En 
programmert iphone gir fra seg 
en lyd når det er tid for å gå til 
neste post. Etter oppvarmingen 

er det på 
med bok-
sehanske-
ne. Marte 
og Martine 
får en lek-
sjon i å slå 
rett ven-
stre og rett 

høyre. Petajamaa forklarer og 
viser jentene hvordan slagkraf-
ten hentes fra hofta.

– Det var litt uvant å gi alt du 
har og bare kline til. Men det 
var veldig gøy. Jeg kjente det 
godt i kjerne- muskulaturen, 
sier Martine.

Jentene har trent fast på tre-
ningssenteret i ett og et halvt 
år. De har tidligere vært innom 
ulike gruppetimer som senteret 
har satt opp, men de har aldri 
prøvd kampsport tidligere. De 
forteller at de gjerne tar flere 
boksetimer.

– Det var morsomt å få slå ut 
med all kraft. Det ble en anner-
ledes trening. Dette er like bra 
som styrketreningen som vi 
vanligvis driver med. Jeg ble sli-
ten, sier Marte.

– Du blir ekstra motivert av 
å ha en som står og pusher deg 
videre. Da yter du litt ekstra, 
forteller Martine. 

TRENINGSPARTNERE
Lundekvam og Granerud går på 
Høgskolen i Oslo og Akershus 
på Kjeller. Etter skoletid rusler 
de ned til Do It treningssenter 
og tar en økt med styrketrening. 

– Vi pakker ned treningstøy 
før vi går på 
skolen. Da er 
det enklere å ta 
en treningsøkt 
rett etter sko-
len. Det hadde 
ikke vært like 
motiverende å 

reise hjem og deretter reise på 
trening. Å trene gir oss en mest-
ringsfølelse. Det er også en måte 
å koble av fra skolen, sier Marte. 

De forteller at det er lurt å 
ha en treningspartner. Da har 
du en som kan dra deg med 
når du selv ikke er så veldig 
motivert. 

BOKSEBANDASJE: Petajamaa surrer baksebandasje på hendene til 
Marte Hopstad Granerud. Dette brukes i boksehansker og slaghansker 
for beskyttelse og hygiene.

RETT VENSTRE: Martine 
Lundekvam kliner til med en 

rett venstre i hansken til Roar 
Petajamaa. I bakgrunnen står 

Marte Hopstad Granerud. 
Snart er det hennes tur.

OPPVARMING: Antirotasjon og armhevinger er en del av oppvarmingen.

HOFTEKRAFT: Petajamaa viser hvordan kraften og lengden på slaget øker ved å bruke hofta riktig.

Slår seg i form

  – Det var litt uvant å gi 
alt du har og bare kline 
til. Men det var veldig 

gøy. Jeg kjente det godt i 
kjerne- muskulaturen.

                    Martine Lundekvam

”

  – Det var morsomt å 
få slå ut med all kraft. 
Det ble en annerledes 

trening.
                  Marte Hopstad Granerud

”

– Det er bra å få undervis-
ning av en som har vært bokser 
tidligere. Når vi har lært litt mer 

teknikk kan det hende at vi tar 
på hansker og trener litt bok-
sing for oss selv, sier Martine. 

Neste ukes tema:

Bil & Motor

For å annonsere ring:
Anita på tlf. 483 20 157  

eller Elisabeth på tlf. 483 23 443
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Interessen for å 
trene Mixed Martial 
Arts er stigende. 
Etter at Novus Aca-
demy flyttet inn i 
nye lokaler på Lø-
renskog i 2012 har 
medlemstallet gått 
oppover. 

 

 
– Jeg liker denne sporten. Her 
kan man hele tiden utvikle seg 
til å bli bedre på de ulike teknik-
kene. Mitt mål er gå proffkam-
per, sier Adrian Jahre (17).

I USA har MMA for lengst 
passert boksing i popularitet. I 
Norge seiler denne formen av 
kampsport  sterk medvind, og 
får stadig nye utøvere og tilhen-
gere.  

UTFORDRENDE SPORT
Novus Academy ble startet i 
2009 og leide hallplass hos 
Lørenskog bryteklubb i Skå-
rerhallen. 2. september 2012 
flyttet klubben inn i et 1200 
kvadratmeters stort lokale i 
Nordliveien på Rasta. Etter 
innflyttingen har medlemstal-
let steget fra 100 til i under-
kant av 200. To av medlem-
mene, 17-åringen Adrian Jahre 
og Thomas Flesvik (30), mener 
begge at de har funnet sin 
idrett hos kampsportsklubben 
på Lørenskog.

– Dette er en variert og utfor-
drende idrett. Man lærer hele 
tiden noe nytt. Du kan bli sterk 
ved å gå på et vanlig trenings-
senter, men her kan du utvikle 
deg og bli bedre på ulike teknik-
ker, forklarer Thomas Flesvik, 
som har trent MMA i tre år.

Før Flesvik begynte hos No-
vus trente han ett år med thai-
boksing i en Oslo-klubb. Jahre 
har fire år med ju jitsu bak seg. 
Han har trent MMA i to år.

– Det er en spennende og bra 
idrett. Derfor reiser jeg fra Auli 
fire ganger i uken for å komme 
på trening i Lørenskog. Turen 
tar 1.5 time med buss og tog, 
sier 17-åringen.

MMA-BOOMEN
Kommunikasjonsansvarlig i 
Det Norske MMA Forbundet, 
Thomas Rye Eriksen, forteller at 
de opplever at den amerikanske 
MMA-boomen, med UFC og re-
ality, også har fanget oppmerk-
somheten til målgruppen her i 
Norge. 

–  Det Norske MMA Forbun-
det har nå rundt 5000 med-
lemmer knyttet til 54 klubber. 
Dette er mer en hva boksefor-

Flere ønsker å trene MMA
bundet og bryteforbundet har 
til sammen, sier Eriksen 

– Hva er det som gjør MMA så 
populær?

– Dette er den mest kom-
plette kampsporten. Den inne-
holder deler fra alle de andre 
kampsportene. Den er effektiv 
og annerledes enn alt annet av 
tradisjonelle kampkunster. Den 
er utfordrende og det er spen-
nende, og der er god trening 
som gir en bratt læringskurve 
med mye tilhørende mestrings-
følelse, forklarer Eriksen. 

Han tror kampsporten fyller 
et tomrom i dagens moderne 
samfunn der vi lever et liv be-
skyttet for det meste. Nå kan 
utøverne komme til en kontrol-
lert arena der de kan utfordre 
seg selv og utvikle seg mer hel-
hetlig som menneske. 

– Det er ikke uvanlig at unge 
kvinner og menn, som sitter 
på et kontor hele dagen, finner 
sin motvekt i et MMA-gym der 
kropp og sinn kan utfordres på 
nye måter, sier Eriksen.

ALLSIDIG TRENING
– Du får mer selvtillit og en ster-
kere psyke, noe som gjenspeiler 
bedre resultater på skolen. Klub-
bens mål er å beholde et godt og 
sundt miljø, og ha gode rolle-
modeller og flinke instruktører, 
opplyser Ståle Nyang, som er 
hovedtrener for MMA i klubben.  

Nyang forteller at folk som 
har interesse for kampsport 
også vil passe inn i MMA. Klub-
ben har også brazilian Jiu Jitsu, 
grappling og thaiboksing på ti-
meplanen.

– Vi trener mest på teknikker, 
slik man for eksempel gjør i ka-
rate, ju jitsu og bryting, forkla-
rer Nyang.    

– Hva kreves for å bli en god 
MMA-utøver?

– Har du et godt og fornuftig 
hode, og satser slik du gjør med 
all annen sport, så kan du bli en 
god fighter. I denne sporten får 
du utfordringer på alle plan, for-
klarer instruktør og aktiv utøver, 
Aron Jahnsen, som gikk over fra 
Jiu Jitsu til MMA for 9 år siden.

KONKURRANSER 
I tillegg til å delta på MMA-stev-
ner i utlandet deltar også med-
lemmene på grappling/ Jiu 
Jitsu-turneringer og vanlige 
boksekamper i Norge. Hoved-
delen av treningen er bryte- og 
grappling-delen. Novus Acade-
my arrangerer hver høst Norges 
største turnering innenfor Bra-
ziliansk Jiu Jitsu og Grappling 
(SubMission Wrestling). 29. 
mars arrangerer klubben Grotta 
Grappling.

– Kun en liten del av med-
lemmene våre konkurrerer. Ho-
veddelen er mosjonister. Dette 

er et åpent senter for både kon-
kurranseutøvere og for de som 
bare ønsker å trene for at de sy-
nes det er artig, opplyser Nyang.   

Instruktør Aron Jahnsen er 
et av klubbens medlemmer som 
reiser ut av Norge for å kon-
kurrere. Til nå har han gått 9 
proffkamper. Han har vunnet 

fem ganger og gått på fire tap.
– Jeg håper i første omgang at 

proffboksing blir lovlig i Norge. 
MMA må nok kanskje vente litt 
på grunn av at sporten er så ny i 
Norge, sier Jahnsen.

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

KAMPSPORT: Adrian Jahre (nede) og Thomas Flesvik har funnet sin idrett gjennom MMA.

TRIVES PÅ TRENING: Adrian Jahre (tv) og Thomas Flesvik forteller 
at de hele tiden lærer noe nytt når de er på trening.

LITT SMERTE: Her fester Aron 
Jahnsen beinet til Ståle Nyang i 

en lås. Et slikt grep fører ofte til at 
motstanderen klapper av (i smerte) 

og kampen avsluttes. 

KAST: Ståle Nyang gir Aron Jahnsen en kort flytur i buret. 

Styrke bygger mus-
klene opp, og øker 
kroppens kalorifor-
brenning. 

 

 
Styrketrening øker kroppens 
maksimale muskelkraft. Det ut-
føres enten ved form av ytre be-
lastning (apparater eller vekter), 
eller ved bruk av sin egen kropp 
som belastning.

Treningsformen går ut på 
å få musklene til stand til å 
løfte tyngre og utvikle kraft. 
Etter hvert tilpasser musklene 
belastningen og blir sterkere. 
I hvileperioder og etter tre-
ningsøkten jobber kroppen 
videre med å bygge opp mus-
klene til å tåle belastningen de 
har blitt utsatt for. Etter flere 
styrketreningsøkter med sta-
dig større belastninger øker 
man kraften i musklene.

Styrketrening 
Eksplosiv eller utholdenhets-

styrke
• Trener man eksplosiv styr-

ke utøver man maksimal styrke 
på få tunge løft før man tar en 
lang pause.

• Trener man derimot uthol-
denhetsstyrke utøver muskelen 
stor kraft over lengre tid. Denne 
treningsformen består av man-
ge relativt tunge løft med flere 
gjentakelser. Utholdenhetsstyr-
ke øker muskelens utholdenhet 
ved at muskelen, og skjelettet, 
ledd, sener og bindevev rundt 
lettere tåler belastning.

Styrke for å forebygge og for-
brenne

Styrke forebygger mot ben-
skjørhet og belastningsskader 
i hverdagen. Videre trening 
bidrar også til at størrelsen på 
muskelen øker. Økt muskelmas-
se vil også gi musklene større 
forbrenningkapasitet.

En kilo mer i muskelmasse 
øker kroppens energiforbren-

ning til omkring 100 kalorier 
mer per dag. Ønsker man der-
med å gå ned i vekt er det for-
delaktig å trene styrke for å be-
vare muskelmassen.

Tekst: Rubina Olsen
redaksjon@avisdrift.no

VEKTER: Styrketrening øker 
kroppens maksimale muskelkraft. 
Det utføres enten ved form av ytre 
belastning (apparater eller vekter), 
eller ved bruk av sin egen kropp 
som belastning. (Illustrasjonsfoto)
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23/3 Alassio, Italias Blomsterriviera 
Vi besøker Lugano, Colmar i Alsasce, fyrste-
dømmet Monaco, Nice, Pavia. Vinsmaking. Båt 
Oslo-Kiel t/r, 1/2 pensjon + 3 lunsjer  
12 dg kr 13 900,- 

9/4 Påsketur til London & Syd England 
Besøk i London Exeter, Brighton, Stone Heg-
de, Bath, Hastings, kalkklippene Brügge. Ink-
ludert billetter til Mamma Mia i London.  
12 frokoster, 4 lunsjer, 11 middager  
13 dg kr 17 500,-. 
 

16/4 Påsketur til Jylland & Flensburg 
Båt Oslo-København i utv lugarer, 3 netter på 
Kryb i Ly kroen, Besøk i HC Andersens Oden-
se, Trolden Mikrobryggeri, Koldinghus Slott 
Shopping i Flensburg, Vinsmaking 4 frokost 
3 lunsjer og 4 middager 5 dg kr 6 200 
 

27/4 Holland - Tulipantur en stor opplevelse 
Båt Oslo-Kiel t/r, 4 netter i Amsterdam, 1 natt i 
Bremen, Entre til Keukenhof, kanaltur, Sjø-
mannskirken i Rotterdam, Madurodam 1/2 
pensjon, ostefabrikk 8 dg kr 10 900,- 
 

6/5  Wien og Salzburg 10 dg kr 12 900, 
19/5  Hardanger Flåmsbanen 5 dg kr 5490 
26/5 Gekås, Ullared 3 dg kr 2 690,- 
29/5 Geiranger Ålesund 4 dg kr 4 950,- 
31/5 Færøyene, Island 8 dg kr 11 900 
3/6 Gardasjøen 11 dg kr 13 950,- 
 
Tillegg for singel rom og lugar 

Eidsvoll 1814, Carsten Ankers vei, 2074 Eidsvoll Verk, tlf: 63 92 22 10, www.eidsvoll1814.no

Bli med på helt nye omvisninger og se det flotte 
resultatet av restaureringen. Besøk kokka i 
kjelleren, og opplev den spesielle stemningen i 
huset med levende lys på kveldstid. 
Foredrag om restaureringen hver kveld.

Åpent hverdager fra kl.10.00 til 20.14
og i helgen fra kl.11.00 til 18.14.

Se program på www.eidsvoll1814.no

EIDSVOLLSBYGNINGEN
ÅPNER DØRENE 
VELKOMMEN TIL EN MAGISK ÅPNINGSUKE 

Slitte negler, tørr 
hud, flass og fø-
ler deg litt sliten? 
Skjønnhet kommer 
innenfra. Ved å få i 
deg nok av ulike næ-
ringsstoffene fra mat 
kan være løsningen 
til å deg til å gløde. 
Se hva hver enkelt 
kan gjøre for deg!   

 
Selv om mange er flinke til å få i 
seg nok vitaminer og i mineraler 
hver dag, er det også noen som 
ikke er like oppmerksomme på 
hva kroppen behøver. Kanskje 
neglene knekker, men tanken 
aldri har falt inn at du ikke får i 
deg nok sink? Vi har gått igjen-
nom hva noen vitaminer og 
mineraler gjør for å få deg til å 
gløde.
 
VANN
Dette er riktignok ikke et næ-
ringsstoff, men tas med som en 
forfriskelse.

Tilstrekkelig vann behøves 
for god fordøyelse, sirkulasjon 
og at organene fungerer som 
de skal. Ved å drikke nok vann 
renses kroppen ordentlig for 
avfallsstoffer gjennom nyrene. 
Får vi ikke i oss nok vann som 
strømmer gjennom kroppen 
kan disse avfallsstoffene hope 
seg opp i kroppen og gå ut gjen-
nom porene i huden. Dette kan 
føre til kviser. Dessuten kan det 
dempe eksem og psoriasis, og 
forebygge ringer under øynene.

En indre glød

Anbefalt: Gi kroppen nok 
væske og drikk 2 liter vann 
dagen!

ANTIOKSIDANTER 
Frukt, bær, grønnsaker, bønner, 
nøtter, fullkorn, fjærkre, fisk, 
og magert kjøtt.

Her kommer kroppsbeskyt-
terne som sørger for å holde 
kroppen og huden frisk. Kjente 
antioksidanter er vitamin A, C, 
E, kobber, selen betakaroten, 
og flavonoider. Disse bekjem-
perne er kroppens forsvar mot 
frie radikaler. Frie radikaler 
dannes hele tiden under krop-
pens stoffskifte, men kan også 
dannes ved ytre årsaker som 
røyking, stråling, stress og ald-
ring. For høye nivåer av frie 
radikaler kan skade kroppens 
friske celler og vev. Ved å spise 
nok av de beskyttende antioksi-
dantene styrker man kroppens 
immunforsvar. De frisker opp 
hud og kropp ved å beskyt-
te mot tidlig aldring, rynker, 
akne, sprukne blodkar, og strå-
ling fra sol. De fornyer også ras-

kere døde hudceller, og bidrar 
til å skape en gyllen hudfarge.

Våre kjære antioksidanter 
finner man i et sunt og variert 
kosthold. Gode kilder kan være 
blåbær, appelsin, artisjokker, 
kiwi, svarte bønner, valnøtter, 
brokkoli, gulrot og kylling.
 
SINK 
Innmat, kjøtt, korn og melk.
Bygg opp immunforsvaret ditt 
med nok sink. Det er viktig for 
veksten, sårheling, og holder 
hud, hår og negler friske og sun-
ne. Er du opptatt av å ha sterke, 
sunne negler kan også rett inn-
tak av sink sørge for at neglene 
ikke fliser seg. Tilstrekkelig sink 
styrker også håret og forebygger 
håravfall.

Anbefalt: Daglig inntak på 
7 mg for kvinner og 9 mg for 
menn. To knekkebrød med le-
verpostei, et glass melk, og ytre-
filet til middag gir kroppen nok 
sink.

FLERUMETTET FETT
Laks, makrell, ørret, avokado, 

nøtter, myk margarin, oliven-, 
raps-, og linfrøolje.

Omega-3 og omega-6 er spe-
sielt viktig å få i seg via mat. For 
å få riktig balansert inntak av 
omega-6 til omega-3 bør man 
øke inntaket av omega-3 fettsy-
rene. Studier antyder at å spise 
tilstrekkelig omega-3 og ome-
ga-6 fettsyrer i riktig balansert 
forhold forebygge betennelse og 
en rekke livsstilssykdommer. I 
tillegg er fettsyrene viktige for å 
beskytte cellene, demper beten-
nelser i huden, og gjør huden 
frisk ved å holde på fuktighet.

Anbefalt: Mens vi i dag spi-
ser ti ganger så mye omega-6 
som omega-3, er det anbefalt 
at forholdet mellom omega-6 
til omega-3 senkes til 5:1. Det 
vil si fem ganger så mye ome-
ga-6 som omega-3, og innta-
ket av omega-3 må økes. Det 
er derfor viktig å få i seg fet 
ørret, laks, makrell, ta tran, og 
bruke raps- og linfrøolje som 
inneholder mye omega-3.

BIOTIN
Egg, lever meieriprodukter og 

hvetekim.
Ikke undervurder dette lille 

B-vitaminet. Biotin er viktig for 
at stoffskiftet i kroppen fungerer 
som det skal. Ved å spise nok bio-
tin bidrar dette til at håret vokser 
lettere, og at både hud og negler 
vokser seg sterke. Spises det for 

lite av biotin kan det gi tørr og 
kløende hud, flisete negler, grå-
lig hud, og skape håravfall.

Anbefalt: De fleste får i seg 
nok biotin hver dag, som ligger 
på mellom 30 – 100 mg.

Tekst: Rubina Olsen
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SKEDSMO
FLISESPIKKERLAUGET
TIRSDAGER OG TORSDAGER KL. 11-13 
STATSRÅD IHLENS VEI 113, STRØMMEN 
Da har vi startet opp igjen etter 
julen og alle pensjonister og trygde-
de (vi er ikke så nøye på det) som 
har lyst til å snekker litt eller har en 
stol, bord, gyngehest, gammelt tre-
skap eller trelampe som trenger litt 
reparasjon er hjertelig velkommen. 
For mer info www.flisespikkerlau-
get.no. 
 
KUNSTUTSTILLING
ÅPENT TORSDAGER, LØRDAGER OG 
SØNDAGER, GALLERI BROGATA 2
Lørdag åpner Skedsmo kunstfore-
ning Medlemsutstillingen for 2014.
Det er ialt 69 medlemmer som 
stiller med sine 109 kunstverk på 
utstillingen vår i år i Galleri Brogata 
2. Åpningstidene i Galleri Brogata 2 
er ellers: Torsdager 17-19, lørdager/
søndager 12-15. Velkommen! 
 
SMAK!
LØRDAG 22. FEBRUAR KL: 18:00 I 
KAFEEN - SCENE 5   
Det årvisse eventyret – havet koker 
og Lofotfisket er i gang. For oss 
andre venter gevinsten: Skreien 
kommer på bordet. Perfekt trukket. 
Med poteter og gulrøtter. Med 
lever og rogn. Smør og saus og 
alt som godt er. For ikke å glemme 

passende drikke. Velkommen skal 
du være! Prisen inkluderer mat, et 
glass drikke og foredrag. 
 
BABYSANG
MANDAGER KL. 11-13 LILLESTRØM 
KIRKE   
Hver mandag kl 11-13 er mammaer 
og pappaer som er hjemme med 
barn under 12 mnd velkommen til å 
være med på babysang i Lillestrøm 
kirke! Vi samles til en sangstund 
inne i kirka, og etterpå blir det 
servert lunsj i menighetssalen med 
god tid til prat og lek. Menighets-
pedagog Tone Iren Lund leder 
opplegget. Ingen påmelding nød-
vendig – kom og bli med! Se gjerne 
mer på www.skedsmo.kirken.no, bli 
med i facebookgruppa ”Babysang i 
Lillestrøm kirke” eller ta kontakt med 
Tone Iren på e-post (TonLund@
skedsmo.kommune.no) eller mobil 
(99244522). Velkommen! 
 
TRAMTEATERSANGER
ONSDAG 26. FEBRUAR KL: 19:00 I 
CONNECT   
 
 
 
 
 
 

 
Velkommen til en hyggelig akus-
tisk kveld i Tramteatrets ånd. De 

allsidige musikerne, forfatterne og 
sangkomponistene Arne Garvang, 
Terje Nordby og Anders Rogg, har 
bidratt til det som for generasjoner 
av musikk- og teaterinteresserte 
fremstår som Tramteatrets svært 
velkjente repertoar. Nå fremfører 
de Tramteatrets og Bøljebandets 
slagere i et tidsriktig og akustisk 
format. Gled deg til å høre deres 
versjoner av «Serum Serum», «Pelle 
Parafins Bøljeband», «Velkommen 
hjem min modige Kamelia» m.fl. 

 

LØRENSKOG
 
DAMETRIMMEN FRESKIS
ONSDAGER KL. 12:00-12:30 VOLT  
6. ETG. LØRENSKOG HUS 
Dametrimmen Freskis ønsker kvin-
ner i alle aldre velkommen til trim!
Arrangeres av Lørenskog frivillig-
sentral, Friskis&Svettis og Hammer 
Turn. Enkel trim som passer for alle. 
Avholdes i Volt scene i Frivilligsen-
tralen/Aktivitetshuset Volts lokaler i 
6. etg i Lørenskog hus. Gratis! 
 
BRETTSPILLDAG
ONSDAG 19. FEBRUAR KL. 14:00 
LØRENSKOG BIBLIOTEK
Brettspill finnes i alle former og 
for enhver smak. Om du vil sende 
hæren din for å knuse kompisen din, 
tjene deg styrtrik på malm og korn, 
eller bygge fantastiske landskap, så 
har vi alt du kan ønske deg. Kom og 

prøv våre brettspill eller ta med deg 
ditt eget. Når det er brettspilldag på 
biblioteket kan du alltid finne noen 
å spille med. Passer for ungdom og 
oppover. 
 
LØRENSKOG TORADERI  
BESØKER SENIORTREFF
FREDAG 21. FEBRUAR SKÅRER OG 
FJELLHAMAR MENIGHET KL. 11.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapellan Elisabeth Kristiansen vil 
fortelle om arbeidet med funksjons-
hemmede i Skårer og Fjellhamar 
menigheter. Elisabeth Kristiansen 
har et stort hjerte for dette arbeidet 
og leder bl. a. “Syng med oss 
koret” i Lørenskog som deltar 
regelmessig i gudstjenester. Det 
vil svinge når Lørenskog Toraderi 
spiller opp på Seniortreffet. Som 
vanlig blir det ellers vafler og kaffe 
samt en utlodning, Alle er hjertelig 
velkomne uavhengig av menighets-
tilknytning eller tro. 

 
SISTE LØRDAN I MÅNEDEN
22. FEBRUAR KL. 15:00 THON HOTEL 
TRIADEN 
Siste Lørdan i Måneden på Thon 

Hotel. Jazzkvartetteten 4 or more 
spiller. Velkommen! 
 

RÆLINGEN
 
PETRINEHØY SENIORDANS OG 
ÅPEN KAFÉ
ONSDAGER KL. 12.45 FJERDINGBY 
TRIVSELSSENTER
Petrinehøy Seniordans ønsker nye 
og gamle medlemmer velkommen 
til seniordans og åpen kafé hver 
onsdag kl 12.45. Her gis mulighet 
for både trim og sosialt samvær, og 
det er like aktuelt for enslige som 
for par. 
 
BRIDGE-KVELD
TORSDAGER KL. 18:30 FJERDINGBY 
TRIVSELSSENTER
Rælingen Bridgeklubb spiller brid-
ge fra kl 18.30 hver torsdag kveld 
ut april på Fjerdingby Trivselssen-
ter. Du kan komme med eller uten 
makker (vi ordner muligens en). 
Velkommen innom å se hvordan vi 
har det. Kontakt: Arne Stenersen 
tlf 92801083. 
 
BUNADRING
TIRSDAGER KL. 10-14 HEIMEN GREN-
DEHUS
Ta med det du syr på, skjorte eller 
bunad, vi hjelper hverandre.
Alle er hjertelig velkommen! Ta 
med matpakke, vi serverer kaffe/
te. Kr. 30,- pr. gang. 

HVA SKJER? 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

Store hyttetomter  
med panoramautsikt!
Priser fra kr. 450.000,-
Byggetrinn 2 er lagt ut nå, mange nye tomter! 
Kr. 50.000 i rabatt til de ti første i byggetrinn 2.

For visning og informasjon, ta kontakt med grunneier:   
Tlf. 907 92 786/916 81 575   
E-post: si-vasru@online.no

- midt mellom Hafjell,  
Kvitfjell og Skeikampen!

www.musdalseter.no

Fra skiløypa (Foto: J. Skaug)

Feirer grunnlovs-
året med teater 

KULTUR

Mitt
instrument

 — Mitt musikalske forbilde er Olle Adolphson. 
Han er en fantastisk gitarist og fortolker av 
blant annet visene til Evert Taube. Jeg har sit-
tet mang en kveld med innspillingene hans på 
øret og «plukket» ned flere av gitar-arrange-
mentene, som er både lyriske og spennende 
harmonisk sett.  

 — Når og hvor kjøpte du favorittinstru-
mentet ditt? 
 — Jeg kjøpte nylonstrengs-gitaren min hos le-
gendariske Hornaas i Oslo en gang på slutten 
av 1980-tallet. Merke Goya.

 — Hvorfor liker du dette instrumentet  
så godt? 
 — Denne gitaren har en litt dyp og varm klang 
som kler vise-sjangeren og spilleteknikken 
min godt.

 — Når låter det best? 
 — Både til hverdags og fest! 

 — Har du en favorittlåt du liker å spille? 
 — «Vise for gærne jinter» - er jo en flott vise. 

 — Din beste opplevelse med gitaren? 
 — De øyeblikkene jeg plukker litt fram og til-
bake på strengene og plutselig får til å skape 
noe som kan bli til en ny låt. 

 — Når begynte du å spille? 
 — En gang i ungdomstiden. 
 
 — Hvilket instrument? 
 — El-bass  

 — Behersker du andre instrumenter? 
 — Ja, kontrabass, banjo og munnspill.

 — Hvem foreslår du som neste kandidat 
til Mitt Instrument? 
 — Ditlev Marken. Han er en trivelig kar og 
dyktig låtskriver som også pushet meg til å 
begynne å skrive låter sjæl.

 
Tekst: Roy Mortensen

Navn: Per-Arne Brunvoll
Goya Gitar 

Alder: 54
Bosted: Skedsmokorset
Spiller i: Skedsmo viseklubb 
Musikkstil: Viser for det meste

Kontakt Anita på tlf. 483 20 157 eller  
Elisabeth på tlf. 483 23 443.

Annonsere i Romeriksposten? 

«Nasjonen» er 
Akershus Teaters 
storsatsing i forbin-
delse med årets 
grunnlovsjubileum. 
I slutten av februar 
har stykket premiere 
i Lillestrøm kultur-
senter.

 

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

 
I forbindelse med årets grunn-
lovsjubileum satser Akershus 
Teater nå stort med sin nye fore-
stilling «Nasjonen». 

Torsdag 27. februar har styk-
ket premiere i Lillestrøm kultur-
senter. Videre skal forestillingen 
turnere over hele Akershus, og 
kommer dermed også til både 
Lørenskog og Jessheim utover 
våren. 

       
KJENTE SKUESPILLERE                      
Stykket dreier seg om en grup-
pe nomader som bestemmer 
seg for å grunnlegge sitt eget 
land. Deretter følger vi nasjo-
nens vekst og fall. For hva skjer 
egentlig når en gruppe men-

nesker skal fordele goder, plik-
ter og rettigheter?

Noen av skuespillerne på sce-
nen er Egil Hegerberg fra «Bare 
Egil Band», Anne Krigsvoll, 
kjent fra første sesong av «Lily-
hammer», Jan Sælid (Verdiløse 
menn) og Trond Høvik (Mam-
mon).
INGEN PUDDELPARYKKER
– Det er utrolig gøy og spen-
nende å få jobbe med nyskre-
vet manus og så profesjonelle 
skuespillere som det vi har 
med i «Nasjonen». Vi ønsket å 
lage en forestilling rettet mot 
et yngre publikum, så her er 
det verken puddelparykker 
á la 1800-tallet eller støv på 
kostymene. Dette blir en po-
litisk ukorrekt komedie og alle 
som er med synes det er gøy 
å markere 200-årsjubileet for 
Grunnloven på denne måten. 
Jeg håper mange kommer for 
å se forestillingene våre, sier 
produsent Sandra Sandbye i 
Akershus Teater. 
                                  
SKUESPILLERDEBUT
Egil Hegerberg spiller kultur-
ministeren Gunnar i det nye 
stykket.

– Jeg ble først spurt om å 
lage en låt til stykket, en na-
sjonalsang til den nye nasjo-
nen. Jeg trakk kanskje litt på 
det, for det er mange som vil 
ha meg til å lage låter. Men så 

sa de at jeg gjerne kunne spille 
en rolle i stykket også, og det 
virket mye mer spennende. 
Plutselig skal jeg spille ordent-
lig teater, på en ordentlig tea-
terscene. Det er en kul ting å 
ha gjort, sier Hegerberg. 

Sangeren og komikeren, 
best kjent som vokalist i 
bandene «Bare Egil Band» 
og «Black Debbath», er ikke 
ukjent med å stå på scenen. 
Dette blir imidlertid hans 
skuespillerdebut.

– Jeg har vel ikke den helt 
store troen på meg selv som 
skuespiller, derfor legger jeg nok 
tolkningen av rollen tett på meg 
selv. Gunnar er ganske tafatt og 
får en lavstatusrolle blant de 
andre innbyggerne. Det passer 
bra. Som person er jeg veldig 
konfliktsky, forteller han.
                                       
FØYER SEG 
I stykket sender de andre minis-
trene ham raskt til en mindre 
attraktiv kant av landet. He-
gerberg medgir at han, i likhet 
med Gunnar, ville flyttet uten 
å protestere. 

– Antagelig. Det blir hyg-
geligst hvis jeg føyer meg, da 
slipper vi alt peset. Jeg ville 
også latt de andre i landet be-
stemme, akkurat som Gunnar 
gjør. De har sikkert mer pei-
ling uansett, sier han spøke-
fullt.

Hyggelige priser, rask levering

F-Gass sertifisert bedrift
www.bekkvang.no
tlf. 920 42 725 

SALG - MONTERING - SERVICE
Av varmepumper og Airconditioner

Luft-Luft / Luft-Vann

Mitsubishi FH 35 6.6 kw......................Kr. 21000.-

Fujitsu 12 LTCN 6.5 kw........................Kr. 18000.-

Toshiba RAS 35 7.7 kw........................Kr. 19900.-

Fujitsu Gulvmodell 12 LVCN...............Kr. 22000.-

Prisene er ferdig montert eks. strøm
Rentefri avbetaling gjennom Resursbank 
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Send kryssordløsningen med navn og adresse til
kryssord@romeriksposten.no 

eller til Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

LØSNING:  ................................................................................................................................................................

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

ADRESSE:  ...............................................................................................................................................................

SVARSLIPP SENDES TIL: Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

FRIST FOR INNSENDING: Mandag 24. februar

X–ORD

VINNER AV FLAXLODD
KITTY FOSSUM
Østaveien 60
1476 Rasta

Vi trekker ut en heldig vinner 
som får et FLAX–lodd tilsendt i posten!

LØSNING
AV FORRIGE UKES 

KRYSSORD 

Gratulerer!

RIKTIG SVAR PÅ 
KRYSSORDET FRA
FORRIGE UTGAVE VAR:

EKTE SURFEGLEDE

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

Takk til alle som sendte inn!

SVAR:
VM i sparkstøtting  
i Hurdal

VINNER:
ØIVIND JENSEN
Voldgata 33 A
2000 Lillestrøm
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www.nexans.no/varme

Ta kontakt med din lokale 
elektroinstallatør for mer informasjon!

Lavtbyggende løsninger

Behagelig med varmekabler

MILLIMAT® - varmekabelmatte 
bygger kun 4,5 mm. 

Kan legges i alle typer gulv, enten 
dekket med avrettingsmasse eller 
rett i fliselim. Matten kan legges 
både på brennbart og på støpt 
gulv.

MILLICABLE/MILLICLICKTM - 
aluminiumsbelagt trinnlydsplate 
og varmekabel som totalt 
bygger kun 8 mm.

Her er det ikke behov for støping. 
En ideell løsning for parkett og 
laminatgulv, for bruk i både nybygg 
og rehabiliteringsprosjekter.
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Veronika Grønnegaard
dør, og etterlater sine
fire barn en arv som
de skal dele seg imel-
lom. Når det viser seg
at det finnes en
ukjent, femte arving,
banker både fortiden
og komplikasjonene
på døren. Denne dan-

ske storserien er et
moderne familiepor-
trett som gir en god
beskrivelse av 68-
generasjonen og dere
sønner og døtre. Trond
Espen Seim debuterte
i Danmark i denne
serien.
NRK1 søndag kl 21.45

Moderne familieportrett

Amerikanerne kommer
med i «Murmansk-kon-
voiene» fra 1942. Fra
baser i Nord-Norge
hamrer tyske fly løs på
konvoiene til Nordvest-
Russland. Vi følger

skjebnen til konvoi PQ
17 i juli 1942 og set-
ter søkelyset på det
fryktede tyske slagski-
pet «Tirpitz» i kveldens
episode.
NRK2 lørdag kl 21.10

En skjebnesvanger beslutning

På jakt etter makt
Selina Meyer er på
hogget. Hun prøver å
få mer makt, samtidig
som hun og den lett
dysfunksjonelle staben
hennes slukker politis-
ke branner og sjongle-
rer med alle oppga-
vene som renner inn
til på pulten til «Vise-
presidenten».

NRK2 fredag kl 20.30

ONSDAG 19.2

TORSDAG 20.2

FREDAG 21.2

tvukens

05.30 Morgensending
13.45 Glimt av Norge:
Det hemmelege fjellet (r)
14.00 NRK nyheter
14.15 Folk: Per Fugelli –
med sløyfe i halsen og
hjertet på Røst (r)
15.00 NRK nyheter
15.20 Hygge i Strömsö (5)
16.00 NRK nyheter
16.20 Den store reisen (r)
17.00 NRK nyheter
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.55 Naturens under-
verden (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 OL-kveld Sotsji
20.25 Schrödingers katt
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Debatten
22.30 Status Norge: Eldre-
boomen (r)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Gud og vitskapen (r)
00.10 Hotell mor og far (r)
01.10 Nattsending

09.45 Morgensending
13.20 Underveis (r)
13.50 Landeplage (r)
14.20 Aktuelt (r)
15.00 Urix (r)
15.20 Jakten på Norge
1814-2014 (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.05 Flukten fra DDR (r)
19.45 Ei verd av krydder (4)
20.30 Mesterkokken
Heston (r)
20.55 Filmbonanza (3)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Forstå katastrofen
22.00 NRK nyheter
22.10 Urix
22.30 Beat-generasjonens
stemmer
23.25 Historia om
kristendommen (r)
00.15 Frankrikes
hemmelige agenter (r)
01.10 Schrödingers katt (r)
01.40 Nattsending

06.00 Morgensending
10.30 OL i Sotsji: Freestyle.
Skicross, menn. Direkte.
12.00 OL i Sotsji: Kombi-
nert. Langrenn stafett
(4 x5 km) menn. Direkte.
13.10 OL i Sotsji: Etter
kombinert.
13.25 OL-studio
15.50 OL i Sotsji: Før kunst-
løp.
16.05 OL i Sotsji: Kunstløp.
Friløp, kvinner.
17.50 OL-studio
18.10 OL i Sotsji: Kunstløp.
Friløp, kvinner – fortsetter.
20.00 OL-studio med kunst-
løp.
20.30 OL-studio
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Senkveld i Sotsji (13)
22.45 OL-dagen
23.15 FC Sotsji
23.45 Hawaii Five-0 (6)
00.40 Senkveld i Sotsji (r)
01.45 FC Sotsji (r)
02.15 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 OL i Sotsji: Ishockey.
Bronsefinale, kvinner.
15.20 OL i Sotsji: Før frees-
tyle. Direkte fra Sotsji.
15.30 OL i Sotsji: Freestyle.
Halfpipe, kvinner.
16.50 OL-studio. Direkte fra
Sotsji.
17.10 OL i Sotsji: Medalje-
seremoni. Direkte fra Sotsji.
18.15 OL i Sotsji: Før frees-
tyle. Direkte fra Sotsji.
18.30 OL i Sotsji: Freestyle.
Finale halfpipe, kvinner.
19.20 OL i Sotsji: Etter fre-
estyle. Direkte fra Sotsji.
19.30 OL-drømmen (r)
20.30 OL-drømmen (r)
21.30 Broom (r)
22.00 Broom (r)
22.30 Nattarbeiderne (r)
23.00 Nattarbeiderne (r)
23.30 Criminal Minds (r)
00.25 Las Vegas Jailhouse
(r)
00.50 Las Vegas Jailhouse
(r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Revenge (r)
14.00 The Crazy Ones (r)
14.30 The Crazy Ones (r)
15.00 How I met Your Mot-
her (r)
15.30 How I met Your Mot-
her (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 The Ellen DeGeneres
Show (44)
17.30 Bones (r)
18.30 Hjelp, han pusser
opp! (r)
19.30 Hele Norge baker (r)
20.30 Oppskriften på nett-
dating (2)
21.30 Sleepy Hollow (7)
22.30 Det du vil vite om
sex (4)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.05 How I met Your Mot-
her (r)
00.35 How I met Your Mot-
her (r)
01.05 Bones (r)
02.00 Nattsending

06.00 Morgensending
12.50 Happy Endings (r)
13.15 Melissa & Joey (r)
13.45 Den syvende himmel
(r)
14.45 Ut på tur med
Morgan og Ola-Conny (r)
15.40 Cougar Town (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half Men
(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 (r)
20.30 Winter Wipeout (7)
21.30 Sinnasnekker'n (r)
22.30 Person of Interest
(11)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI (r)
01.20 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)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I Met Your Mot-
her (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I Met Your Mot-
her (r)
20.30 How I Met Your Mot-
her (r)
21.00 Two and a Half Men
(r)
21.30 Aksjonen (6)
22.30 Storage Hunters (19)
23.00 Storage Hunters (20)
23.30 Cops (r)
24.00 Anger Management
(8)
00.30 Nattsending

06.30 Morgensending
13.45 Glimt av Norge: De
glemte gruvene på Gursli (r)
14.00 NRK nyheter
14.15 Gjennom Russland
på 30 dager (r)
15.00 NRK nyheter
15.20 Hygge i Strömsö
16.00 NRK nyheter
16.20 Den store reisen (r)
17.00 NRK nyheter
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.55 Naturens underver-
den (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 OL-kveld Sotsji
20.25 Forbrukerinspektø-
rene
20.50 Vikinglotto
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Utenfor mistanke
23.00 Kveldsnytt
23.15 Utenfor mistanke
23.55 Bokprogrammet (r)
00.25 Lulu og Leon (r)
01.05 Nattsending

10.00 Morgensending
13.40 Arkitektens hjem (r)
14.10 Aktuelt (r)
14.50 Urix (r)
15.10 Vigrasendaren
15.40 Bokprogrammet (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.05 Flukten fra DDR (r)
19.45 Underveis (4)
20.15 Aktuelt
20.55 Landeplage (r)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Generasjon XL (2)
22.00 NRK nyheter
22.10 Urix
22.30 Konvoi-tragedien
PQ17
23.20 Historia om kristen-
dommen (r)
00.10 Lillebror ser deg (r)
01.15 Forbruker-
inspektørene (r)
01.40 Oddasat (r)
01.55-04.20 Distrikts-
nyheter (r)

06.00 Morgensending
14.30 OL i Sotsji: Skøyter.
5000 m, kvinner.
15.10 OL-studio
15.30 OL i Sotsji: Skisky-
ting. Mixed stafett.
17.00 OL-studio
17.10 OL i Sotsji: Medalje-
seremoni. Direkte fra Sotsji.
18.00 OL i Sotsji: Ishockey.
Kvartfinale 1. periode.
18.45 OL i Sotsji: Hockeys-
tudio
18.55 OL i Sotsji: Ishockey.
Kvartfinale 2. periode.
19.35 OL i Sotsji: Hockeys-
tudio
19.45 OL i Sotsji: Ishockey.
Kvartfinale 3. periode.
20.30 OL-studio
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Senkveld i Sotsji (12)
22.45 OL-dagen
23.15 FC Sotsji
23.45 Mordene i
Sandhamn (r)
00.45 Nattsending

06.00 Morgensending
13.30 OL i Sotsji: Ishockey.
Kvartfinale, menn, 1. perio-
de.
14.15 OL i Sotsji: Hockeys-
tudio.
14.25 OL i Sotsji: Ishockey.
Kvartfinale, 2. periode.
15.05 OL i Sotsji: Hockeys-
tudio.
15.15 OL i Sotsji: Ishockey.
Kvartfinale, 3. periode.
16.00 OL-drømmen (r)
17.00 OL i Sotsji: Hockeys-
tudio.
18.00 OL i Sotsji: Ishockey.
Kvartfinale, 1. periode.
18.45 Sportsnyhetene
18.55 OL i Sotsji: Ishockey.
Kvartfinale, 2. periode.
19.35 Sportsnyhetene
19.45 OL i Sotsji: Ishockey.
Kvartfinale, 3. periode.
20.30 OL-drømmen (r)
21.30 Be the Boss (4)
22.25 Nattarbeiderne (r)
22.55 Nattarbeiderne (r)
23.25 Criminal Minds (r)
00.20 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Revenge (r)
14.00 Gordon Ramsay ryd-
der opp (r)
15.00 How I met Your Mot-
her (r)
15.30 How I met Your Mot-
her (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 The Ellen DeGeneres
Show (43)
17.30 Bones (r)
18.30 Hjelp, han pusser
opp! (r)
19.30 Hele Norge baker (r)
20.30 Luksusfellen Sverige
(12)
21.30 The Mentalist (13)
22.30 Revenge (7)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.05 How I met Your Mot-
her (r)
00.35 How I met Your Mot-
her (r)
01.05 Bones (r)
02.00 Kongen av Queens (r)
02.30 Nattsending

06.00 Morgensending
14.45 Ut på tur med Mor-
gan og Ola-Conny (r)
15.40 Cougar Town (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half Men
(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 (r)
20.30 The Big Bang Theory
(r)
20.55 The Big Bang Theory
(r)
21.25 The Big Bang Theory
(r)
21.50 The Big Bang Theory
(12)
22.20 Castle (r)
23.15 Castle (r)
00.15 CSI (r)
01.10 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 Mot-
her (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 UEFA Champions Lea-
gue. AC Milan – Atletico
Madrid, direkte fra San Siro.
23.30 Cops (r)
24.00 Anger Management
(r)
00.30 Seinfeld (r)
01.00 Seinfeld (r)
01.30 American Dad (r)
02.00 Nattsending

06.30 Morgensending
13.00 NRK nyheter
13.15 Schrödingers katt (r)
13.45 Glimt av Norge: Løy-
pekøyraren på Sognefjellet (r)
14.00 NRK nyheter
14.15 Folk: Humoristjuris-
ten (r)
15.00 NRK nyheter
15.20 Hygge i Strömsö (6)
16.00 NRK nyheter
16.20 Den store reisen (r)
17.00 NRK nyheter
17.00 Berulfsens historiske
perler
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.55 Naturens underver-
den (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.40 Norge rundt
20.05 QuizDan (7)
20.55 Nytt på nytt
21.30 Skavlan
22.35 OL-kveld Sotsji
23.15 Kveldsnytt
23.30 Grammy Awards 2014
01.30 Nattsending

09.45 Morgensending
12.55 Kampen mot kryp-
skyttarane (r)
13.40 Mesterkokken Hes-
ton (r)
14.05 Debatten (r)
15.05 Urix (r)
15.25 Ei verd av krydder (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Beat-generasjonens
stemmer (r)
19.55 Kystlandskap i fugle-
perspektiv (r)
20.00 Ingen grunn til
begeistring (6)
20.30 Visepresidenten (6)
21.00 Nyheter
21.10 Danne og Bleckan (r)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Lydskygger
21.35 Vesten – på veg mot
stupet? (6)
22.25 Jeg er kjærlighet. It.
romantisk drama fra 2009.
00.20 Nattsending

06.00 Morgensending
15.00 OL-studio
15.15 OL i Sotsji: Skisky-
tingsstudio
15.30 OL i Sotsji: Skisky-
ting. Stafett, kvinner.
17.00 OL-studio
17.10 OL i Sotsji: Medalje-
seremoni. Direkte fra Sotsji.
18.00 OL i Sotsji: Ishockey.
Semifinale, menn, 1. perio-
de.
18.45 OL i Sotsji: Hockeys-
tudio
18.55 OL i Sotsji: Ishockey.
Semifinale, 2. periode.
19.35 OL i Sotsji: Hockeys-
tudio
19.45 OL i Sotsji: Ishockey.
Semifinale, 3. periode.
20.30 OL-studio
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Senkveld i Sotsji (14)
22.45 OL-dagen
23.15 FC Sotsji
23.45 Eurojackpot (4)
24.00 Nattsending

06.00 Morgensending
13.55 OL i Sotsji: Ishockey.
Semifinale, menn, 2.
periode.
14.35 OL i Sotsji:
Hockeystudio.
14.45 OL i Sotsji: Ishockey.
Semifinale, 3. periode.
15.25 OL i Sotsji: Skøyter.
Lagtempo, kvinner.
15.55 OL-studio
16.10 OL i Sotsji: Skøyter.
Lagtempo, menn.
16.30 FC Sotsji
17.00 OL i Sotsji: Før
alpint. Direkte fra Sotsji.
17.15 OL i Sotsji: Alpint.
Slalåm, kvinner, 2. omgang.
18.15 OL i Sotsji: Etter
alpint. Direkte fra Sotsji.
18.30 Vinnerskallen (r)
19.30 Vinnerskallen (r)
20.30 Vinnerskallen (r)
21.30 Fantastic Four – Rise
of the Silver Surfer. Am./ty.
science fiction fra 2007.
23.20 Nattarbeiderne (r)
23.50 Criminal Minds (r)
00.45 Nattsending

06.00 Morgensending
11.05 Real Housewives of
Beverly Hills (r)
12.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Revenge (r)
14.00 Hjelp, han pusser
opp! (r)
15.00 How I met Your Mot-
her (r)
15.30 How I met Your Mot-
her (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 The Ellen DeGeneres
Show (45)
17.30 Bones (r)
18.30 Junior Masterchef
USA (r)
19.30 Hele Norge baker (r)
20.30 Two and a Half Men
(r)
21.00 How I Met Your Mot-
her (r)
21.30 Tilbake til fremtiden.
Am. dramakomedie fra
1985.
23.30 Sex og singelliv (r)
00.05 Sex og singelliv (r)
00.40 Nattsending

06.00 Morgensending
12.50 Happy Endings (r)
13.15 Melissa & Joey (r)
13.45 Den syvende himmel
(r)
14.45 Ut på tur med Mor-
gan og Ola-Conny (r)
15.40 Cougar Town (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half Men
(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 (14)
20.30 America's Funniest
Home Videos (21)
21.00 Up in the Air. Am.
drama fra 2009.
23.05 The Graham Norton
Show (17)
00.05 Castle (r)
00.55 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 Mot-
her (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I Met Your Mot-
her (r)
20.30 How I Met Your Mot-
her (r)
21.00 Garasjen (r)
22.00 Den siste action-
helten. Am. actioneventyr
fra 1993.
00.40 Nattsending

SØNDAG 23.2

LØRDAG 22.2

MANDAG 24.2

TIRSDAG 25.2
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06.40 Morgensending
13.45 Ei iskald verd (r)
14.45 Ekstremvær (r)
15.30 Mitt liv som hund.
Sv. dramakomedie fra
1985.
17.10 QuizDan (r)
18.00 Underveis (r)
18.30 Newton
19.00 Søndagsrevyen
19.45 OL-kveld Sotsji. Høy-
depunkter, reportasjer og
intervjuer etter dagens OL-
øvelser i Sotsji.
20.15 Norske naturperler
(8)
20.55 Jakten på Norge
1814-2014 (8)
21.45 Arvingane (1)
22.40 NM rally. Rally
Finnskog.
23.05 Kveldsnytt
23.20 Filmbonanza (r)
23.50 Mesternes Mester (r)
00.50 Jakten på Norge
1814-2014 (r)
01.40 Geniet Carl
Fabergé (r)
02.30 Nattsending

09.05 Debatten (r)
10.05 Geniet Carl
Fabergé (r)
10.55 Clinton og Blair – et
mektig vennskap. Br./am.
drama fra 2010.
12.25 Jakten på Wallace (r)
13.15 Ei verd av krydder (r)
14.00 Dinosaurar på
vandring (r)
14.45 Dinosaurar på
vandring (r)
15.30 Sommerfugler (r)
16.20 Folk: To brødre, en
sjark og et hav av skrei (r)
17.00 Lindmo (r)
18.00 Norge rundt (r)
18.30 Skavlan (r)
19.35 Landeplage (r)
20.05 Hva dreper biene
våre?
21.00 Nyheter
21.10 Hovedscenen
22.40 Konvoi-tragedien
PQ17 (r)
23.30 Nasjonalgalleriet (r)
24.00 Lillebror ser deg (r)
01.05-02.05 Ei iskald
verd (r)

06.00 Morgensending
08.00 OL i Sotsji: Langrenn
50 km fellesstart, menn.
10.50 OL i Sotsji: Bob.
Firer-bob, menn.
13.00 OL i Sotsji: Ishockey.
Finale 1. periode, menn.
14.00 OL i Sotsji: Ishockey.
Finale 2. periode, menn.
14.50 OL i Sotsji: Ishockey.
Finale 3. periode, menn.
15.30 OL-studio med
ishockey.
16.00 OL-studio
17.00 OL i Sotsji:
Avslutningsseremoni.
19.30 OL-studio
20.00 OL-studio: Sotsji
2014. Høydepunkter fra OL
i Sotsji i 2014.
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 OL-dagen
22.15 FC Sotsji
22.45 The History Boys.
Br. dramakomedie fra 2006.
00.55 The Killing (r)
02.45 Nattsending

06.00 Morgensending
09.10 Bortekampen (5)
09.40 Frasier (r)
10.05 Frasier (r)
10.30 Frasier (r)
11.00 Frasier (r)
11.30 Frasier (r)
12.00 Frasier (r)
12.30 Frasier (r)
13.00 Frasier (r)
13.30 Frasier (r)
14.00 Frasier (r)
14.30 Frasier (r)
15.00 Frasier (r)
15.30 Be the Boss (r)
16.25 Be the Boss (r)
17.20 Be the Boss (r)
18.15 Ekstreme tog (r)
19.10 Ekstreme tog (r)
20.05 Ekstreme tog (r)
21.00 Buried. Sp./am. thril-
ler fra 2010.
23.00 Be the Boss (r)
23.55 På innsiden: Bak
murene i Russland (r)
00.55 Transporter (r)
01.50 Transporter (r)
02.45 Transporter (r)
03.35 Nattsending

06.00 Morgensending
11.25 Daddy Day Care. Am.
familiekomedie fra 2003.
13.05 Norges styggeste
rom (r)
14.05 Norges styggeste
rom (r)
15.05 Norges styggeste
rom (r)
16.05 Norges styggeste
rom (r)
17.00 Teenage Boss
Sverige (r)
18.00 Luksusfellen
Sverige (r)
19.00 Tilbake til fremtiden
III. Am. komedie fra 1990.
21.00 Wall Street: Money
Never Sleeps. Am. drama
fra 2010.
23.25 Oppskriften på nett-
dating (r)
00.25 Anger Management
(r)
00.55 Anger Management
(r)
01.25 Tilbake til fremtiden
II. Am. komedie fra 1989.
03.20 Nattsending

06.00 Morgensending
10.00 Melissa & Joey (r)
10.25 Bingobanden USA (r)
10.50 Friends (r)
11.15 Friends (r)
11.45 Friends (r)
12.15 Friends (r)
12.45 Friends (r)
13.10 Two and a Half
Men (r)
13.40 Two and a Half
Men (r)
14.05 Two and a Half
Men (r)
14.35 Two and a Half
Men (r)
15.00 Two and a Half
Men (r)
15.30 Winter Wipeout (r)
16.30 Sinnasnekker'n (r)
17.30 Sinnasnekker'n (r)
18.30 Sinnasnekker'n (r)
19.30 Sinnasnekker'n (r)
20.30 Castle (14)
21.30 Åndenes makt (r)
22.30 Rizzoli og Isles (12)
23.30 Major Crimes (17)
00.25 Person of Interest (r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
11.30 The Office (r)
12.00 Simpsons (r)
12.30 Simpsons (r)
13.00 Simpsons (r)
13.30 Aksjonen (r)
14.30 Garasjen (r)
15.30 Ice Road Truckers (r)
16.30 Storage Hunters (r)
17.00 Storage Hunters (r)
17.30 Storage Hunters (r)
18.00 Storage Hunters (r)
18.30 The Exes (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 The Simpsons (6)
20.30 Family Guy (6)
21.00 Two and a Half Men
(15)
21.30 How I Met Your Mot-
her (11)
22.00 Terminator 3: Rise of
the Machines. Am./ty./br.
science fiction-action fra
2003.
00.05 Sleepy Hollow (6)
01.05 Grimm (r)
02.05 Out There (r)
02.35 Nattsending

06.30 Morgensending
13.50 Velkommen til byen
(1)
14.00 NRK nyheter
14.05 Hygge i Strömsö (7)
14.45 Sånn er jeg, og sånn
er det
15.00 NRK nyheter
15.10 QuizDan (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Glimt av Norge: Som-
merfuglmannen
16.20 Den store reisen (r)
17.00 NRK nyheter
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.55 Naturens underver-
den (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Puls
20.15 Yttersia (1)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Arvingane (2)
22.30 Prosjekt perfekt (r)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Inspektør Lynley (2)
00.45 Nattsending

09.10 Morgensending
11.55 QuizDan (r)
12.45 Underveis (r)
13.15 Lindmo (r)
14.15 Hva dreper biene
våre? (r)
15.10 Mesternes Mester (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.05 Norske naturperler (r)
19.45 Fra romstasjonen til
Lofoten
20.15 Aktuelt
20.55 Nasjonalgalleriet
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Den store skibutik-
ken (1)
22.30 Urix
22.50 Bokprogrammet (r)
23.20 Jakten på Norge
1814-2014 (r)
00.10 Historia om kristen-
dommen (r)
01.00 Puls (r)
01.30 Nattsending

06.00 Morgensending
13.10 Ekstrem oppdragelse
(r)
14.05 Hus til salgs – opp-
ussing (9)
15.00 TV 2 Sporty: Gjør
livet lettere (r)
16.00 Home and Away
(228)
16.30 Home and Away
(229)
17.00 Deal or no deal? (r)
18.00 Oppgrader! (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)
19.30 Hotel Cæsar (111)
20.00 På tur med Dag Otto
(1)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Det tredje øyet (1)
22.40 Grey's Anatomy (r)
23.35 Grey's Anatomy (r)
00.35 Beck: Øye for øye (r)
01.35 Beck: Øye for øye (r)
02.35 Nattsending

06.00 Morgensending
10.45 Hushaiene Boston (r)
11.40 Besatt av bil (r)
12.10 Broom (r)
12.40 Alarm 112 – På liv og
død (r)
13.40 Smallville (3)
14.35 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 Kollektivet (r)
16.00 South Park (r)
16.30 Bob's Burgers (r)
16.55 Rød beredskap (12)
17.25 Alarm 112 – På liv og
død (r)
18.25 Golden Goal (r)
18.55 En moderne familie
(r)
19.25 Torsdag kveld fra
Nydalen (r)
20.25 Little Britain (r)
21.00 Californication (r)
21.35 Vår morderiske jord
(8)
22.35 Suits (9)
23.30 Criminal Minds (r)
00.25 Las Vegas Jailhouse
(r)
00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 I'm Having Their Baby
(r)
14.00 MasterChef Norge (r)
15.00 How I met Your Mot-
her (r)
15.30 How I met Your Mot-
her (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 The Ellen DeGeneres
Show (46)
17.30 Bones (r)
18.30 Million Dollar Listing
New York (r)
19.30 Boligjakten (r)
20.30 Teenage Boss Sveri-
ge (8)
21.30 Paradise Hotel (1)
22.30 NCIS (8)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.10 How I met Your Mot-
her (r)
00.40 How I met Your Mot-
her (r)
01.15 Paradise Hotel (r)
02.10 Nattsending

06.00 Morgensending
12.20 The Big Bang Theory
(r)
12.50 Happy Endings (r)
13.15 Melissa & Joey (r)
13.45 Den syvende himmel
(r)
14.45 Ut på tur med Mor-
gan og Ola-Conny (r)
15.40 Cougar Town (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half Men
(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 4-stjerners middag
(17)
20.30 Den siste viking (1)
21.50 Brille (1)
22.50 Den siste viking (r)
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
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 Mot-
her (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I Met Your Mot-
her (r)
20.30 How I Met Your Mot-
her (r)
21.00 Two and a Half Men
(r)
21.30 Garasjen (r)
22.30 Brooklyn Nine Nine
23.00 Dads (8)
23.30 The Simpsons (r)
24.00 Family Guy (r)
00.30 Nattsending

06.30 Morgensending
16.00 NRK nyheter
16.10 Glimt av Norge:
Mohawk – historien om et
forlis
16.20 Den store reisen (r)
17.00 NRK nyheter
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.55 Naturens
underverden (r)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Ut i naturen
20.15 Solgt (1)
20.45 Extra-trekning
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Brennpunkt:
Brustne hjerterom
22.30 Krøll på hjernen (1)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Nasjonalgalleriet (r)
23.45 Underholdnings-
avdelingen (r)
00.25 Letters to Juliet (r)
Am. romantisk komedie fra
2010.
02.05 Nattsending

10.00 Morgensending
13.40 Et land i brun
saus (r)
14.10 Aktuelt (r)
14.50 Urix (r)
15.10 Gull eller gråstein (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Fra romstasjonen til
Lofoten
19.30 Motorsøstre (1)
19.45 Livet på
kostskolen (3)
20.15 Aktuelt
20.55 Bokprogrammet (4)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Ei iskald verd (r)
22.30 Urix
22.50 Filmbonanza (r)
23.20 Historia om
kristendommen (r)
00.10 Ut i naturen (r)
00.40 Politiet i Malmö (1)
01.40 Oddasat (r)
01.55-04.20 Distrikts-
nyheter (r)

06.00 Morgensending
14.05 Hus til salgs –
oppussing (1)
15.00 På tur med Dag
Otto (r)
16.00 Home and Away
(230)
16.30 Home and Away
(5831)
17.00 Deal or no deal? (r)
18.00 Oppgrader! (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)
19.30 Hotel Cæsar (112)
20.00 Tid for hjem (5)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Grey's Anatomy (8)
22.40 Else (1)
23.40 The Good Wife (8)
00.35 Beck: Pensjonat
Perlen (r) (1)
01.35 Beck: Pensjonat
Perlen (r) (2)
02.35 Transporter (r)
03.25 Nattsending

06.00 Morgensending
11.40 Besatt av bil (r)
12.10 Broom (r)
12.40 Alarm 112 – På liv og
død (r)
13.40 Smallville (4)
14.35 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 Kollektivet (r)
16.00 South Park (r)
16.30 Bob's Burgers (r)
16.55 Rød beredskap (13)
17.25 Alarm 112 – På liv og
død (r)
18.25 Golden Goal (r)
18.55 En moderne familie
(r)
19.25 Torsdag kveld fra
Nydalen (r)
20.25 Little Britain (r)
21.00 Californication (r)
21.35 På innsiden: Gatera-
cing i Los Angeles
22.35 Arrow (7)
23.30 Criminal Minds (r)
00.25 Las Vegas Jailhouse
(r)
00.55 Aspirantene (14)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Luksusfellen Sverige
(r)
14.00 MasterChef Norge (r)
15.00 How I met Your
Mother (r)
15.30 How I met Your
Mother (r)
16.00 Kongen av Queens (r)
16.30 The Ellen DeGeneres
Show (47)
17.30 Bones (r)
18.30 Million Dollar Listing
New York (r)
19.30 Boligjakten (r)
20.30 Junior Masterchef
USA (5)
21.30 Paradise Hotel (2)
22.30 The Crazy Ones (9)
23.00 The Crazy Ones (10)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.05 How I met Your
Mother (r)
00.30 How I met Your
Mother (r)
00.55 Paradise Hotel (r)
01.40 Nattsending

06.00 Morgensending
13.45 Den syvende himmel
(r)
14.45 Ut på tur med
Morgan og Ola-Conny (r)
15.40 Cougar Town (r)
16.10 Friends (r)
16.40 Friends (r)
17.10 Two and a Half Men
(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 4-stjerners middag
(18)
20.30 The Big Bang Theory
(13)
21.00 America's Funniest
Home Videos (23)
21.30 CSI: NY (r)
22.30 CSI: NY (r)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI (r)
01.20 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 UEFA Champions Lea-
gue. FC Zenit – Borussia
Dortmund. Direkte fra
Petrovskij Stadion.
20.30 How I Met Your Mot-
her (r)
21.00 Two and a Half Men
(r)
21.30 Gangs of New York.
Am. drama fra 2002.
00.25 How I Met Your Mot-
her (r)
00.55 Cops (r)
01.25 Anger Management
(r)
01.55 Nattsending

06.45 Morgensending
09.05 Skavlan (r)
10.10 Gud og vitskapen (r)
11.05 Adils hemmelige dan-
sere (r)
12.05 Poirot (r)
13.50 Ei iskald verd (r)
14.50 Ut i naturen (r)
15.15 Tootsie (r) Am. kome-
die fra 1982.
17.10 ABBA (r)
18.00 En aften med Trond-
Viggo (r)
19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto-trekning
19.55 Mesternes Mester
(8)
20.55 Underholdningsavde-
lingen (3)
21.35 Lindmo
22.35 OL-kveld Sotsji. Høy-
depunkter, reportasjer og
intervjuer etter dagens OL-
øvelser i Sotsji.
23.15 Kveldsnytt
23.30 The Next Three Days.
Am. thriller fra 2010.
01.35 Nattsending

09.15 Oddasat – nyheter
på samisk (r)
09.30 Distriktsnyheter
11.55 Hovedscenen (r)
14.55 Dykking etter sand (r)
15.45 Kunnskapskanalen
17.55 Jakten på Wallace (r)
18.45 QuizDan (r)
19.35 Bokprogrammet (r)
20.05 Konvoi-tragedien
PQ17 (r)
21.00 Nyheter
21.10 Murmansk-konvoiene
(r) Dramaet om Murmansk-
konvoiene begynte 22. juni
1941, da tyske tropper gikk
til angrep på Sovjetunionen.
22.00 Murmansk-konvoiene
(r)
23.00 Murmansk-konvoiene
(r)
24.00 Ei iskald verd (r)
00.55 Ingen grunn til
begeistring (r)
01.25 Visepresidenten (r)
01.55-03.50 Jeg er kjærlig-
het. Io sono l'amore. It.
romantisk drama fra 2009.

06.00 Morgensending
13.00 OL-studio. Direkte fra
Sotsji.
13.30 OL i Sotsji: Før
alpint. Før slalåm, menn.
13.50 OL i Sotsji: Alpint.
Slalåm, menn, 1. omgang.
15.00 OL i Sotsji: Skisky-
tingsstudio. Direkte fra
Sotsji.
15.30 OL i Sotsji: Skisky-
ting. Stafett, menn (4x7,5
km)
17.00 OL-studio.
17.15 OL i Sotsji: Alpint.
Slalåm, menn, 2. omgang.
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 OL-studio.
21.00 Nyhetene
21.15 Været
21.20 Sportsnyhetene
21.40 Senkveld i Sotsji (15)
22.45 OL-dagen.
23.15 FC Sotsji
23.45 Murder at 1600. Am.
thriller fra 1997.
01.50 Nattsending

06.00 Morgensending
13.30 OL-drømmen (r)
15.30 OL i Sotsji: Hockeys-
tudio.
16.00 OL i Sotsji: Ishockey.
Bronsefinale, menn.
18.30 OL i Sotsji: Hockeys-
tudio. Programleder: Knut
Skeie Solberg.
18.45 OL i Sotsji: Kunstløp-
studio. Programledere: Dor-
the Skappel og Christer Tor-
nell.
19.00 OL i Sotsji: Kunstløp.
Gallaoppvisning.
20.05 OL i Sotsji: Kunstløp-
studio. Programledere: Dor-
the Skappel og Christer Tor-
nell.
20.15 OL i Sotsji: Kunstløp.
Gallaoppvisning.
21.35 Edward Saksehånd.
Am. dramakomedie fra
1990.
23.40 The Believer. Am.
drama fra 2001.
01.40 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 I'm Having Their Baby
(7)
13.00 I'm Having Their Baby
(8)
14.00 Vanderpump Rules
(7)
15.00 Vanderpump Rules
(8)
16.00 The Mindy Project (r)
16.30 The Mindy Project (r)
17.00 The Mindy Project (r)
17.30 Anger Management
(7)
18.00 Anger Management
(8)
18.30 How I met Your Mot-
her (3)
19.00 How I met Your Mot-
her (4)
19.35 Tilbake til fremtiden
II. Am. dramakomedie fra
1989.
21.30 En fisk ved navn
Wanda. Am. komedie fra
1988.
23.25 Notes on a Scandal.
Br. drama fra 2006.
01.10 Nattsending

06.00 Jessie (r) (10) 06.20
Scooby-Doo! Mystery Incor-
porated (r) (21)
06.45 America's Funniest
Home Videos (r)
08.00 Top 20 Funniest (r)
08.50 Melissa & Joey (r)
09.40 Bingobanden USA (r)
10.05 Friends (r)
12.15 Two and a Half Men
(r) Am. komiserie.
14.30 Herlige hjem (7)
Norsk livsstilsserie.
15.30 The Big Bang Theory
(r) (1-12) Am. komiserie.
21.00 America's Funniest
Home Videos
21.30 The World is not
Enough. Br./am. action fra
1999. (15 år)
23.55 CSI: NY (r) (15)
00.50 Beverly Hills purk.
Beverly Hills Cop. Am.
komedie fra 1984. (15 år)
02.50 CSI: NY (r) (23)
03.40 CSI: Miami (r) (7)
04.25 Real Housewives of
New Jersey (r) (10)
05.15-06.00 Rookie Blue (r)

06.00 Morgensending
12.00 Seinfeld (r)
12.30 Seinfeld (r)
13.00 Seinfeld (r)
13.30 The Office (13)
14.00 The Office (14)
14.30 The Office (9)
15.00 The Office (10)
15.30 30 Rock (13)
16.00 30 Rock (14)
16.30 30 Rock (15)
17.00 30 Rock (16)
17.30 How I Met Your Mot-
her (r)
18.00 How I Met Your Mot-
her (r)
18.30 Simpsons (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I Met Your Mot-
her (r)
20.30 How I Met Your Mot-
her (r)
21.00 Grimm (5)
22.00 Terminator. Am. acti-
on fra 1984.
00.20 Twister. Am. action
fra 1996.
02.35 Nattsending
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Fotballspillere i Kløfta 
idrettslag. Fotografert i 
1945. Bildet er hentet fra 
Akershus fylkesmuseum.

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.

Utflukt til Gressnebben
Utflukt til Gressnebben, 
Rælingen. Fotografert i 
1920. Bildet er hentet fra 
Akershus fylkesmuseum.

NYTT GULV? GARANTERT KVALITET  
Parkettgulv, laminatgulv, furugulv, eik heltregulv. Kort leveringstid - varer på lager!

GULV FRA KJENTE  
LEVERANDØRER:
- Upofloor parkettgulv
- Parla parkettgulv
- Alloc laminatgulv
- Dala Floda furugulv
- Moelven heltre eik

All parkett er 14 mm. 
Med 3,5 mm toppsjikt 
Kan slipes mange ganger
Enkelt klikksystem 
 
30 000 kvm gulv på lager
Stor utstilling på Alnabru

Utkjøring: Tirsdager og  
torsdager i Oslo/omegn

45 års erfaring med gulv. 
Vi kan gulv!

Vi er kjent for lave priser.

MED KVALITET, PRIS OG  
SERVICE GJØR VI HANDELEN 
LETTERE FOR DEG!

GRATIS PARKERING

Moelven Eik Heltre 
Rustic 20x140 mm
Etna

660,-
Pr. kvm 

249,-
Pr. kvm 

NÅ

Alloc Commercial Stone
Skifer Koksgrå
Livstidsgaranti

Upofloor Parkett
Valnøtt Country 2 stav 
14 mm. 

520,-
Pr. kvm 

NÅ

299,-
Pr. kvm 

NÅ

Upofloor Parkett
Eik Select 3 stav
14 mm. 

189,-
Pr. kvm 

NÅ

PARLA Parkett
Eik Natur 3 stav
14 mm. Øk. 

408,-
Pr. kvm 

NÅ

Upofloor Parkett
Eik Smoked Mattlakk
14 mm. 3 stav 

199,-
Pr. kvm 

NÅ

PARLA Parkett
Ask Natur Mattlakk hvit
14 mm. 3 stav Øk.  

168,-
Pr. kvm 

NÅ

Dala Floda Furugulv
21x137 mm. Øk. 
Hardvoksoljet Hvit PARKETTGULV

AASEN HANDEL AS 

Adr: Strømsveien 273, 0668 Oslo (Alnabru) v/Kvik Kjøkken/ MegaFlis

Alnabru: 22 19 22 52    Åsvang: 62 58 62 22

www.aasenhandel.no

Åpent: Mandag - fredag 10-18
Gratis parkering

Vi er kjent for stort
utvalg og lave priser!


