Nedre

5. årgang – Nr. 10 – 12. mars 2014

TEMA: HYTTE OG HUS

Få hjertesyke i
Skedsmo

Jo Nesbø til
Lillestrøm

Det finnes nå tall som viser hvor
mange personer i hver kommune
som har hatt poliklinisk behandling i forbindelse med hjerteinfarkt
eller smerter i brystkassen.

Fredag 14. mars holder superduoen Jo Nesbø og Lars Jones
konsert i Lillestrøm Kultursenter.

Side 25

Side 6-7

Samles om en
hyttemesse i år
Tidligere har utstillere og
publikum hatt to hyttemesser
på Romerike å velge mellom. I
år blir det kun én, hyttemessen
på Exporama. Gaustad Landhandleri er en av mange aktører
publikum får møte under årets
hyttemesse.

Side 18

NY FESTIVAL I
RÅDHUSPARKEN

Konsertdebuterer i Lørenskog
I slutten av mai ser en ny festival
dagens lys i Lørenskog. Nå letes det
etter dansere og scenekunstnere
som kan delta med ulike innslag.
Side 4-5

Neste uke holder Ingvild
Koksvik sin aller første konsert i hjembygda Lørenskog.
– Jeg gleder meg veldig, sier
hun.

Side 26
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HARDE

FA K TA
7,4
GRADER ER HØYESTE
TEMPERATUR MÅLT
PÅ STRØMMEN DE
SISTE 30 DAGENE.

9,5

HAR DU TATT ET
BLINKSKUDD PÅ
ROMERIKE?
Av et vakkert øyeblikk, et morsomt dyr eller kanskje en venn?
Det kan være av hva som helst
- eneste kriterie er at det må ha
blitt tatt på Romerike.
Hashtag bildet ditt på Instagram
med #romeriksposten. Vi kårer en
vinner som får Flaxlodd i posten.

M/S VAR HØYESTE
VINDHASTIGHET
PÅ LØVENSTAD DEN
SISTE UKEN.

78
BABYER BLE FØDT PÅ
AHUS I UKE 10.

Møt ordføreren

Latindans

Zumba

Styrke

Balanse

ThaiBo

Pilates

GøyBoksing

Maraton med smak av alle timer. Lett nybegynnernivå. Hopp innpå det som ønskes!
#niceday #n

Ute

ature #rom
eriksposten
3 etasjer
@ann

Opplevelser
Friluftsliv
Fritidsutstyr
Norges mest
eksklusive
veteranbiler
Events
arrangør

Halvpris inntro på medlemskap og personlig trener

Tirsdag 18. mars kl. 19.00 inviterer Rælingen bibliotek til
Ordførerens hjørne. Temaet er
«Rælingen mot 2030» og det er
ønskelig med innspill fra innbyggerne. De sentrale spørsmålene som tas opp er hvor innbyggerne skal bo i fremtiden,
hvor det skal være næringsliv
og landbruk og hvorvidt Rælingen skal slå seg sammen med
andre kommuner. Møtet varer
til kl. 21.00.

Powerplate
Bordtennis
Roing
Gruppetimer
Kondisjon
Styrke
PT/ Kostveileder
Massasje
Fysioterapeaut

ettethowse

n

Konkurranser - Unike veteranbilmuligheter + +

#refl
#lørenskog

@leo2048
eriksposten

ktur #rom

ection #arkite

Representasjoner
av vintage klasse

Null institusjonspreg

#lillestrøm
Strømmen storsenter
#nitelva #r
om

For alle 10 - 110 år

Lokalene er gamle Strømmen Staals spisesal

ORDFØRERENS HJØRNE: Ordfører i Rælingen, Øivind Sand, stiller
opp i biblioteket. (Foto: Rælingen
bibliotek)

For alle opp til 110 år

eriksposten

Dagmiljø kl.11-13
Trivelig musikk
Snittalder 66
Glad fellestrim mandager
Prøv Powerplate gratis

Annonsere
her?

@astnord

Her er tidsepokens interiør, sports og bilhistorie

Sauer er “ålreite” dyr
Stikk innom for
inspirasjon!

Unikt for styrke og smidighet

Aldeles nyyydelig kaffe!

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

k vår
OBS! Hus rsfè to
strikkeka
18-20.00
dager kl.

63 81 33 55
Strømmen storsenter
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Ny festival i
Rådhusparken

Den nye festivalen har fått
navnet MAIDANS – Lørenskog
dansefestival og skal foregå i
Rådhusparken i Lørenskog sentrum.
– Vi gleder oss masse, selv
om mye jobb gjenstår, smiler Katarina Skår Henriksen.
Sammen med Tuva Selmer-Olsen er hun i gang med planleggingen av festivalen som

LETER ETTER DANSERE
Nå leter de etter dansere og
scenekunstnere med profesjonell erfaring som kan delta
med ulike innslag. Temaet er
«Verden er mitt land», og danserne står fritt til å tolke dette
som de selv vil. Det søkes også
etter visuelle kunstnere som er
interessert i å jobbe utendørs
med installasjoner, skulpturer
og kostymer. Resultatet skal bli
en stor utendørs gratis forestilling samt en kunstvandring og
tilhørende workshop i Rådhusparken.
HÅPER PÅ DUGNAD
– Det er viktig for oss at festivalen er gratis, slik at flest mulig
kan dra nytte av den, forklarer
Skår Henriksen.
De er i gang med å søke økonomisk støtte fra både lokale og
nasjonale instanser for å dekke

utgiftene. Ellers håper de på litt
lokal dugnadsånd.
– Vi håper på at mange kjente
vil ha mulighet til å bidra med
litt frivillig arbeid på festivaldagen, og at vi sammen kan lage
en fin dag for både barn, unge
og voksne, sier Skår Henriksen.
VELDIG SPENTE
Selmer-Olsen og Skår Henriksen,
som er oppvokst og bosatt i Lørenskog, er begge dansekunstnere og pedagoger. Katarina Skår
Henriksen jobber som skapende
og utøvende dansekunstner i
tillegg til å være en av initiativtakerne til Butoh Laboratorium i
Oslo. Tuva Selmer-Olsen jobber
som dansepedagog ved Lørenskog musikk- og kulturskole, der
hun underviser i scenisk dans.
– Vi er veldig spente og håper
at dette kan være noe som kan
glede, underholde og kanskje
utfordre publikum i Lørenskog
til å se på scenekunst med nye
øyne, sier jentene.

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.

Røykepause ved Kløppen

Annonsér i
Romeriksposten!

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

Røykepause ved Kløppen
på «Hepa», teglverket
ved Nordbybruket.
Rælingen. Fotografi fra
1952. Bildet er hentet fra
Akershusmuseet.
Fotballspillere i Kløfta
idrettslag. Fotografert i
1945. Bildet er hentet fra
Akershus fylkesmuseum.

Modell 204

kr.

12.900,-

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

Lyst
på
nytt
kjøkken
Lyst på nytt kjøkken?
kjøkkenfornyingkjøkkenfornyingkjøkkenfornyingkjøkken

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

går av stabelen for aller første
gang lørdag 31. mai.
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Nå ut til 28.000 husstander i Skedsmo,
Lørenskog og Rælingen - eller 15.800
husstander i Eidsvoll, Nannestad og
Ullensaker. Med en annonse i Romeriksposten får du mye value for money!

kjøkkenfkkenfornyingkjøkkenfornying kjøkken

I slutten av mai ser
en ny festival dagens
lys i Lørenskog. Nå
letes det etter dansere og scenekunstnere
som kan delta med
ulike innslag.

DANS I RÅDHUSPARKEN:

Her går Lørenskog dansefestival
av stabelen lørdag 31. mai.
(Foto: Privat)
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kjøkkenfornyingkjøkkenfornyingkjøkkenfornyingkjøkkenfornyingkjøkkenforny

La drømmen
din
bli
rimelig
La drømmen din bli rimelig

Har du lyst på nytt, flott kjøkken? Vi hjel
Har du lyst på nytt, flottt kjøkken?
deg uten
at du må skifte ut hele kjøkken
Vi hjelper deg uten at du må skifte ut
redningen.
Sammen finner Sammen
vi ut hvordan du
hele kjøkkeninnredningen.
kan fornye
kjøkken.
produserer
finner vi utditt
hvordan
du best kanVi
fornye
Vi produserer
nye og
fronter
fronter ditt
ogkjøkken.
skuffer
etter mål,
alle hengsler
skuffer etter mål, og alle hengsler
skinnerogbyttes
ut. Med Norsk Kjøkkenforny
og skinner byttes ut. Med Norsk
er du sikret høy kvalitet til en lav kostnad –
Kjøkkenfornying er du sikret høy
all montering
blir gjort på kun én dag.
kvalitet til en lav kostnad – og all
montering blir gjort på kun én dag.

Spar tusenlapper!
Spar
tusenlapper!
Ta kontakt på tel 93 43 56 95

Husk
å spørre
etter Bjørn
og henvis
til denne annonnsen
for et
tilbud.
for
å godt
få annonserabatten!

fornyingkjøkkenfornyingkjøkkenfornyingkjøkkenfornying

4

Ta kontakt i dag, med Bjørn Langli,
Ta kontakt i dag, med Bjørn Langli,
på tel 93på43
56
Jeg kommer
tel 93
4395.
56 95.
Jeg kommer
gjerne hjem
til deg for en gratis og
gjerne hjem til
deg for kjøkkenprat.
en gratis
uforpliktende
og uforpliktende
kjøkkenprat.

www.norskkjokkenfornying.no
www.norskkjokkenfornying.no

kjøkkenfornyingkjøkkenfornyingkjøkkenfornyingk

kjøkkenfornyingkjøkkenfornyingkjøkkenfornyingkjøkkenfornyingkjøkkenfornying
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Norsk Pasientregister:

Liten andel med hjertesykdommer i Skedsmo
Det finnes nå tall som
viser hvor mange
personer i hver kommune som har hatt
poliklinisk behandling
i forbindelse med
hjerteinfarkt eller
smerter i brystkassen. Oversikten fra
Norsk Pasientregister
forteller at Skedsmo
har et mye lavere
snitt enn vanlig.

MÅLT PER TUSEN
INNBYGGER
I årene 2010-12 var det et årlig gjennomsnitt på 490 personer fra Skedsmo som hadde
enten akutt innleggelse eller
planlagt undersøkelse på poliklinikk som en følge av hjerteinfarkt eller smerter i brystet.
Besøk hos fastlege er altså ikke
med i denne statistikken. De
konkrete tallene er 480 personer i 2010, 471 personer i 2011
og en økning til 508 personer
i 2012.
Målt etter innbyggertall
i Skedsmo, så kommer vi til
en rate på 9,7 innleggelser/
konsultasjoner per tusen innbygger. Dette er en nokså lav
andel, da årlige snittet i Norge
er på 13,2 per tusen innbygger.

Tekst: Yngve Johnsen
yngve@avisdrift.no

ANTALL I LØRENSKOG
I Lørenskog kommune ble det
registrert et årlig gjennomsnitt
på 405 personer. Dette etter at
309 personer fikk hjelp i 2010,
377 stykker året etter og 432 i
2012. En klar økning har det
vært der. Raten i Lørenskog blir
dermed et snitt på 11,8 innleggelser/konsultasjoner per tusen
innbygger, som også må anses
å være lav.
Enda lavere er den i Rælin-

For første gang publiseres en
måling av kommuner etter
antall personer som har vært
innlagt eller hatt poliklinisk
konsultasjon i forbindelse
med hjerteinfarkt eller andre
smerter i brystkassen. Dataene
stammer fra Norsk Pasientregister (NPR) og Helsedirektoratet.

Hjerteinfarkt – smerter i brystet

Personer innlagt/konsultasjoner ved poliklinikk. Gjennomsnitt 2010-12.
Kilde: Norsk Pasientregister
PERSONER (SNITT)

PER TUSEN

RANK

259

8,2

6

FET

90

8,3

9

ÅS

153

8,7

12

NITTEDAL

197

8,9

20

RÆLINGEN

150

9,1

23

GJERDRUM

58

9,3

28

NESODDEN

172

9,6

31

SKEDSMO

490

9,7

32

ULLENSAKER

EIDSVOLL

217

9,8

35

VESTBY

158

10,1

43

SKI

304

10,4

51

NANNESTAD

121

10,5

55

SØRUM

172

10,5

57

OPPEGÅRD

273

10,5

59

FROGN

167

10,8

66

ENEBAKK

121

11,4

83

1 340

11,5

85

ASKER

662

11,5

88

LØRENSKOG

405

11,8

98

33

12,1

113

BÆRUM

HURDAL
NES

245

12,3

123

AURSKOG-HØLAND

201

13,2

146

66.442

13,2

NORGE

gen, der det i gjennomsnitt per
år var 150 personer med den
aktuelle behandlingen. Dette
er ”bare” 9,1 pertusen innbygger.
En titt på fylkesoversikten forteller om vesentlige
ulikheter blant kommunene.
Aurskog-Høland kommune er
oppe i 13,2 pasienttilfeller pertusen innbygger, som er mest
i fylket. Mens Ullensaker kommune ”bare” har 8,2 per tusen.
FÆRRE TILFELLER I
STORE KOMMUNER
Disse rådataene fra NPR vil i
fremtiden være grunnlag for
videre forskning og analyse.
I de fleste «forbruksdata» for
spesialisthelsetjenester fremkommer det et geografisk
mønster som viser at forbruket
er større i små kommuner enn
i store.
– Dette skyldes i hovedsak
forskjeller i behov for spesialisthelsetjenester, og at kommunestørrelse henger sammen
med dette. Små kommuner har
blant annet en høyere andel
eldre i befolkningen, og dette
gjør at forbruket av spesialisthelsetjenester blir høyere, sier
Beate Margrethe Huseby i avdeling Økonomisk analyse i
Helsedirektoratet.
– Dette betyr ikke at for eksempel nærhet til sykehus ikke
har betydning. Men denne
sammenhengen fremkommer
først når vi korrigerer for andre forhold, som behov og alderssammensetning i befolkningen, tilføyer hun.

LANDSOVERSIK T
Det er høyest rate i Telemark
og Aust-Agder, samt i fylkene
i Nord-Norge. Minst er det i
Akershus, Oppland, Vestfold,
Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og på Sunnmøre.
Det er småkommuner som
dominerer i toppen og bunnen
av landsoversikten. Norges
minste kommune, Utsira, står
eksempelvis oppført på førsteplass med null og ingenting
på disse tre årene. Kvalsund i
Finnmark kommer dårligst ut
med hele 37,6 årlige tilfeller
per tusen innbygger. Rælingen
kommune er rangert helt oppe
som nummer 23 her. Skedsmo
er på 32. plass blant de 428
kommunene, mens Lørenskog
er på 98. plass.
Om vi bare tar for oss alle
233 kommuner med minst
4000 innbyggere, så finner vi
at Os kommune i Hordaland
har klart færrest tilfeller, med
7,3 per tusen. I andre enden
finner vi da Tinn i Telemark,
med 35,5 per tusen.
FORSK JELLER
Hjertespesialist Steinar Madsen
ved Statens legemiddelverk sier
at forskjellene i kommunene
til dels skyldes tilfeldigheter,
men også at det er klare fylkesvise ulikheter – der Finnmark
topper og Akershus har færrest
dødsfall som følge av hjertesykdommer per 100.000 innbygger.
– Vi vet det er betydelige
forskjeller i hvordan personer
nyttiggjør seg kunnskap om

Ønsker du å starte egen bedrift?
23/3 Alassio, Italias Blomsterriviera
Vi besøker Lugano, Colmar i Alsasce, fyrstedømmet 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 Hegde, Bath, Hastings, kalkklippene Brügge. Inkludert billetter til Mamma Mia i London.
12 frokoster, 4 lunsjer, 11 middager
13 dg kr 17 500,-.

Ønsker du å starte egen bedrift?

16/4 Påsketur til Jylland & Flensburg
Ved hjelp av statistikk fra Norsk Pasientregister og Helsedirektoratet er det nå mulig å se hvilke
kommuner som har flest personer med
innleggelse eller poliklinisk behandling
som en følge av hjerteinfarkt eller smerter
i brystkassen (Illustrasjonsfoto).
LANDSOVERSIKT:

Ønsker du å starte egen bedrift?

helse, spesielt når det gjelder å
forebygge hjertesykdom. God
helse henger sammen høy ut-

dannelse. Det er her vi ser de
største helseforskjellene i Norge, sier han.

Ønsker du å starte egen bedrift?

Kan være starten på eldrebølgen
Antall personer med
innleggelse eller
konsultasjon på poliklinisk avdeling
på grunn av hjerteproblemer i Norge
har økt med hele
6,5 prosent på to år.
Hjertespesialist Steinar Madsen ser ikke
bort fra at det er den
kommende eldrebølgen som slår inn.
Tekst: Yngve Johnsen
yngve@avisdrift.no

– Hjerte- og karsykdom blir

mer og mer en sykdom for
eldre personer. Vi får nå en
kraftig økning i antallet eldre
de neste 20-30 årene, og vi
forventer dermed en økning i
antallet tilfeller med hjerteinfarkt og annen hjertesykdom,
sier Steinar Madsen. Han er
spesialist i indremedisin og
hjertesykdommerved Statens
legemiddelverk.
-LAVERE TERSKEL
- Dette vil naturlig nok slå ut i
et økende antall konsultasjoner
og innleggelser. Det er mulig at
det er dette som nå begynner å
slå inn på statistikken. Dessuten er terskelen for å gå til lege
blitt lavere og pasientene får
bedre oppfølging enn tidligere,
forklarer Madsen.
I årene fra 2010 til 2012 var
det 6,5 prosent flere personer
som ble innlagt, eller hadde

poliklinisk undersøkelser i
forbindelse med hjerteinfarkt
eller smerter i brystkassen. Antall økte fra 63.740 pasienter i
2010, til 67.865 to år senere.
KREFT OVERTAR
Dødsfall på grunn av hjerteinfarkt før 75 års alder har falt
med hele 70-80 prosent i Norge de siste tredve årene. Dette
skyldes til dels bedre livsstil og
delvis bedre medisinsk behandling, i følge Madsen.
- Når det gjelder utviklingen i forekomst av hjerte- og
karsykdommer har vi sett en
klar forskyvning til høyere alder, poengterer han.
Madsen sier at man ser ser
en overflytting av dødsårsaker i Norge fra hjertesykdom
til kreft og andre sykdommer.
Han viser til statistikk for
dødsårsaker, som fortellerat

det i 1972 var totalt 37039 som
døde i Norge, derav 7623 av
kreft og 19987 av sykdommer
i sirkulasjonsorganene (hjerteinfarkt, slag mm). I 2012 var
det 39489 som døde, 11062 av
kreft og 13010 av sykdommer i
sirkulasjonsorganene. - Som vi
ser er kreft blitt en nesten like
stor dødsårsak som hjertesykdom og slag i Norge, understreker Madsen.

Båt Oslo-København i utv lugarer, 3 netter på
Kryb i Ly kroen, Besøk i HC Andersens Odense, 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, Sjømannskirken i Rotterdam, Madurodam 1/2
pensjon, ostefabrikk 8 dg kr 10 900,6/5
19/5
26/5
29/5
31/5
3/6

Wien og Salzburg 10 dg kr 12 900,
Hardanger Flåmsbanen 5 dg kr 5490
Gekås, Ullared 3 dg kr 2 690,Geiranger Ålesund 4 dg kr 4 950,Færøyene, Island 8 dg kr 11 900
Gardasjøen 11 dg kr 13 950,-

Tillegg for singel rom og lugar

Vi hjelper deg på vei!
Se kurs- og veiledningstilbud på
www.etablerer-akershus.no

Vi hjelper deg
på vei!
Vi hjelper
deg på vei!
hjelper
deg
vei!
Se Vi
våre
kursogpå
veiledningstilbud
på
Se våre kurs- og veiledningstilbud
på
Se våre kurs- og veiledningstilbud på
www.etablerer-akershus.no
www.etablerer-akershus.no
www.etablerer-akershus.no
ALDER
- Som jeg pleier å si: Det er for
tidlig å få hjerteinfarkt når man
er 70 – men det er bra å dø av
hjerteinfarkt når man er 95.Takket være bedre livsvaner og
forebyggende behandling bør
vi faktisk ha som målsetting at
ingen skal dø av hjertesykdom
før de er 75, sier Madsen.

S a m a rb e id Spa rtn e re :
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ÅPNINGSTIDER
Mandag - fredag 10 - 21
Lørdag 9 - 18
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Gjennomsiktig baderomslykke
Trendene for baderommet overlater
lite til fantasien. Nå
er det gjennomsiktighet som gjelder.
Baderommet avspeiler renhet og
det sosiale samspillet. Marmor og natur er på vei tilbake
i trendbildet, blant
annet på badet. Her
er de «hotteste» baderomstrendene.
Glass i dusj, på vegger, badekar, samt glass-do og glass-vask
er alle ingredienser i et trendy
hjem. I tillegg skal det være
glass mellom bad og soverom.
Baderomstrendene byr på en
åpen, ren og naturlig følelse.
– Selv om vi ikke går for
alle trendene, lar vi oss påvirke. Det ser vi gjennom valgene i små bad. Vi ønsker store
fliser, og tåler mye kapp. Vi
legger ekstra i kvadratmeteren
i dusjsonen. Og ved å velge
glass til dusjvegg, får vi veggen mindre synlig, sier Bjørg
Owren, kreativ leder i ifi.no.
EN STRAM STIL
Åse Imset er interiørarkitekt
med baderom som spesialfelt.
Hun er stadig å se på de store internasjonale baderomsmessene,
der hun henter impulser hjem
til Norge og norske bad. Hun er
en av landets fremste trendeksperter i baderomsinnredning.
– Badet skal fortsatt være sosialt, og ha plass til både trimsykkel og en benk med puter
i flotte tekstiler. Det går mye
i glass. En kunde som ønsket
glassvegg, sa til meg at siden de
reiser og jobber så mye, ønsker
familien å kunne utnytte tiden
de har sammen. Glassvegg mellom soverom og bad inngår i
trenden om å være sosial på badet, sier Imset.
Vi fortsetter med glass, stål
og betong, samt sparklingsteknikker. På den annen side blir
trenden mer organisk gjennom
planteinnslag og digre rullesteiner på veggene og i gulvet. De
fleste ønsker seg en stram stil
med store rene veggflater og firkantede fliser.
– Det går mest i vanlige homogene rettskårne fliser, da
disse krever lite fug. Fargene
på flisene er grå, bruntoner
og sand/kittfarger. Dekoren er
gjerne som mønster i overflaten

med kontrastfarger. Det er ikke
så mange som vil ha kritthvite
fliser på veggene nå, sier Imset.
Mosaikk og rullestein blir
brukt i dusjbunnen, for å få til
fall til sluk. De samme materialene blir også brukt på baksiden
av dusjarmatur, eller bak den
vegghengte doen. Dette for å
bryte de rene flatene.
– Slukene er avlange, eller er
skjult av fliser og synes dermed
nesten ikke i det hele tatt, sier
hun.
INDIREK TE BELYSNING
Nå er det mye gjennomsiktig,
men du kan også få glass med
integrert flettet trefinér, eller
dusjvegg med Buddha-motiv.
– I de forskjellige glassflatene, er det mye belysning – også
i selve dusjveggen. Lysene kan
ta former som striper eller andre mønstre. Lys kan også være
innfelt i veggflisene og i dusjbunnen. Indirekte belysning er
i tiden. Det å bygge frem vegger,
og legge belysning på baksiden,
eller at det lyser ned på gulvet
under innredninger, sier hun.
Det kan være lys rundt hele
vinduskarmen, eller bak taklisten for å skape stemning i rommet.
– Lyset må ikke bare være
LED-lys, men kan godt være
lysstoffrør bak en glassflate.
Lys kan også komme fra baksiden av speilet. Da får du godt
sminkelys og følelse av litt Hollywood-glamour. Og husk at
store speil er «ut». De skal være
smale og stå på høykant, eller
ligger i øyehøyde, forteller Imset.
STORE DUSJER
Badekarene er lavere og enda
mer firkantet. Og store dusjer
skal ifølge trenden være integrert i taket. En lang og smal
vask, integrert i benken er trendy. Og helst skal vannet komme
ut av veggen. Vi dusjer fra armatur med stort vannfall, og de
siste er formet som lysarmatur.
– Å benytte en vegg tosidig
er veldig «in» – med dusj på den
ene- og do eller vask på den andre siden. Doen kan gjerne stå
midt på gulvet. Toaletter med
vask-føn-funksjon passer rett
inn i dette trendbildet, sier Imset.
Noe som sees mer nå, er at
vannkranen kommer opp fra
gulvet til både vask, dusj og badekar. Det er også vanlig å fylle
badekaret gjennom overløpet,
da slipper man tuten som ofte
er i veien.
En annen nyhet er å installere en levende vegg, der plantene
lever av badets høye luftfuktighet. Her snakker vi om ekte
mose og planter i ferdige kassetter, som plasseres på en egen
vegg. Mosen kan også dukke
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– Glassvegg mellom soverom
og bad inngår i trenden om å
være sosial på badet.
Åse Imset, interiørarkitekt

TETT PÅ: Interiørarkitekt Åse Imset er
tett på de internasjonale baderomstrendene. Foto: Åse Imset

SAMME GULV:

STEINVEGG:

Steiner vil vi ha på veggen! Her er «Stone Wall» fra Golvabia. Foto: Golvabia

opp i flisformat, eller som baderomsmatte.
– Det er nydelig å se på, og
absolutt noe som passer i norske
hjem, sier Imset.
STORE FLATER
Utseendet på badet skal helst ha
hele og rene flater.
– Her snakker vi veldig store
fliser, gjerne 2,40 m x 60 cm.
Eller at man bestiller fem fliser
totalt. En flis til gulvet, og én til
hver av veggene. Det er fabrikker som kan lage så store fliser.
Men det er klart at det følger
med en utfordring – å få flisen
inn i huset, sier Imset.
Standardstørrelsen for flis er
til sammenlikning 20 x 20 cm.
– Vi har 1 m x 3 m. Men til
bad har vi solgt 60 cm x 1,20 m.
Den er stor, og rekker helt opp
til brystet når du står. Men ikke
alle har plass til så store fliser
på sine bad i små byleiligheter,
men kan likevel ønske litt størrelse på flisene. Da fungerer det
bra med 20 cm x 40 cm eller
24 cm x 45 cm, sier Patrik Björklund fra Höganäs.
STEINER OG BETONG
Vi vil ha SPA- og hotellfølelse
på badet. Det får vi med å ha
små rullestein i dusjen, og ved å
ta den helt ut på veggen. Vi går
storslagent til verks. Tredimensjonale vegger med digre rullesteiner, sementert opp i veggen,
ser ut til å bli det neste store. Vi

Nå skal vi gjerne ha samme gulv til bad og soverom, kun skilt av en glassvegg. Her er «My Wood» fra Höganäs som kommer både med og uten dekor. Foto: Höganäs

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
LYSER OPP: Med lys opp langs veggen og dusjtoalett, er Geberit sine
toaletter og toalettmoduler perfekte i det moderne baderommet. Her ser vi
Geberit AquaClean Sela og Geberit Monolith Plus. Foto: Geberit

ser en blanding av betonggulv
og større flater med runde steiner.
– Jeg sitter og tegner på et bad
nå, med store steiner på veggene, hvor jeg legger inn belysningen mellom steinene, sier interiørarkitekten.
Akvarium er fortsatt trendy,
det samme er «sanddyne-look»
på flisene selv om vi beveger
oss mer over til betong. «Betong-looken» er utvidet, der fliser ser ut som betong.
Björklund fra flisleverandøren Höganäs, ser at sement er
en stor trend.
– Flis med et sement-overflate har vært i vinden en stund

nå. Det gir et røft uttrykk. Vi ser
også stor etterspørsel etter trefliser. Det er populært mange steder, også på bad, sier han.
På badet kan du også få betongoverflate som består av en
sparkelmasse, og selv velge hvor
fin eller grov overflaten skal
være. Dette ved hjelp av sparklingsteknikken som blir brukt.
– Massen må være godkjent
for våtrom. Eller en kan støpe
ekte betong på gulvet som man
sliper og lakkerer, tipser Imset.

Tekst: Guri Haram/ifi.no
Foto: Guri Haram/ifi.no, Åse
Imset, produsentene

Fra skiløypa (Foto: J. Skaug)

- midt mellom Hafjell,
Kvitfjell og Skeikampen!
www.musdalseter.no
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– Bytt ut
denne
Røykvarslere som
er festet direkte til
taket, er mindre pålitelige enn varslere
som er festet på en
brakett, viser ny studie. – Bytt dem ut,
anbefaler fagfolk.
– Det er vanskelig å skifte batteri på røykvarslere som er fast
festet til taket. Batteriet settes
ofte feil inn, og da fungerer ikke
røykvarsleren, sier Kai Arne
Jenssen, tidligere skadekonsulent i If Skadeforsikring.
Nå har han skrevet en masteroppgave der han dokumenterer at mange av de takfestede
varslerne ikke fungerer som de

skal. Jenssen advarer mot det
han mener gir en falsk trygghet.
– Kai Arne Jenssens arbeid
er banebrytende, og funnene
hans kan redde liv. Nå forstår vi
enda bedre hvorfor mange har
varslere som er satt ut av spill
eller ikke fungerer. Denne informasjonen må komme ut til
så mange som mulig, sier informasjonsdirektør Jon Berge i If
Skadeforsikring.
FLERE PROBLEMER
En moderne røykvarsler som
er festet på en brakett, kan enkelt tas ned når man skal skifte
batteri. Slik er det ikke med de
uten brakett.
– Det kan være vanskelig, særlig for eldre, å klatre opp på en
stol eller kjøkkentrapp når de skal
skifte batteri. Når man står og balanserer er det nesten umulig å
sjekke om batteriet er satt inn rik-

STRØMMEN // SAGELVA // 10 STK. REKKEHUS
FARLIG:

Mange sliter med å bytte batteri i varslere som er skrudd fast i taket. (Foto: Beate Jenssen)

tig. Dessuten er det mulig å lukke
lokket uten at batteriet faktisk gir
strøm til varsleren, sier Jenssen.
I sine undersøkelser oppdaget han at mange av de takfestede varslere var tomme for
batteri.
– Ofte har disse varslerne
hengt i taket i mange år og samlet støv, og da har de blitt overfølsomme for røyk. Når de piper av
matos eller røyk fra brødristeren,
tar folk ut batteriet for å stoppe
alarmen. Så glemmer de å sette
batteriet inn igjen, sier Jenssen.

ALARMERENDE
– Vi vet at 92 prosent av norske
boliger er utstyrt med røykvarsler, men nær 500 000 av
røykvarslerne virker ikke fordi
de ikke har batteri, batteriet er
satt inn feil eller fordi batteriet
er utladet, sier Dagfinn Kalheim,
administrerende direktør i Norsk
brannvernforening.
Han er enig med Jenssen i at
de brakettfestede er langt sikrere enn de takfestede.
– Dersom du skrur ned en
røykvarsler festet på en brakett,

får du ikke satt den opp igjen før
batteriet er satt i. Det er en god
sikkerhet i det, sier Kalheim.
Fra 1990-tallet og fram til
i dag har produsentene av
røykvarslere gradvis gått fra å
lage takfestede til brakettfestede varslere. I dag selges kun
brakettfestede, men de takfestede er i følge Kai Arne Jenssen
i utstrakt bruk fremdeles.

Tekst: Kristin Cock
redaksjonen@avisdrift.no

Mjøslihytte Type II:
Nøkkelferdig
uten tomt
Kr 1.350.000

M

Mjøslihytte Type I:
Nøkkelferdig
uten tomt
Kr 1.650.000
Svært gode
kvaliteter
Selveiet tomt i
Mjøsli fra
Kr 350.000
Ingen byggeplikt
Masse hytte og
tomt for pengene
Kontakt:
otto@mjosli.no
930 31 102

Velkommen til visning søndag 13:00-15:00
Ta av E6 ved Strandlykkja, nord for Minnesund
Mjøsli - i villmarksrike • 930 31 102 • www.mjosli.no
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Priser fra 4.690.000,-
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skaper trivsel Store
ILLUSTRASJONSFOTO/SAGELVA

Prosjektet SAGELVA er unikt. Arkitekturen gir i større grad assosiasjoner til internasjonal urbanitet enn norsk tradisjon.
Arkitekten Nils Mjaaland (blå arkitektur landskap ab), har tegnet svært visjonære og framtidsrettede boliger,
samtidig som han g jennom bevisst bruk av utearealer og gatetun har ønsket å g jenskape – som han selv sier – en sørlandsbys indre kvaliteter.
Arkitekturen er moderne og utradisjonell, med fokus på miljø, detaljer og egenart.
Innflytting fra april 2014. Byggene inneholder rekkehus med 4 soverom og 2 bad fra BRA 118 kvm til BRA 124 kvm.

Visning søndag 16. mars kl 14.00–15.00.
Ta kontakt for mer informasjon:
Morten Briskelid Mobil: 971 53 693
Stian H. Johansen Mobil: 970 75 700

HENRIK IBSENS VEI 127–145, STRØMMEN

www.sagelva.no
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Vil ikke lenger ha luksushytter
Stadig færre ønsker
seg store luksushytter. Ifølge hytteprodusentene går trenden mot enklere og
mer praktiske hytter.
– Store, prangende hytter selges det lite av. Markedet er veldig funksjonsorientert. Man
ønsker seg en hytte som fyller
ens faktiske behov. De færreste har behov for en veldig stor
hytte, forklarer Steinar Skjerdingstad, daglig leder i Rindalshytter.
TUNGE Å OMSETTE
Olav Espelid i Smarte Hytter AS
ser samme trend. 95 prosent av
deres kundegruppe kommer fra
Romerike og Oslo.
–
Utviklingen
siden
2008/2009 har helt klart gått
i retning av mindre og rimeligere hytter som de fleste kan
kjøpe. Enklere hytter preger
definitivt dagens hyttemarked, sier han.
Espelid forteller at de i
2009 satte i gang produksjon
av små og plasseffektive hytter. I dag leverer produsenten
stort sett hytter på mellom 50
og 80 kvadratmeter i grunnflate.
– Vi leverer for tiden mye i
Lillehammer/Sjusjøen-området, og der går det mest i denne
typen hytter. Luksushyttene er
definitivt ute for tiden, og etterspørselen etter disse er lav. Vi
ser også at de er tunge å omsette

ENKLERE HYTTER:

Siden finanskrisen har utviklingen gått i retning av mindre og enklere hytter. (Foto: Smarte Hytter AS)

til ønsket pris, forklarer Espelid.
UTEN OVERDÅDIG LUKSUS
Salgsleder ved Horten Hus, Ove
Anders Olsen, ser også at folk
ikke er så opptatt av å sitte med
store hyttepalasser lenger. Han
mener at den perfekte hytta nå
er på rundt 80-100 kvadratmeter.
– Trenden i markedet slik jeg
ser det er at folk vil ha hytter

som er tilpasset deres eget behov uten den overdådige luksusen lenger. Folk flest er opptatt
av å ha nok soveplasser hvis
familie og venner kommer på
besøk, men at dette kan løses
uten at hyttene blir for store,
forklarer han.
Olsen tror at nøkternheten
startet etter finanskrisen i 2008.
– Mange fikk nok øynene
opp for at det å bruke altfor mye

Ditt nye ferieparadis

MER TILBAKEHOLDNE
Det samme mener Olav Espelid.
– Finanskrisen gjorde at
mange så på det å kjøpe hytte
med helt nye øyne. Bankene ble
mer tilbakeholdne med utlån
samtidig med at mediene fokuserte veldig på at man nå måtte
roe ned, sier han.
Espelid tror imidlertid også
at hyttekjøperne ønsker seg noe

annet nå enn tidligere. Friluftsliv og uteaktiviteter har blitt
viktigere for mange enn størrelsen på hytta og graden av luksus.
– Det har blitt trendy å
være i aktivitet. Man har ikke
hytte i dag bare for å nyte
dagene i solveggen og spise
biffmiddag på kvelden. Nå er
ofte hytta utgangspunkt for
aktivitet og trening, påpeker
Olav Espelid.
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Eggen Grafisk

En drøy times kjøretur fra Oslo ved Strömstad

penger på hytte, og kanskje også
ta opp store lån, ikke er gunstig
på lang sikt. Jeg tror folk så hva
som kan skje og derfor ble litt
mer nøkterne, sier han.
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10 NYE LEILIGHETER SELGES

Utsikt og strandnært
Gunstig finansiering

- Gangavstand til Trysilfjellet
- 4–8 sengeplasser
- Utrolige priser!
Fra kr 990.000 til kr 1.390.000,- Ingen fellesgjeld
- Kan overtas umiddelbart, ferdig innredet.
- Utleie kan finansiere kjøpet
Kontakt oss for visning og for å prøvebo.

Se mer info her www.alpinboliger.no

www.kungsvik.no

Alpinboliger AS
Vestsidevegen 4
2420 Trysil

Rolf Mobæk
rolf@sjumilskogen.no
Mobil 908 24 725
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Samles om en hyttemesse i år
Tidligere har utstillere og publikum hatt
to hyttemesser på
Romerike å velge
mellom. I år blir det
kun én, hyttemessen på Exporama.
– Sannsynligvis kommer det
flore besøkende på årets messe ettersom det nå bare er en
messe å forholde seg til. Utstillere slipper også å velge hvilken messe de skal delta på, sier
Per Levik i Hyttemessen.
K AN BLI
PUBLIKUMSREKORD
Flere av utstillerne valgte tidligere å vise seg fram på hyttemessen på Norges Varemesse og
Exporama. Andre valgte å delta
på kun en av disse.
– Det var nok populært for
utstillerne at det ble den ene
messen i år. Den første hallen
ble raskt fylt opp av utstillere. I dag er det kanskje bare
to stands igjen før det er fullt.
Dette blir den største hyttemessa som noen sinne har
vært arrangert i Norge, forteller Levik.
– Hvordan har publikumsbesøket vært på tidligere hyttemesser?
– Det har vært mellom
16.000 til 23.000 besøkende i
årene 2000 til 2010.
Arrangøren forteller at det
er lagt opp til en messe med
mange spennende produkter.
I år arrangeres hyttemessen
etter påsken. Dette har hyttemessen kun gjort én gang
tidligere. Da ble det besøksrekord.
– Mange har da vært på
hytta og sett hva de mangler.
Mens mange kanskje har fått
lyst til å skaffe seg ei hytte under påskeferien.
SAMLER FYLKENE
I år har flere destinasjoner gått
sammen om å samle sine bedrifter på et messeområde slik
at publikum får oppleve en
helhet. Dermed kan du vandre
gjennom messen og se hva utstillerne og produsentene i de
forskjellige fylkene kan by på
av hytteprodukter.
– Du får oppleve hele hyttebygger-Norge under et og samme tak.
Utstillingsområdet i hallen
er på 14.000 kvadratmeter. I
tillegg blir det utstilling foran
hovedinngangen, pluss at hyttebyen har 25 hytter fra ulike
leverandører.
– De som er i kjøpemodus
bruker ofte flere dager på messa for å sette seg ordentlig inn
i de ulike tilbudene.
Det blir også en rekke akti-

NORSK BYGGETRADISJON:

Også i år kan du se hva Nore og Uvdal har av hytteprodukter på messen.

viteter for de minste på messa.
Det blir teater, show og rebusløp for barna slik at de ikke
skal kjede seg, opplyser arrangøren. Bjørneparken stiller
også med forskjellige aktiviteter for barna. Blant annet har
de med seg en del dyr. I tillegg
skal de fremføre teaterforestillingen «Dyrene i Hakkebakkeskogen».
FORDEL MED EN MESSE
Marked og innkjøpssjef Ronny
Bakken ved Gaustad Landhandleri ser på det som positivt
at det kun blir en i stedet for to
messer. Han mener at det fort
blir noe utydelig for kunden
når det gjennomføres to messer.
– Uansett om det er fagmesser eller publikumsmesser
så er trenden at det har blitt
mindre interesse rundt dette.
Det går rett og slett på at flere
innkjøpere og privatpersoner
orienterer seg på internett. Det
å besøke en messe blir dermed
ikke så aktuelt, forteller Ronny
Bakken.
Gausdal
Landhandleri,
som leverer alt innen byggevarer, trelast, varme, toalettsystemer, jernvarer og maling,
har deltatt hvert år på hyttemessene på Norges Varemesse
og Exporama. Bakken ser på
det som en fordel at hele hyttefolket nå blir samlet under et
messetak.
– Vi er ute etter en sterk profilering i tillegg til direkte salg.
Det er viktig for oss å vise fram
noen av produktene våre, forteller Bakken.

Tekst: Roy R. Mortensen
roy@avisdrift.no
Foto: Hyttemessen.no

MARKEDSFØRING:

Gaustad Landhandleri er en av mange aktører publikum får møte under årets hyttemesse.
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Øker hyttekomforten med alternative løsninger
Selv om hytta di
ligger langt utenfor
allfarvei, og mangler innlagt vann og
strøm, kan du oppgradere hytta med
gode toalett-, strømog varmeløsninger.
– Vi har spesialisert oss på produkter til strømløse hytter, og
leverer produkter som øker komforten på hytter der du verken
har vann eller vanlig strøm, sier
Bård Børresen, medeier i Hyttebua.
Hyttebua ble etablert i fjor
etter at det ble en åpning i markedet etter at Hyttebutikken
gikk konkurs. I desember flyttet
Hyttebua opp til Bråte gård ved
Strømmen.

propan til matlaging, propan
til kjøling og propan til varme,
forklarer Børresen.
– Hva er den største utfordringen på ei strømløs hytte?
– I forhold til strømløse hytter
har du en utfordring i forhold til
inneklima. Du har ikke noe varme du kan la stå på året rundt.
Løsningen kan være å bruke et
varmluftspanel som sirkulerer
og varmer opp luften i hytta.
Varmluftspanelene har vært
på markedet i flere år. Den fysiske størrelsen har gått ned med
over halvparten, og er nesten
på størrelse med en 40-tommers
flatskjerm.
– Platen absorberer solenergien ute. Når det blir lyst ute vil
det lille solcellepanelet generere
nok strøm til vifta. Uansett om
du har bra eller dårlig vær vil
systemet skape ventilering i hytta
ved at det skyver luft inn i hytta
og trykker ut gammel luft. Den
vil produsere fra 250 til 600 watt
i varmeeffekt, forklarer Børresen.

EGNE VAREMERKER
– Vi produserer en del varemerker selv. I tillegg har vi en god
importside fra ulike importører. Vi er også totalleverandører i forhold til solcellepaneler,

UTNYTTER VARMEN
– Selv om det er kaldt og kuldegrader vil varmluftspanelene
produsere varmluft. Det kan
varme opp hytter som er opp
til 70-80 kvadratmeter. Og den

står på hele året.
Børresen forteller at montering er enkelt. Du setter på festebrakettene, lager hull i veggen,
eller bruke et eksisterende ventilasjonshull, og så er systemet
i gang.
– Det går også mye av de små
ildstedsviftene. Denne setter du
opp på ovnen. Den vil da skyve
varmluft fra ovnen og ut i rommet, forteller Børresen.
– Hva med toalettløsninger?
– Vi har flere forskjellige varianter. De som bruker strøm er toaletter med et ventilasjonssystem
som suger ut luften fra toalettet
gjennom et rør og opp gjennom
taket. Det er mindre lukt fra et
slikt toalettrom enn det du har
fra et vanlig vannklosett hjemme.
Slike toaletter tømmes en
gang i året. Bunnskuff veier
15 til 20 kilo og inneholder da
svart, luktfri jord.
– Disse er også enkle å installere. Du tar den ut av esken og
setter den på gulvet der du skal
ha den. Så er den ferdig koblet
med en stikkontakt for varme og
avtrekksvifta.

PLAST: På vannløse hytter kan
slike plasttoaletter
være en fullgod
løsning.

W.B BRØNNBORING AS
• Drikkevannsbrønner
• Horisontalboring
• Bergvarmeboring
• Entreprenørboring
• Rep. og service på brønner
• Gratis befaring

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

Kontakt info
www.wb-bronnboring.no
E-mail: w.bbroas@online.no
Tlf. 901 68 966

VARM HYTTE: – Med
denne HV Laserkaminen
kan du ringe hytta varm,
forteller Bård Børresen.

Behagelig med varmekabler

Avd. Oslo
22 83 00 22

Lavtbyggende løsninger

Avd. Rogaland
51 91 91 19

Avd. Østfold
69 30 88 55

NORGES LAVPRISKJØKKEN

MILLIMAT - varmekabelmatte
bygger kun 4,5 mm.
®

55 000,-

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.

Neste Hytte & Hus kommer

Her er det ikke behov for støping.
En ideell løsning for parkett og
laminatgulv, for bruk i både nybygg
og rehabiliteringsprosjekter.

23. april

For annonsering ring:

Ta kontakt med din lokale
elektroinstallatør for mer informasjon!

Anita på tlf. 483 20 157
eller Elisabeth på tlf. 483 23 443
www.nexans.no/varme

Nytt kjøkken?

35 000,-

Rask levering. Kun to til tre uker.
50 forskjellige modeller og 70 forskjellige farger.

100% service og kvalitet til rimelig pris!
Myhrer Industriområde Eidsvoll
(vis a vis Bohus LETO-møbler)
Tlf. 93 65 99 69. Følg oss gjerne på facebook.
Åpent: Man-fre. 10-17 Tor. 10-19 Lør. 10-14
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Kontakt Anita på tlf. 483 20 157 eller
Elisabeth på tlf. 483 23 443

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.-

Hyggelige priser, rask levering
Prisene er ferdig montert eks. strøm
Rentefri avbetaling gjennom Resursbank

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

Opplever stor
utstillerpågang
Den første hallen
på Exporama ble
fullbooket for flere
måneder siden av
ivrige utstillere.
Hyttemessens to drivere, Per
Levik og Tore Bjørnstad, er godt
fornøyde med den store interessen. De forteller at alt tyder på at
årets messe, 24.-27. april, blir en
enestående parade av alt det norske hyttemarkedet har å by på.
STORT OG VARIERT
UTVALG
– Pågangen fra leverandører,
produsenter, tomteselgere, tjenesteleverandører og andre med
tilknytning til hyttebransjen
har vært hyggelig stor gjennom
hele høsten. Hele spekteret av
tilbydere er på plass på hallkartet, men vi forventer at mange
flere vil melde seg de nærmeste
ukene, opplyser arrangøren.
Flere regioner har samlet seg
under egne flagg og paroler.
Valdres-bedriftene, som har

god erfaring med samarbeid
ved anledninger som denne,
har booket plass. Likeså har
virksomheter i de fire Numedals-kommunene gått sammen
om en stor felles arena på Hyttemessen. Også i Telemark arbeides med å organisere en
samlet opptreden på messen.
Arrangøren forventer at andre regioner gjør det samme.

NÅ KAN DERE
BO BILLIG!
NY 3-ROMS
SELVEIER
TIL KR. 5.700
PR MÅNED!

NOE FOR ALLE
Aktiviteter av forskjellige slag
vil bidra til at Hyttemessen
2014 blir en opplevelse for hele
familien. Bjørneparken rykker
inn med attraksjoner spesielt
myntet på de yngre gjestene, og
andre aktiviteter er også under
planlegging.
– Noen utstillere har allerede varslet at de kommer til å slå
stort på det og vil bygge hytter
og anneks i hallen innendørs –
bare i anledning messen.

Inkludert fellesutgifter
Tekst: Roy R. Mortensen
roy@avisdrift.no

7
KUN

Hytte og Bolig AS leverer anneks,
boder og mindre hytter ferdig for
montering av kunde selv. Pakkene
inneholder alt, inkludert dører,
vinduer, håndtak og beslag. Det
følger detaljert informasjon om
montering. Varene sendes over hele
landet eller kan hentes på et av våre
lagre i Oslo eller Skedsmo

IGJEN!

www.hytteogbolig.no
kontakt@hytteogbolig.no
Tlf. 22 43 90 00

• Faste priser - først til mølla
• Flotte naturopplevelser
• Rett ved marka, her har barn det bra!
• VISNING I HEKTNERHAGAN 127
ETTER AVTALE, KONTAKT MEGLER

Vi har lave priser, god kvalitet og
rask levering. Ta kontakt for
tilbud.

• Flotte 3- og 4-roms
selveierleiligheter
• Fra 80 m2 til 123 m2,
mange med flott utsikt
• Heis og parkering i garasjekjeller

• Solrikt, rolig - ingen trafikk, rett ut
i marka og utrolig barnevennlig
• Smørebod, ski- og sykkelstall
• Moderne og miljøvennlige boliger
• Kun 10 minutter fra Lillestrøm

SE MER PÅ NETT: ØYERNBLIKK.NO
Kjøpesum: Kr. 3.100.000,- • 80% Husbanklån: Kr. 2.480.000 til 2,47% rente • 28% fradragsberettiget
Egenkapital: Kr. 620.000 • Felleskostnader: Kr. 2000,-/mnd

ØYERN
Morten Briskelid
morten@remm.no
Tlf: 971 53 693

Stian Holst Johansen
stian@remm.no
Tlf: 970 75 700

blikk

INNFLYTTINGSKLARE
I BEGYNNELSEN AV MAI
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NÅ MED MULIGHET FOR Å FÅ MED BILDE AV DET SOM SKAL SELGES

Send epost til: bazar@avisdrift.no
eller send til: Avisdrift Romerike,
Depotgata 20, 2000 Lillestrøm
merk konvolutten «Bazar»
GRATIS for private, 490+mva
pr annonse for bedrifter

MATERIELLFRIST:
TORSDAG KL 17.00

Vitrineskap i eik med lys, høyde
212, bredde 100, dybde 30cm.
Pris kr 1000. Seng 200x90 cm.
Pris kr 1000. Også mye annet fra
dødsbo til salgs. Holt Vestvollen.
Kontakt meg for info på bsaetre@
yahoo.no.

Hvit kommode høyde 80-82 ønskes kjøpt. Tlf. 63 87 74 12 eller
93 61 82 02
LEFT HAND, Fender Deluxe Stratocaster 50th Anniversary-modell.
Meget pen og lite brukt, ser så å
si ny ut. Gitarkofferten ser ogsa
ny ut. Beskyttelsestapen fortsatt
over låsene.Gitaren er kjøpt i
2005. Selges kr. 13.500. Tlf.
97470762. solviek@vikenfibber.
no

Annonsen står i 3 utgaver, gi beskjed om det er solgt eller om det skal forlenges
barn. Pris blir vi enige om. De
fleste er sett på en gang. Tlf: 99
23 72 30.

TIL SALGS
Vitrine/bokskap selges B.130.
H195. D50 innvendig lys, 3 glasshyller, 2 skuffer Kr. 500,- Tlf. 416
66 844.

Har mange filmer til voksne og

Latindans

Zumba

Hvit stellekommode på hjul
med badakar (5 skuffer) selges.
Babyuro (gulvmodell) selges. Noen
retrolamper + en del blader og
bøker. Lys brun kommode høyde
82, bredde 72 selges. Tlf. 63 87
74 12 eller 93 61 82 02.
2 nye, ubrukte bilstereo-høyttalere selges for meget rimelige
kr 600,- tilsammen. Hver av
høyttalerne har egen pen kasse
og hver høyttaler består av 3
mindre høyttalere med diameter
på henholdsvis 17,5cm, 9cm og
7cm. Dersom du kobler inn et
spesialfilter, kan du bruke dette
anlegget på 220 volt i din bolig.
Dersom rask avgjørelse kan du
også få 2 vakre levende planter
inkludert i handelen, dersom du
er interessert i dette. Tlf. 47 39
01 31/ 67 90 74 85 (Løvenstad,
Lørenskog)

Styrke

Balanse

ThaiBo

Pilates

Ute

GøyBoksing

3 etasjer

Opplevelser
Friluftsliv
Fritidsutstyr
Norges mest
eksklusive
veteranbiler
Events
arrangør

Halvpris inntro på medlemskap og personlig trener

Powerplate
Bordtennis
Roing
Gruppetimer
Kondisjon
Styrke
PT/ Kostveileder
Massasje
Fysioterapeaut

Konkurranser - Unike veteranbilmuligheter + +

Representasjoner
av vintage klasse

Strømmen storsenter

Lokalene er gamle Strømmen Staals spisesal

Spisebord i eik med med platemål
140 x 105 cm + 2 innleggsplater
med bredde 45 cm. Kr. 1000. 6
spisebordstoler a kr. 100. Tlf. 41
47 12 45 (Strømmen).

Null institusjonspreg

Her er tidsepokens interiør, sports og bilhistorie

ØNSKES LEID
Ukependler ønsker rimelig sted å
bo. Mandag-fredag. Ikke bofellesskap, ellers alt av interesse. Seriøs,
sikker betaler. Tlf. 90 79 59 64

GIS BORT
Brukt termopanvindu med fast
karm h. 150, br. 200 gis bort. 2
stk. nye hvitmalte hobbyplater
240 x 60 gis bort. Tlf. 45 69 47
52.

Raclettejern selges kr 250,- aldri
brukt. Ring 90 57 81 34.

Maraton med smak av alle timer. Lett nybegynnernivå. Hopp innpå det som ønskes!

For alle 10 - 110 år

Tysk hjelm fra 2. verdenskrig
ønskes kjøpt av samler. Annet militært fra krigen er også av interesse.
Tlf. 40 40 62 16.

4 stk. Hakkapalita, med pigg. C
van på felg. 195/70R 15c/102R
Bra mønster. Til salgs 970kr. Tlf.
94 88 22 05 eller 67 90 92 57.

El gitar Morgan med 15 watt
Roland forsterker med trekk stativ.
Washburn stålstrenger gitar med
kasse og stativ.Lite bruke og meget
pen behandlet.Selges for 2000kr
tlf: 97 79 94 28.

Stiga kompostkværn brukt, selges
kr. 500,- 5 par gamle treski rimelig tilsalgs. Tlf. 45 69 47 52.

ØNSKES KJØPT

To tripptrapp-stoler uten bøyler
tilsalgs på Kløfta. Kr 300 pr stk
eller kr 500 for begge. Tlf 95 99
07 16.
Retro uttrekkbar barneseng, selges
kr. 500,-. Sammenleggbar reiseseng for barn, lite brukt, selges kr.
200,- 20 stk. glassplater 40 x 90
cm, tykkelse 6mm. Kan bukes til
akvarium, selges. Tlf. 45 69 47 52.

bilde. OL karaffel med motiver 20
cm høy selges kr. 500,- Har bilde
Boble jakker i div farger + svarte
boblebukser str. 12-14 år i
mange kjente merker som Head,
Skogstad H2O mellom 100-150
kr. pr. stk. Ny JC Svart Dressjakke
str. 46 ubrukt m/lapper på nypris
kr. 995,- selges kr. 400,- har bilde.
Ubrukt hjemmestrikket rød genser
i flettemønster ca str. 12-14 Arm
40 lengde 50 og bredde 43 cm.
Har bilde. Kr 400,- Ubrukt «Fana»
genser (ligner) Hjemmestrikket i
blå /hvit Hvit i bunn med blå lus
kr. 400,- (har bilde) ca str 14 år
Arm 50 cm Lengde 58 Bredde 45.
Skisko langrenn Alpina str 41
skinn kr. 300,- (som nye kostet
999)+str 43 m /glidlås kr. 250,(har bilde). Denver Nettbrett 7
tommer Android med veske
selges kr. 350,- Tlf. 63 87 54 80
eller 92 84 17 46.

Unik samling av ”sistedagsbrev”
ved nedlegging av T-K postekspedisjon i 1983 til salgs. Fullstendig
oversikter vedrørende seilingsliste
og alle 19 litra. Orginale konvolutter for alle aktuelle hurtigruteskip.
Dette er sannsynligvis eneste komplette samling som finnes. E-post:
arneanth@online.no eller ring
mobil 91 17 51 44. Henv helst
pr e.post.
Komplett myntsamling utgitt i tilknytning til vinter OL Lillehammer
1994. 4 gull- og 12 sølvmynter til
salgs. I vakkert treetui. Komplett
sett nr 000360. Ta kontakt med
arneanth@online.no eller mob 91
17 51 44.
| Swix ski jakke 2 blåfarger str.
140 vind og vannavstøtende kr.
100,- har bilde. Kandahar ski
jakke str. 140 blå/rød kr 100,- har
bilde. Bjørn Dæhli skidress Blå /
Rød str. 164 kr. 200,- har bilde.
Bjørn Dæhli ski bukse str. 152 kr
100,- Snowboard støvler merke
snakeboot str. 43 passer str 40-41
kr. 250,- har bilde. Burton grå
snowboard bukse str. S som ny kr.
300,- ny pris 1599,- Hvite danseskøyter str. 37 kr. 125,- Hockey
skøyter str. 40+41 selges kr. 150,pr. stk. Nye svarte støvletter fra
Zizzi, str. 41 med plass til bred
legg,(25,5cm skaftevidde), og 36
cm høye kr. 350,- (nypris 1900,-)
(Har bilde). Overføre VHS filmer
til DVD kr. 100,- pr time, min. kr.
300. Hadeland oljelamper. Tangen
kr. 200,-, Spiral kr. 150,- Furu kr.
150,-. Ubrukte Colombia vinterstøvler str. 41 kr. 350,- (Ligger i
eske) (ny pris 999,-). OL genser
1994 str. M selges kr. 350,- Har

Mørkbeiset seksjon i 4 deler. Hver
del h. 176, b. 63. med hyller, skap
med glassdører og skuffer. Gis bort.
Tlf. 45 69 47 52.

ØNSKES UTLEID
Lys og moderne to roms leilighet
på 45 m2 i 4. etasje beliggende
på Lillestrøm syd med flott utsikt
mot sentrum til leie omgående.
Ring 90 99 01 80.

BEDRIFTSANNONSE

SOLSKJERMING
INNTIL -30%

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@fasadeprodukter.no.

GARASJEPORTER
INNTIL -30%

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

Jo Nesbø til instrument
Lillestrøm
Mitt

Navn: Trine Sennerud Melby
Nøkkelharpe

Fredag 14. mars
holder superduoen
Jo Nesbø og Lars
Jones konsert i Lillestrøm Kultursenter.

Alder: 36
Bosted: Kurland Lørenskog
Spiller sammen med: Fjellhamar
Ælvas Spellmannslag, Trond Granlund og Roy Lønhøiden
Musikkstil: Folkemusikk og viser

Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Melby begynte å danse folkedans da hun var
6 år. Gjennom dansen fikk hun interesse for
torader da hun var 10 år. Som 17-åring var hun
på en festival i Sverige og fikk høre gruppen
Väsen. Da hun hørte hvor kult nøkkelharpen
låt ønsket hun å stifte et nærmere bekjentskap
med dette instrumentet. Etter konserten tok hun
kontakt med en nøkkelharpebygger, som hadde
salgsbod rett utenfor konsertlokalet. Impulsivt
bestilte hun ei harpe. Som sitt musikalske
forbilde trekker hun frem riksspellemann på
nøkkelharpe i Sverige, Peter Hedlund. Han ble
hennes læreren på nøkkelharpe.

I flere år har multitalentet Jo
Nesbø og multiinstrumentalisten Lars Jones reist rundt i landet sammen og holdt konserter.
De fremfører selvskrevne
viser om alt fra skihopping og
danseskoler til rottweilere.
Kommende fredag er duoen
klar for Lillestrøm Kultursenter.
- De er superpopulære og har
solgt 250 billetter til nå, selv om
de har vært her før. Vi har plass
til ca 70 personer til, forteller
markedssjef ved Lillestrøm Kultursenter, Anne Merete Rodem.
ETTERTRAK TET
Jo Nesbø slo først gjennom med
popbandet Di Derre, men har
også hatt en aktiv solokarriere,
ofte med kassegitar rundt halsen og nettopp bassist Lars Jones ved sin side. Jones er en ettertraktet musiker både live og
på plate, og har tidligere samarbeidet med Anne Grete Preus,
Dronning Mauds Land og Grete
Svendsen. I 1996 ga han også ut
soloalbumet «Raindrops to the
Desert».

— Nøkkelharpen kjøpte jeg i 2000. Dette er
instrumenter som kun lages for hånd. Du får dermed ikke kjøpe slike harper i en vanlig musikkbutikk, kun hos de som bygger disse. Sören Håker
har bygget min nøkkelharpen. Han er en av
Sveriges beste byggere, forteller Trine Sennerud
Melby, som til daglig jobber som folkemusiker
og danselærer på folkemuseet på Bygdøy.

KONSERT: Jo Nesbø tar med seg multiinstrumentalisten Lars Jones til
Lillestrøm Kultursenter kommende fredag. (Foto: Arvid Stridh)

Månedens kunstner
Månedens kunstner på Hovedbiblioteket på Strømmen i mars
er Anne Brit Smestad. Anne Brit
blir inspirert av farger, og liker å
leke med dette. Hun har prøvd
seg på både akryl og olje, men
faller alltid tilbake til akvarell.
Kunstneren er utdannet sosionom, men malingen er nå en
heltidssyssel.
Hun har blitt antatt på Romeriksutstillingen flere ganger.
Utstillingen kan sees i bibliotekets åpningstid, og er et samarbeid med Skedsmo Kunstforening.

SNEKKER MED
FAGBREV

Pensjonert snekker m/fagbrev.
Ledig for snekker og malearbeid.
30 års efaring. Tlf. 94 82 76 78.
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Anne Brit
Smestad. (Foto: Privat)

KUNSTNER:

Nøkkelharpen har 16 strenger. Fire hovedstrenger og tolv resonansstrenger. Når hun
spiller ute mikker hun opp instrumentet med en
svanehals-kondensatormikrofon. Ettersom harpa
har tolv resonansstrenger skal det en veldig
god mikrofon til for å kunne yte instrumentet full
rettferdighet.
— Nøkkelharpen låter nok aller best når den er
helt akustisk. Det er en veldig spesiell og fin lyd
i den. Jeg er veldig glad i folkemusikktradisjonen, og har valgt et instrument som du finner
i folkemusikken. Men selv om nøkkelharpen
er hovedinstrumentet hender det at jeg spiller
litt torader i Granlund Band - og ellers når det
trengs i festlige lag.
— Din beste opplevelse med harpa?
— Det var da jeg fikk være med på min første
ordentlige CD-innspilling med Norges beste
toraderspiller, Lillebror Vasaasen. Det var en
spennende og fin opplevelse.
— Hvem foreslår du som neste kandidat til Mitt
Instrument?
— Magne Askeland, en felespiller i Fjellhamar
Ælvas Spellmannslag. Han er en dyktig musiker
og en god representant innenfor folkemusikksjangeren.

Tekst: Roy Mortensen
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HVA SKJER?

– Jeg gleder meg veldig
til å endelig få komme
hjem til Lørenskog med
musikken min.

SKEDSMO

scenen på Lillestrøm Kultursenter!
I Hakkebakkeskogen finnes kakeglade mus, lumske rever, dobbelt
peprede pepperkaker og dyr som
spiser de som er mindre enn dem
selv. Mikkel Rev er den verste,
han lusker mellom buskene og er
sulten hele tiden. Og når Bestemor
Skogmus nesten blir spist av Petter
Pinnsvin, synes Morten Skogmus
at noe på gjøres. Musikalensemblet
Some People satte opp Thorbjørn
Egners klassiker ”Klatremus og de
andre dyrene i Hakkebakkeskogen”,
for første gang i 2011. Nå er turen
kommet til Lillestrøm.

FORMIDDAGSTREFFEN

Ingvild Koksvik

TORSDAG 13. MARS KL. 12:00-13:00
STRØMMEN STORSENTER

TIRSDAGER OG TORSDAGER KL. 11-13
STATSRÅD IHLENS VEI 113, STRØMMEN
Da har vi startet opp igjen etter
julen og alle pensjonister og
trygdede (vi er ikke så nøye på det)
som har lyst til å snekker litt eller har
en stol, bord, gyngehest, gammelt
treskap eller trelampe som trenger
litt reparasjon er hjertelig velkommen. For mer info www.flisespikkerlauget.no

SKØYTESKOLE KUNSTLØP

Konsertdebuterer i Lørenskog
Tekst: Charlotte Sissener
charlotte@avisdrift.no

Etter at Farsund-bosatte Ingvild

Koksvik solodebuterte med albumet «Nattåpent» i fjor vår
har hun holdt mange konserter
over hele Norge. Frem til nå har
hun imidlertid ikke vært innom
hjemstedet Lørenskog. Onsdag
19. mars blir det en endring på
det.
KOMMER HJEM
– Jeg har gjort en rekke konserter over hele landet, både
på festivaler, kulturhus og
ulike scener. I høst sang jeg
med Kristiansand Symfoniorkester, det var veldig gøy. Men
jeg har enda til gode å spille

i hjemkommunen. Så jeg er
veldig glad for at jeg nå får
muligheten til å komme hjem
og gjøre en konsert her, sier
Ingvild Koksvik som startet
sin musikalske karriere som
15-åring i St.Laurentiuskoret.
NORGESTURNÉ
Koksvik har fått gode kritikker
for sitt debutalbum, som befinner seg i skjæringspunktet
mellom viser, folkemusikk og
jazz. Tekstene er på norsk og
basert på diktene av den kjente
lyrikeren Rolf Jacobsen.
Denne uken er Løren-

skog-jenta i Tyskland, hvor hun
skal holde konserter i Hamburg, Reitze og Berlin. Konserten i Lørenskog Hus neste uke
blir startskuddet for vårens
Norgesturné, der hun blant
annet skal innom Oslo, Arendal, Bø i Telemark, Farsund og
Lyngdal.
– Jeg gleder meg veldig til å
endelig få komme hjem til Lørenskog med musikken min, og
er spesielt glad for å bli invitert til
å gjøre en konsert i det flotte kulturhuset. Jeg håper selvfølgelig at
det kommer mange folk på konserten, og kanskje ser jeg noen

kjente ansikter, smiler hun.
NYE LÅTER
Med seg på scenen har hun Nils
Økland på hardingfele og fiolin
samt Lars Jakob Rudjord på piano.
– Dette er fantastiske musikere som jeg er veldig glad for
å ha med meg. Vi kommer til
å spille en del fra platen min,
men også noen nye låter. Jeg
jobber for tiden med musikk
til min neste plate, og kommer
nok også til å fremføre noen
nye sanger herfra, forteller
Ingvild Koksvik.

TORSDAGER KL. 17:00 SKEDSMO
ISHALL
Romerike kunstløpklubb har startet
opp sin populære skøyteskole
torsdager kl 17.00 i Skedsmo Ishall.
På skøyteskolen lærer barna god
skøyteteknikk gjennom lek og moro.
Kurset passer for barn fra 5 år og
oppover. Påmelding gjøres til karitlind@hotmail.com eller ved direkte
oppmøte.

For annonsering kontakt Anita på tlf. 483 20 157
eller Elisabeth på tlf. 483 23 443

DAMETRIMMEN FRESKIS

TORSDAG 13. MARS KL. 18:00
FREDAG 14. MARS KL. 18:00
LØRDAG 15. MARS KL. 15:00
SØNDAG 16. MARS KL. 15:00
I TEATERSALEN

ONSDAGER KL. 12:00-12:30 VOLT
6. ETG. LØRENSKOG HUS
Dametrimmen Freskis ønsker kvinner i alle aldre velkommen til trim!
Arrangeres av Lørenskog frivilligsentral, Friskis&Svettis og Hammer
Turn. Enkel trim som passer for alle.
Avholdes i Volt scene i Frivilligsentralen/Aktivitetshuset Volts lokaler i
6. etg i Lørenskog hus. Gratis!

STRIKKEKAFE
Et eventyrspill i to akter av Thorbjørn
Egner. Det er klart det blir fest når
Dyrene i Hakkebakkeskogen inntar

Neste ukes tema:

MAT & VIN

Det som begynte som en
”one-off”-happening på viseklubben
Josefine, har etter hvert blitt en duo
hvor Jo Nesbø forteller historier og
spiller sanger sammen med multiinstrumentalist Lars Jones. Tanken
bak konserten er å anrette noen
fortellinger så enkelt som mulig,
å bruke det man har for hånden:
En gitar, en bass, et munnspill, to
stemmer og en smule nærhet. På
en god kveld trengs ikke mer for å
skape latter, ettertanke - og kanskje
til og med litt varme.

LØRENSKOG

DYRENE I HAKKEBAKKESKOGEN

Riv

Kun:
Bildet avviker fra STOMPA tilbudet

Neste uke holder
Ingvild Koksvik
sin aller første
konsert i hjembygda Lørenskog.
– Jeg gleder meg
veldig, sier hun.

RASMUS PÅ LOFFEN

LØRDAG 15. MARS KL. 13.00 VASSHJULET

INGVILD KOKSVIK

ONSDAG 19. MARS KL. 19.30 VASSHJULET

ANNENHVER ONSDAG KL. 10-14
SKÅRER GÅRD, LØRENSKOG BYGDEMUSEUM

Rasmus er en liten gutt som bor på
et barnehjem for foreldreløse barn.
En dag bestemmer han seg for å
rømme! Han treffer Paradis-Oskar
og sammen begir de seg ut på
loffen på spennende og morsomme
eventyr. Opplev Astrid Lindgrens
folkekjære historie om Rasmus
på loffen på en måte du aldri før
har sett eller hørt! Rasmus er en
enmannsforestilling fylt av karakterskuespill, akrobatikk, dans, miming,
sang, musikk, lyst, galskap, vemod,
spenning og lidenskap! Passer for
barn i alderen 7 - 14 år.

SANGCAFÉ

TORSDAG 13. MARS KL. 18:00 SALEMKIRKEN
Vi inviterer til stor sang og- musikkfest for alle romerikinger i
Salemkirkens “storstue”,med tema:
“Syngende strenger”. Gitaren blir
hovedinstrument denne kvelden.
Vi får besøk av to gitarelever fra
Lillestrøm v.g. skole. Hovedgjest
er gitarist og trubadur Dag Arne
Saltnes, kompet av husorkesteret.
I tillegg har vi humørsprederne
“Jubel&Fryd”. Allsang og rimelig mat
fra vårt eminente kjøkken er også på
menyen – Dette må du få med deg!

KAMPEN JANITSJAR - ON
THE ”SAMMY” SIDE OF THE
STREET

LØRDAG 15. MARS KL. 17:00 STORSTUA
Velkjente og velrennomerte Kampen
Janitsjarorkester presenterer et
knippe Sammy Nestico storbandarrangementer, omskrevet spesielt til
orkesteret. Sammy Nestico er en
produktiv og velkjent komponist og
arrangør av storbandmusikk, og er

ut annonsen

9,-

pr cm

STOMPA hvite skyvedørsfronter laget på
dine mål.
Ma

det noen som kan få musikken hans
til å svinge slik den skal, er det Kampegutta. Kampen Janitsjarorkester
har solide 85 år på baken, og alle
medlemmene har én felles interesse
- nemlig å underholde publikum.
Overalt hvor disse gutta ferdes blir
de mottatt med åpne armer, og spillegleden smitter over på publikum.
Eckhard Baur er musikalsk leder for
denne konserten.

d
un

Sangfugl fra Lørenskog. Med
sterke melodier og en stemme
av de sjeldne har Ingvild Koksvik
begeistret og berørt både presse
og publikum over hele landet. Hun
har trollbundet lytterne gjennom
en rekke konserter de siste årene,
med sine vakre og inderlige
sanger influert av viser, jazz og
folkemusikk. “Som om himmelen
åpnet seg” skrev Rogalands avis.
Nå kommer sangeren, som er født
og oppvokst i Lørenskog, hjem
til Lørenskog Hus og byr på en
stemningsfull og poetisk konsert
med tekster på norsk, bl.a. av
dikteren Rolf Jacobsen. Ingvild
Koksvik er aktuell med platen
Nattåpent, som har fått anmelderne til å trille terningkast 5 og 6.
På konserten har Ingvild Koksvik
(sang) med seg noen av landets
fineste musikere: Nils Økland (hardingfele og fiolin) og Lars Jakob
Rudjord (piano).

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 bridge
fra kl 18.30 hver torsdag kveld ut
april på Fjerdingby Trivselssenter.
Du kan komme med eller uten
makker (vi ordner muligens en).
Velkommen innom å se hvordan vi
har det. Kontakt: Arne Stenersen tlf
92801083.

INNEBANDYTRENING MIKRO/
MINI (4 TIL 9 ÅR)

MANDAGER 16:30 MARIKOLLEN
FLERBRUKSHALL
Innebandytrening for barn
aldersgruppe 4 – 9 år mandager
16:30 – 18:00 – ha det gøy,
lek og lær. Vi har også tilbud for
eldre unger, ungdom og voksne: Gutter 12 (G12) Mandager
18:00 – 19:00 (aldersgruppe
10-13). Gutter 15 (G15) Mandager 19:00 – 20:30 (aldersgruppe 14-16). Selv om lagene
har betegnelse “gutter” kan
dere jenter selvsagt komme på
trening – vi har bare ikke funnet
noen innebandyjenter ennå –
mixed-lag er ikkeno problem :)
“A-laget” Menn 5. div. mandager
20:30-22:00 aldersgruppe 17 –
oppover.

KORØVELSE

MANDAGER OG LØRDAGER KL. 19:00,
ØVRE RÆLINGEN KIRKE
Lyst til å synge sammen med
oss? Rælingen Sanglag øver hver
mandag i Øvre Rælingen kirke.

TJUKKASGJENGEN I RÆLINGEN
TORSDAGER OG MANDAGER KL. 19:00
RÆLINGEN RÅDHUS
Tjukkasgjengen i Rælingen går
tur hver mandag og torsdag. Vi
(både tjukke og tynne, unge og
gamle) møtes på rådhuset kl
1900.

Tips oss
om arrangement
der du bor:

hvaskjer@romeriksposten.no

ks
en

rk
garderobe p

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

(Frist fredager)

CM-TILBUD
Vi har fleksible løsninger i alle prisklasser.
Vi skreddersyr garderober og innredningsløsninger på dine mål.
La våre garderobeselgere hjelpe deg å finne akkurat den løsningen
du er på jakt etter.

e

Ingvild Koksvik solodebuterte i fjor med albumet «Nattåpent». Onsdag 19. mars holder hun sin første konsert i hjemkommunen. (Foto: Andreas Ulvo)

Lørenskog Husflidslag arrangerer
strikkekafe på formiddagen annenhver onsdag. Ta med eget håndarbeid og hygg deg med likesinnede.
Åpent for både medlemmer og
ikke-medlemmer.

FREDAG 14. MARS KL. 19:30 I STJERNESALEN

FLISESPIKKERLAUGET

HJEM TIL LØRENSKOG:

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

JO NESBØ OG LARS JONES

Velkommen til Formiddagstreffen
på senterscenen 2.etg kl.12.0013.00. Gratis minikonsert med
Elisabeth Andreassen.
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Velkommen til vår butikk for en hyggelig prat!
www.garderobemannen.no
www.garderobemannen.no

X–ORD

Nr. 10 – 2014

Vi trekker ut en heldig vinner

som får et FLAX–lodd tilsendt i posten!

Send kryssordløsningen med navn og adresse til
kryssord@romeriksposten.no
eller til Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

LØSNING
AV FORRIGE UKES
KRYSSORD

bildet tatt?

Nr. 10 – 2014

29

Har du svaret?

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

Vi gir
utfordringen
på ny!
Ingen av våre les
ere
klarte forrige uke
s
oppgave, og vi sp
ør
derfor igjen:
Hvor er dette
bildet tatt?

Hvor er dette

28

Takk til alle som sendte inn!

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

RIKTIG SVAR PÅ
KRYSSORDET FRA
FORRIGE UTGAVE VAR:

ORDENTLIG
KALIBER
VINNER AV FLAXLODD
BRIT-KARI SJØLLI
Romeriksgt. 65
2003 Lillestrøm

r!
e
r
e
l
u
t
a
r
G

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

45 års erfaring med gulv.
Vi kan gulv!

SVARSLIPP SENDES TIL: Romeriksposten, Depotgata 20, 2000 Lillestrøm

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

GRATIS PARKERING

FRIST FOR INNSENDING : Mandag 17. mars

189,-

Upofloor Parkett
Valnøtt Country 2 stav
14 mm.

NÅ

Pr. kvm

NÅ

199,Pr. kvm

Pr. kvm

NÅ

Pr. kvm

NÅ

408,-

Alloc Commercial Stone
Skifer Koksgrå
Livstidsgaranti

Upofloor Parkett
Eik Select 3 stav
14 mm.

Pr. kvm

660,-

NÅ

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

520,-

299,-

Dala Floda Furugulv
21x137 mm. Øk.
Hardvoksoljet Hvit

Moelven Eik Heltre
Rustic 20x140 mm
Etna

Pr. kvm

Pr. kvm

Utkjøring: Tirsdager og
torsdager i Oslo/omegn

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

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

NÅ

Åpent: Mandag - fredag 10-18
Gratis parkering

Upofloor Parkett
Eik Smoked Mattlakk
14 mm. 3 stav
Pr. kvm

30 000 kvm gulv på lager
Stor utstilling på Alnabru

Vi er kjent for lave priser.

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

PARLA Parkett
Eik Natur 3 stav
14 mm. Øk.

168,-

NÅ

249,-

AASEN HANDEL AS
PARKETTGULV

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

www.aasenhandel.no
Adr: Strømsveien 273, 0668 Oslo (Alnabru) v/Kvik Kjøkken/ MegaFlis

Vi er kjent for stort
utvalg og lave priser!

TV & UNDERHOLDNING

Nr. 10 – 2014

tv

TV & UNDERHOLDNING

Kulturhusåpning

I åpningsshowet fra
Hamar Kulturhus
møter vi artister fra
hele Innlandet og folk
med sterk tilknytning
til byens kulturliv,
blant andre Anders
Baasmo Christiansen
og Ole Edvard Antonsen. I spissen for det
hele – Hamars egne
Hilde Hummelvoll og
Kåre Magnus Bergh.
NRK1 fredag kl 22.25

Hvem blir Norges ESC-representant?

Øyvind Fjeldheim møter Kennedys livvakt

I kveld står ni spente
finalister klare på scenen i Oslo Spektrum,
og den endelige vinneren som skal representere Norge i den
internasjonale finalen i
mai, skal stemmes
fram. Programledere
er Jenny Skavlan og

Erik Solbakken. I første del av sendingen
vil alle de ni finalistene fremføre melodien sin. Av disse går
de fire bidragene som
får flest publikumsstemmer, videre til en
gullfinale.
NRK1 lørdag kl 19.55

Clint Hill er norskamerikaneren og Secret
Service-agenten som
hoppet opp i presidentbilen i sekundene
etter at John F. Kennedy ble skutt i Dallas.
Clint Hill ble født av
norske Alma Pettersen
i Dakota på begyn-

nelsen av 30-tallet, og
vokste opp med norsk
mat og kultur. Etter 50
år forteller han endelig
den fulle historien om
hva som skjedde
denne dagen i Dallas,
og hvordan dette har
formet livet hans.
TV 2 søndag kl 20.00

06.00 Morgensending
10.45 Cash Cowboys (r)
11.40 Dødsveiene (r)
12.40 Alarm 112 – På liv og
død (r)
13.40 Smallville (15)
14.35 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 South Park (r)
16.00 Fraktekrigen (r)
16.30 Cash Cowboys (11)
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 Big School (2)
21.00 Californication (r)
21.35 Ødemarkens menn
(1)
22.30 Fjorden Cowboys (4)
23.00 Fjorden Cowboys (r)
23.30 Criminal Minds (r)
00.25 Las Vegas Jailhouse
(r)
00.55 Skolepurken (r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
12.50 Happy Endings (r)
13.15 Melissa & Joey (r)
13.45 Den syvende himmel
(r)
14.45 Morgan og Ola-Conny
i USA (r)
15.45 Cougar Town (r)
16.15 Friends (r)
16.45 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
(27)
20.30 Den siste viking (6)
21.30 Åndenes makt (1)
22.30 Brille (r)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI: Miami (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
11.05 Real Housewives of
Vancouver (r)
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 (58)
17.30 Bones (r)
18.30 Million Dollar Listing
New York (r)
19.30 Boligjakten (r)
20.30 Luksusfellen Sverige
(3)
21.30 Paradise Hotel (11)
22.30 Revenge (9)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.15 How I Met Your Mother (r)
00.45 How I Met Your Mother (r)
01.15 Nattsending

06.00 Morgensending
11.30 Program ikke fastsatt
12.00 The Simpsons (r)
12.30 The Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Program ikke fastsatt
15.00 Program ikke fastsatt
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I met Your Mother (r)
18.00 How I met Your Mother (r)
18.30 Program ikke fastsatt
19.00 The Simpsons (r)
19.30 UEFA Champions League. PSG - Bayer Leverkusen. Direkte.
23.30 Cops (r)
24.00 Anger Management
(r)
00.30 Seinfeld (r)
01.00 Seinfeld (r)
01.30 Nattsending

ONSDAG 12.3
06.00 Morgensending
13.10 Baronessen flytter
inn (r)
14.05 Hus til salgs (r)
14.30 Hus til salgs (r)
15.00 Tid for hjem (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(5842)
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 (121)
20.00 Det sterkeste kjønn
(3)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Truls – oppdrag Hurtigruten (3)
22.40 Kjærlighet uansett
(3)
23.40 Tid for hjem (r)
00.40 Beck: Annonsemannen (r)
01.40 Nattsending

05.50 Morgensending
13.25 V-cup fristil. Kulekjøring. Direkte fra Voss.
15.00 V-cupfinale skøyter.
3000 m kvinner og 1500 m
menn.
16.00 V-cup hopp. Kvinner.
16.55 Paralympics. Kjelkehockey fin. Forts. NRK1.
17.45 V-cupfinale kombinert. Stafett 4 x 5 km.
18.45 V-cupfinale skøyter.
500 m kv., 500 m og lagtempo, menn.
18.55 Paralympics. Kjelkehockey fin. Forts fra NRK1.
19.30 Ei stund i naturen (r)
19.35 Bokprogrammet (r)
20.05 Arven etter Picasso
(r)
21.00 Nyheter
21.10 Skitten sjokolade
21.55 Anonyme romantikere. Fr. komedie fra 2010.
23.10 Mesterkokken
Heston (r)
23.35 Ashes of Time Redux
Kin. drama fra 1994/2008.
01.05 Nattsending

06.00 Morgensending
09.00 Nyhetsmorgen
10.00 Bonanza (r)
11.00 Bonanza (r)
12.00 Hotell helvete (r)
13.00 Restaurant SOS (2)
14.00 Kjærlighet uansett (r)
15.00 Smartere enn en 5.
klassing? (r)
16.00 Det sterkeste kjønn
(r)
17.00 Norske Talenter (r)
18.30 Nyhetene
18.50 LørdagsMagasinet
19.10 Sportsnyhetene
19.20 Været
19.30 Solsidan (3)
20.00 Hver gang vi møtes
(3)
21.00 Nyhetene
21.15 Været
21.20 Sportsnyhetene
21.40 Hver gang vi møtes
(3)
22.15 God kveld Norge
23.15 Alt en jente kan
ønske seg. Am. komedie fra
2003.
01.15 Nattsending

06.00 Morgensending
10.55 Frasier (r)
11.25 Frasier (r)
11.50 M*A*S*H (r)
12.20 M*A*S*H (r)
12.50 M*A*S*H (r)
13.20 M*A*S*H (r)
13.50 M*A*S*H (r)
14.20 That '70s Show (r)
14.45 That '70s Show (r)
15.15 That '70s Show (r)
15.40 That '70s Show (r)
16.05 That '70s Show (r)
16.35 På tur med Dag Otto
(3)
17.35 Senkveld med Thomas og Harald (2)
18.40 Big School (r)
19.15 Big School (r)
19.50 Big School (r)
20.25 Big School (r)
21.00 Nerdenes hevn 3.
Am. komedie fra 1992.
22.50 Nerdenes hevn 4 –
En nerd til begjær. Am.
komedie fra 1994.
00.40 Criminal Minds (r)
01.35 Criminal Minds (r)
02.25 Nattsending

06.00 Morgensending
10.45 Melissa & Joey (r)
11.10 Melissa & Joey (r)
11.40 Friends (r)
12.10 Friends (r)
12.40 Friends (r)
13.15 Friends (r)
13.45 Friends (r)
14.10 Two and a Half Men
(r)
14.40 Two and a Half Men
(r)
15.10 Two and a Half Men
(r)
15.40 Two and a Half Men
(r)
16.05 Two and a Half Men
(r)
16.30 Winter Wipeout (r)
17.30 Herlige hjem (10)
18.30 71° nord – Norges
tøffeste kjendis (r)
20.00 Hvem kan slå
Aamodt og Kjus? (r)
21.30 Quantum of Solace.
Am. action fra 2008.
23.30 Special Victims Unit
(r)
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Real Housewives of
Vancouver (r)
14.00 Real Housewives of
Beverly Hills (3)
15.00 Real Housewives of
Beverly Hills (4)
16.05 The Middle (r)
16.35 The Middle (r)
17.05 The Middle (r)
17.35 Anger Management
(15)
18.05 Anger Management
(16)
18.35 Anger Management
(17)
19.05 Anger Management
(18)
19.35 Den helskrudde professoren II – Familien
Klump. Am. komedie fra
2000.
21.30 Notting Hill. Br./am.
romantisk komedie fra
1999.
23.40 Terapi for korte lunter. Am. komedie fra 2003.
01.30 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Seinfeld (r)
13.30 The Office
15.30 30 Rock (25)
16.00 30 Rock (26)
16.30 Formel 1: Australia
Grand Prix. Redigert opptak
fra kvalifiseringen i Australia
Grand Prix, fra Albert Park i
Melbourne.
17.30 How I met Your Mother (r)
18.00 How I met Your Mother (r)
18.30 The Simpsons (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I met Your Mother (r)
20.30 How I met Your Mother (r)
21.00 Grimm (8)
22.00 Planet of the Apes.
Am. science fiction fra
2001.
00.05 Den perfekte stormen. Am. eventyrdrama fra
2000.
02.15 Nattsending

06.55 Morgensending
13.00 Vinterstudio.
13.30 V-cupfinale langrenn.
10 km jaktstart fri teknikk,
kvinner.
14.00 VM skiflyging.
Laghopp.
15.45 Vinterstudio
16.00 V-cupfinale langrenn.
15 km jaktstart fri teknikk,
menn.
16.45 V-cupfinale
kombinert. Langrenn 10 km.
Falun.
17.00 Paralympics i Sotsji.
Avslutningsseremoni.
19.00 Søndagsrevyen
19.45 Sportsrevyen.
Aktuelle reportasjer og
dagens sport.
20.15 Værbitt (4)
20.55 Sanger om Norge (1)
21.35 Musketerene (3)
22.30 Gutter er gutter (3)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Filmbonanza (r)
23.45 Melodi Grand Prix
2014 Finale (r)
01.55 Nattsending

08.55 Morgensending
13.00 V-cup fristil. Parallell
kulekjøring.
14.05 V-cupfinale alpint.
Storslalåm 2. omgang,
kvinner.
14.40 V-cupfinale
kombinert. Langrenn 10 km.
15.15 V-cupfinale skøyter.
Heerenveen.
17.15 Skavlan (r)
18.15 Norge rundt og
rundt (r)
18.40 Glimt av Norge:
Isdraumen (r)
18.55 Paralympics i Sotsji.
Avslutningsseremoni.
19.35 Cornelis og
kjærligheten (r)
20.10 Slukt av et synkehull
21.00 Nyheter
21.10 Hovedscenen
22.45 Kjærlighet i skyggen
av Hitler (r)
23.40 Skitten sjokolade (r)
00.25 Anonyme
romantikere. Fr. romantisk
komedie fra 2010.
01.40 Nattsending

06.00 Morgensending
09.00 Nyhetsmorgen
10.00 Bonanza (r)
11.00 Bonanza (r)
12.00 60 Minutes (r)
13.00 Disaster Guy (r)
14.00 Eventyrlig seilas (r)
14.30 Eventyrlige
nordmenn (r)
15.30 Vårt Lille Land (r)
16.30 Hver gang vi
møtes (r)
18.00 En ny start på livet (r)
18.30 Nyhetene
18.50 Været
19.00 Truls – oppdrag
Hurtigruten (r)
20.00 Eventyrlige
nordmenn (3)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Vårt Lille Land (11)
22.50 Det tredje øyet (r)
23.50 God kveld Norge (r)
00.20 Himmelhytta (r)
00.50 Senkveld med
Thomas og Harald (r)
01.55 Nattsending

06.00 Morgensending
11.30 Frasier (r)
12.00 M*A*S*H (r)
12.30 M*A*S*H (r)
13.00 M*A*S*H (r)
13.30 M*A*S*H (r)
14.00 Vår morderiske jord
(r)
15.00 Punk'd (r)
15.30 Punk'd (r)
16.00 Golden Goal (r)
16.30 En moderne familie
(r)
17.00 En moderne familie
(r)
17.30 En moderne familie
(r)
18.00 En moderne familie
(r)
18.30 En moderne familie
(r)
19.00 Atlantis (r)
20.00 Atlantis (3)
21.00 Crash. Am. drama fra
2004.
23.10 Samurai Sikkerhet (r)
23.40 På innsiden: Asias
største fengsel (r)
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
11.15 Friends (r)
11.40 Two and a Half
Men (r)
12.05 Two and a Half
Men (r)
12.30 Two and a Half
Men (r)
13.00 Two and a Half
Men (r)
13.30 Two and a Half
Men (r)
14.00 4-stjerners middag (r)
15.00 4-stjerners middag (r)
16.00 4-stjerners middag (r)
17.00 4-stjerners middag (r)
18.00 Den siste viking (r)
19.00 Den siste viking (r)
20.00 71° nord – Norges
tøffeste kjendis (3)
21.30 Neste sommer (2)
22.00 Thomas Giertsen:
Helt perfekt (2)
22.30 Åndenes makt (r)
23.30 Hvordan gjør de det?
med Jo Røislien (1)
24.00 Hvordan gjør de det?
med Jo Røislien (2)
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
11.55 Anger
Management (r)
12.20 Anger
Management (r)
12.50 Notting Hill. Br./am.
romantisk komedie fra
1999.
15.00 Svenske Hollywoodfruer (r)
16.00 Svenske Hollywoodfruer (r)
17.00 Teenage Boss
Sverige (r)
18.00 Luksusfellen
Sverige (r)
19.00 Hellstrøm rydder opp
– hjemme (r)
20.00 Hele Norge baker (3)
21.00 Bad Teacher. Am.
komedie fra 2011.
22.40 Michael J Fox
Show (r)
23.15 Michael J Fox
Show (r)
23.50 Sleepers. Am.
thrillerdrama fra 1996.
02.30 Nattsending

06.00 Morgensending
11.00 The Office (r)
11.30 The Office (r)
12.00 The Simpsons (r)
12.30 Simpsons (r)
13.00 Simpsons (r)
13.30 Garasjen (r)
14.30 Ax Men (3)
15.30 Ax Men (4)
16.30 Storage Hunters (r)
17.00 Formel 1: Australia
Grand Prix. Oppsummering
fra Australia Grand Prix, fra
Albert Park i Melbourne.
18.00 Storage Hunters (r)
18.30 The Exes (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 The Simpsons (9)
20.30 Family Guy (9)
21.00 Two and a Half Men
(18)
21.30 How I Met Your Mother (14)
22.00 Rise of the Planet of
the Apes. Am. actioneventyr
fra 2011.
23.50 Sleepy Hollow (9)
00.50 Nattsending

10.10 Morgensending
13.20 Sportsrevyen (r)
Aktuelle reportasjer og
dagens sport.
13.50 Melodi Grand Prix
2014 Finale (r)
16.00 Det søte liv (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Værbitt (r)
19.40 Mitt yrke
19.45 Nøden på nært
hold (1)
20.15 Aktuelt
20.55 Nasjonalgalleriet
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Illusjonen om ei fri
presse
22.20 Håndlaget (1)
22.30 Urix
22.50 Bokprogrammet (r)
23.20 Slukt av et
synkehull (r)
00.10 På jobb i
krigssonen (r)
00.40 Nattsending

06.00 Morgensending
13.10 Baronessen flytter
inn (r)
14.05 Hus til salgs (r)
14.30 Hus til salgs (r)
15.00 Truls – oppdrag
Hurtigruten (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(5845)
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 (123)
20.00 På tur med Dag
Otto (4)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Det tredje øyet (4)
22.40 Mordene i
Sandhamn (3)
23.40 Truls – oppdrag
Hurtigruten (r)
00.40 Beck: Siste vitnet (r)
01.40 Nattsending

06.00 Morgensending
10.45 Cash Cowboys (r)
11.40 Dødsveiene (r)
12.40 Alarm 112 – På liv og
død (r)
13.40 Smallville (18)
14.35 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 South Park (r)
16.00 Fraktekrigen (r)
16.30 Cash Cowboys (1)
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 Big School (5)
21.00 Californication (r)
21.35 Black Ops (1)
22.30 Suits (12)
23.25 Criminal Minds (r)
00.20 Las Vegas
Jailhouse (r)
00.50 Skolepurken (r)
01.20 Amerikanske
gangstere (r)
02.15 Nattsending

06.00 Morgensending
13.15 Melissa & Joey (r)
13.45 Den syvende
himmel (r)
14.45 Morgan og Ola-Conny
i Europa (r)
15.40 Cougar Town (r)
16.05 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 (29)
20.30 Den siste viking (7)
21.30 Brille (4)
22.30 Neste sommer (r)
23.00 Thomas Giertsen:
Helt perfekt (r)
23.30 Revolution (20)
00.25 Castle (r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
11.10 Real Housewives of
Beverly Hills (r)
12.05 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Ekstreme samlere (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 (61)
17.30 Bones (r)
18.30 Million Dollar Listing
New York (r)
19.30 Boligjakten (r)
20.30 Teenage Boss
Sverige (11)
21.30 Paradise Hotel (13)
22.30 NCIS (10)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.15 How I Met Your
Mother (r)
00.40 How I Met Your
Mother (r)
01.15 Paradise Hotel (r)
02.10 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
Mother (r)
18.00 How I met Your
Mother (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I met Your
Mother (r)
20.30 How I met Your
Mother (r)
21.00 Two and a Half
Men (r)
21.30 Car Lot Rescue (r)
22.30 Brooklyn Nine
Nine (11)
23.00 Dads (11)
23.30 The Simpsons (r)
24.00 Family Guy (r)
00.30 Nattsending

10.00 Morgensending
13.20 Kvenane ved
ishavet (r)
14.20 Det søte liv (r)
14.30 Aktuelt (r)
15.10 Urix (r)
15.30 Sanger om Norge (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Hvem tror du at du
er? (r)
19.40 Mitt yrke
19.45 Status Norge (1)
20.15 Aktuelt
20.55 Bokprogrammet (7)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Ei iskald verd (r)
22.30 Urix
22.50 Filmbonanza (r)
23.20 Illusjonen om ei fri
presse (r)
00.10 Isfolk: Of Monsters
and Men (r)
00.40 Ut i naturen (r)
01.10 Nattsending

06.00 Morgensending
13.10 Baronessen flytter
inn (r)
14.05 Hus til salgs (r)
14.30 Hus til salgs (r)
15.00 På tur med Dag
Otto (r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and
Away (5846)
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 (124)
20.00 Tid for hjem (8)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Grey's Anatomy (11)
22.35 Else (4)
23.35 The Good Wife (11)
00.30 Beck: Ekstrem
tilstand (r)
01.30 Beck: Ekstrem
tilstand (r)
02.30 Nattsending

06.00 Morgensending
10.45 Cash Cowboys (r)
11.40 Dødsveiene (r)
12.40 Alarm 112 – På liv og
død (r)
13.40 Smallville (19)
14.35 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 South Park (r)
16.00 Fraktekrigen (r)
16.30 Cash Cowboys (2)
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 Big School (6)
21.00 Californication (r)
21.35 På innsiden:
Mafiajegerne
22.35 Arrow (10)
23.30 Criminal Minds (r)
00.25 Las Vegas
Jailhouse (r)
00.55 Skolepurken (r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
14.45 Morgan og Ola-Conny
i Europa (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 (30)
20.30 The Big Bang
Theory (16)
21.00 Costa del
Kongsvik (3)
21.30 Typisk deg med
Petter Schjerven (3)
22.30 Special Victims
Unit (3)
23.30 Castle (r)
00.25 CSI: Miami (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Ekstreme samlere (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 (62)
17.30 Bones (r)
18.30 Million Dollar Listing
New York (r)
19.30 Boligjakten (r)
20.30 Britt Eklands
familie (1)
21.30 Paradise Hotel (14)
22.30 The Crazy Ones (15)
23.00 The Crazy Ones (16)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.15 How I Met Your
Mother (r)
00.40 How I Met Your
Mother (r)
01.10 Paradise Hotel (r)
02.05 Bones (r)
03.00 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 Simpsons (r)
12.30 Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens
13.30 Kongen av Queens
14.00 Two and a Half
Men (r)
14.30 Family Guy (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens
17.00 Kongen av Queens
17.30 How I met Your
Mother (r)
18.00 How I met Your
Mother (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 UEFA Champions
League. Real Madrid –
Schalke 04.
23.30 How I Met Your
Mother (r)
24.00 Cops (r)
00.30 Anger
Management (r)
01.00 Seinfeld (r)
01.30 Nattsending

MANDAG 17.3
09.55 Morgensending
13.35 Underveis (r)
14.05 Aktuelt (r)
14.45 Urix (r)
15.05 Jakten på Norge
1814-2014 (r)
15.55 Paralympics i Sotsji.
Slalåm 2. omgang, menn.
17.00 Med hjartet på rette
staden (r)
17.55 Tegnspråknytt
18.00 Dagsnytt atten
18.45 V-cup skiskyting.
Sprint kvinner. Forts fra
NRK1.
19.00 En luksuriøs togreise
19.25 Walkabout (r)
20.05 Ei verd av krydder (6)
20.55 Filmbonanza (6)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 MGP gjennom fem
tiår
22.30 Urix
22.50 Nasjonalgalleriet (r)
23.20 Frankrikes hemmelige agenter (r)
00.15 Schrödingers katt (r)
00.45 Nattsending

06.00 Morgensending
13.10 Baronessen flytter
inn (r)
14.05 Hus til salgs (r)
14.30 Hus til salgs (r)
15.00 Det sterkeste kjønn
(r)
16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away
(5843)
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 (122)
20.00 Matagentene (6)
20.30 TV 2 hjelper deg (6)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Samurai Sikkerhet
(3)
22.15 Criminal Minds (16)
23.15 På tur med Dag Otto
(r)
00.15 Hawaii Five-0 (7)
01.10 Nattsending

06.00 Morgensending
10.45 Cash Cowboys (r)
11.40 Dødsveiene (r)
12.40 Alarm 112 – På liv og
død (r)
13.40 Smallville (16)
14.35 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 South Park (r)
16.00 Fraktekrigen (r)
16.30 Cash Cowboys (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 Big School (3)
21.00 Californication (r)
21.35 Broom (2)
22.05 Broom (r)
22.35 Golden Goal (3)
23.05 Bellator Spring Tournament (2) Kampsport.
01.05 Las Vegas Jailhouse
(r)
01.35 Skolepurken (r)
02.05 Nattsending

06.00 Morgensending
13.15 Melissa & Joey (r)
13.45 Den syvende himmel
(r)
14.40 Morgan og Ola-Conny
i USA (r)
15.35 Cougar Town (r)
16.05 Friends (r)
17.10 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
(28)
20.30 Hvem kan slå
Aamodt og Kjus? (2)
22.00 Costa del Kongsvik
(r)
22.30 The Big Bang Theory
(r)
23.00 Person of Interest
(14)
23.55 Castle (r)
00.50 Nattsending

06.00 Morgensending
11.05 Real Housewives of
Vancouver (r)
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 (59)
17.30 Bones (r)
18.30 Million Dollar Listing
New York (r)
19.30 Boligjakten (r)
20.30 Hellstrøm rydder opp
– hjemme (r)
21.30 Paradise Hotel (12)
22.30 Sleepy Hollow (10)
23.30 Sex og singelliv (r)
00.15 How I Met Your Mother (r)
00.40 How I Met Your Mother (r)
01.15 Nattsending

06.00
13.00
14.00
(r)
14.30
15.00
15.30
16.30
17.00
17.30
her (r)
18.00
her (r)
18.30
19.00
19.30
20.00
her (r)
20.30
her (r)
21.00
(r)
21.30
22.30
23.00
23.30
24.00
(20)
00.30

Morgensending
Kongen av Queens (r)
Two and a Half Men
Program ikke fastsatt
Program ikke fastsatt
Simpsons (r)
Kongen av Queens (r)
Kongen av Queens (r)
How I met Your MotHow I met Your MotProgram ikke fastsatt
The Simpsons (r)
The Simpsons (r)
How I met Your MotHow I met Your MotTwo and a Half Men
Program ikke fastsatt
Storage Hunters (25)
Storage Hunters (26)
Cops (r)
Anger Management
Nattsending

FREDAG 14.3
08.30 Morgensending
13.45 Paralympics i Sotsji.
Kjelkehockey. Direkte.
14.30 V-cupfinale langrenn.
Sprint klassisk, kvinner og
menn. Direkte.
16.15 NRK nyheter
16.25 Tegnspråknytt
16.30 VM skiflyging. Direkte
fra Harrachov.
17.30 Oddasat
17.45 VM skiflyging
18.15 Finnmarksløpet.
Europas lengste hundesledeløp – 1000 kilometer.
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.40 Norge rundt
20.05 QuizDan (9)
20.55 Nytt på nytt (10)
21.25 Skavlan
22.25 Åpning av Hamar
kulturhus
23.00 Kveldsnytt
23.15 Åpning av Hamar
kulturhus
00.10 Eurovision Song
Contests hemmeligheter (r)
01.00 Nattsending

06.25 Morgensending
12.15 V-cup skiskyting.
Sprint menn.
13.15 V-cupfinale langrenn.
Fellesstart med skibytte,
menn.
14.40 Vinterstudio
14.45 V-cup skiskyting.
Sprint kvinner.
15.45 Vinterstudio
15.55 VM skiflyging. Direkte
fra Harrachov.
17.45 Paralympics i Sotsji.
Kjelkehockey finale.
19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto-trekning
19.55 Melodi Grand Prix
2014 Finale
21.05 Underholdningsavdelingen (5)
21.45 Melodi Grand Prix
2014 Finale
22.45 Showtalk – med
Trond som Trond
23.00 Kveldsnytt
23.15 Knowing. Am./br.
actiondrama fra 2009.
01.10 QuizDan (r)
02.00 Nattsending

SØNDAG 16.3
10.00 Morgensending
13.40 Arkitektens hjem (r)
14.10 Aktuelt (r)
14.50 Urix (r)
15.10 Naturen på vippepunktet (r)
16.00 Ei stund i naturen (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Yttersia (r)
19.40 Mitt yrke
19.45 Underveis (7)
20.15 Aktuelt
20.55 Studio 1 (2)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 MGP gjennom fem
tiår
22.30 Urix
22.50 Generasjon XL (3)
23.20 Med pensjonen som
innsats
00.20 Forbrukerinspektørene (r)
00.50 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
01.05 Nattsending

TORSDAG 13.3
06.30 Morgensending
13.00 Paralympics i Sotsji.
Slalåm 1. omgang, menn.
14.30 Forbrukerinspektørene (r)
15.00 NRK nyheter
15.05 V-cup skiskyting.
Sprint menn.
16.30 Ut i naturen (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Filmavisen (r)
17.30 Oddasat
17.45 V-cup skiskyting.
Sprint kvinner.
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Schrödingers katt
20.15 Værbitt (3)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Debatten
22.30 Finnmarksløpet. Europas lengste og tøffeste hundesledeløp.
23.00 Kveldsnytt
23.15 Chicago Fire (3)
23.55 Solgt! (r)
00.25 Walkabout (r)
01.05 Nattsending

31

LØRDAG 15.3

ukens

06.30 Morgensending
15.00 NRK nyheter
15.10 Yttersia (r)
15.50 Glimt av Norge: Løypekøyraren på Sognefjellet
(r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Yellowstone – historier fra villmarka (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Filmavisen (r)
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Sport i dag
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Forbrukerinspektørene
20.15 Typen til (r)
20.45 Vikinglotto
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.40 Walkabout (3)
22.20 Trygdekontoret (3)
22.50 Finnmarksløpet
23.15 Kveldsnytt
23.30 Bokprogrammet (r)
24.00 Lulu og Leon (r)
00.40 Nattsending

Nr. 10 – 2014

06.30 Morgensending
13.50 Filmavisen 1959 (r)
14.00 NRK nyheter
14.05 Hygge i Strömsö (15)
14.45 Sånn er jeg, og sånn
er det (r)
15.00 NRK nyheter
15.10 QuizDan (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Glimt av Norge:
Verdens nordligste trikk (r)
16.20 Glemte helter (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Filmavisen (r)
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Møter i naturen (r)
17.55 En vill ny verden (1)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Puls
20.15 Yttersia (4)
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Arvingane (5)
22.30 Det gode bondeliv (2)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Inspektør Lynley (1)
00.45 Nattsending

TIRSDAG 18.3
07.45 Morgensending
13.10 MGP gjennom fem
tiår (r)
14.10 Debatten (r)
15.10 Urix (r)
15.30 Værbitt (r)
16.10 Med hjartet på rette
staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 V-cupfinale skøyter.
1000 m menn, 1500 m
kvinner og fellesstart
kvinner og menn.
20.00 Ingen grunn til
begeistring (7)
20.30 Visepresidenten (8)
21.00 Nyheter
21.10 Danne og Bleckan (r)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk
21.30 Rome (1)
22.25 MGP gjennom fem
tiår
23.50 Ei verd av krydder (6)
00.40 Filmbonanza (r)
01.10 Oddasat – nyheter på
samisk (r)
01.25 Nattsending

06.00 Morgensending
13.10 Matagentene (r)
13.35 TV 2 hjelper deg (r)
14.05 Hus til salgs (r)
14.30 Hus til salgs (r)
15.00 Else (r)
16.00 Home and Away (r)
16.25 Home and Away
(5844)
16.55 Kollektivet (3)
17.25 Karl & Co (r)
17.55 Karl & Co (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Oppgrader! (r)
19.30 Oppgrader! (r)
20.00 Norske Talenter (6)
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Norske Talenter (6)
22.15 Senkveld med Thomas og Harald (2)
23.20 Samurai Sikkerhet (r)
23.50 Eurojackpot (7)
00.05 Else (r)
01.05 Nattsending

06.00 Morgensending
09.20 Frasier (r)
09.45 M*A*S*H (r)
10.15 M*A*S*H (r)
11.40 Dødsveiene (r)
12.40 Alarm 112 – På liv og
død (r)
13.40 Smallville (17)
14.35 Scrubs (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 South Park (r)
16.00 Fraktekrigen (r)
16.30 Cash Cowboys (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 Big School (4)
21.00 Kampens regler. Am.
drama fra 1999.
23.30 Golden Goal (r)
24.00 Det tredje øyet (3)
01.00 Fjorden Cowboys (r)
01.30 Fjorden Cowboys (r)
02.00 Nattsending

06.00 Morgensending
13.15 Melissa & Joey (r)
13.45 Den syvende himmel
(r)
14.45 Morgan og Ola-Conny
i Europa (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)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 Costa del Kongsvik
(r)
20.00 Neste sommer (r)
20.30 Typisk deg med Petter Schjerven (r)
21.30 Brille (r)
22.30 Thomas Giertsen:
Helt perfekt (r)
23.00 The Graham Norton
Show (20)
24.00 Castle (r)
00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 The Ellen DeGeneres
Show (r)
13.00 Luksusfellen Sverige
(r)
14.00 Hellstrøm rydder opp
– hjemme (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 (60)
17.30 Bones (r)
18.30 Hele Norge baker (r)
19.30 Junior Masterchef
USA (r)
20.30 Michael J Fox Show
(5)
21.00 Michael J Fox Show
(6)
21.30 Get Him to the
Greek. Am. komedie fra
2010.
23.25 Sex og singelliv (r)
00.10 Sex og singelliv (r)
00.50 Nattsending

06.00 Morgensending
12.30 The Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens (r)
13.30 Kongen av Queens (r)
14.00 Two and a Half Men
(r)
14.30 Program ikke fastsatt
15.00 Program ikke fastsatt
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens (r)
17.00 Kongen av Queens (r)
17.30 How I met Your Mother (r)
18.00 How I met Your Mother (r)
18.30 Program ikke fastsatt
19.00 The Simpsons (r)
19.30 The Simpsons (r)
20.00 How I met Your Mother (9)
20.30 How I met Your Mother (10)
21.00 Garasjen (r)
22.00 Battle: Los Angeles.
Am. sciencefiction-drama fra
2011.
00.05 Program ikke fastsatt
01.10 Nattsending

06.30 Morgensending
15.10 Folk: Reinhekla
magi (r)
15.50 Det søte liv (r)
16.00 NRK nyheter
16.10 Glimt av Norge: Tragedien på Folla (r)
16.20 Glemte helter (r)
17.00 NRK nyheter
17.15 Filmavisen (r)
17.30 Oddasat
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Møter i naturen (r)
17.55 En vill ny verden (2)
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Ut i naturen
20.15 Solgt! (4)
20.45 Extra-trekning
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Brennpunkt
22.30 Krøll på hjernen (3)
23.00 Kveldsnytt
23.15 Nasjonalgalleriet (r)
23.45 Underholdningsavdelingen (r)
00.25 Sanger om Norge (r)
01.05 Nattsending

(r)
(r)

(r)
(r)

©Universum

30

