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Skal bli en
«døgnåpen
fjordby»
Langs Lysakerelven skal en ny, levende
by vokse frem. Det er i alle fall målet.
NYHET side 6–7
LEGGER PLANER: Kommunalsjef i Bærum Jannike Hovland (t.v.) og planleggingsleder i Statens vegvesen, Matilde Anker, vil utvikle Lysaker som kollektivknutepunkt omgitt av torg, parker, gater,
boliger og handel. Illustrasjonen (innfelt) viser hvordan nye torg på Lysaker kan bli i fremtiden.
ILLUSTRASJON: NORCONSULT, FOTO: KARL BRAANAAS

Tar over etter
Bølgen & Moi

VI TØMMER BUTIKKEN
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NYHET side 4

*Gjelder ikke legemidler og allerede

Høyt
oppe etter
X Gamesavtale
SPORT side 10

Mister
pengestøtte
– må stenge
NYHET side 9

nedsa�e varer.

Hent dine resepter hos oss.
Vi betaler egenandel på dine blåresepter.

Lager skulptur
til Slottet
KULTUR side 14–15

Bankveien 4,
Asker sentrum
Tlf. 902 18 888
Åpent: 9-17 (10-15)
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Terje Tandberg

Viken – et
fantasiprosjekt

KJENNER BEHOVET PÅ KROPPEN: Drosje- og bussjåfør Bjørn Cedrik Røgler er blant mange som savner et offentlig
toalett ved Asker stasjon. 
FOTO: KARL BRAANAAS

Når behovet
melder seg
A

sker kommune og Bane Nor skal
se på mulighetene for bedring
av toalett-tilbudet ved Asker stasjon.
Brukere av stasjonen har lenge savnet
et offentlig toalett, og saken kom opp
i Asker kommunestyre på siste møte
før jul, da politikerne behandlet handlingsprogrammet for kommunen for
perioden 2018–21. Det var Arbeiderpartiet som trykket på, gjennom følgende verbalforslag fra partiets gruppeleder Marianne Riis Rasmussen:
«Det er ikke tilgang på offentlige
toaletter i Asker sentrum. Kommunestyret ber derfor Rådmannen undersøke mulighetene for å etablere dette.
Kommunestyret foreslår at man går i
dialog med Bane Nor for å gjenåpne
toalettene på stasjonen, samt at man
vurderer et system hvor kommunen
gir driftstilskudd til bedrifter/serveringssteder som holder sine toaletter
tilgjengelig for allmennheten.» Etter
at ordfører Lene Conradi foreslo å
sette punktum etter «stasjonen», ble
forslaget enstemmig vedtatt.

En artikkel i Budstikka bekrefter befremholdt som en forklaring at Asker
hovet for offentlig toalett på eller ved
sentrum manglet offentlig toalett.
Asker stasjon. Noe som på flere måter
Helt tilbake i desember 2003 tok en
må sies å være et naturlig behov etinnsender i Budstikka opp problemet
tersom Asker ifølge opplysninger fra
med manglende offentlige toaletter
Jernbaneverket er Norges femte mest i Asker sentrum og hevdet at «Skal vi
trafikkerte togstasjon. Togreisende og være riktig pirkete kan vel dette kaandre brukere henrakteriseres som et
vises i dag til ulike
brudd på grunnlegserveringssteder
gende menneskeVi anbefaler
når behovet melder
rettigheter».
Asker
kommune
seg.
Så langt skal ikke
Dette er for øvrig å ikke lette på trykket
vi gå, men det kan
i denne saken.
ikke første gang
neppe være tvil om
temaet er oppe. I
at dette handler
september 2009
om et presserende
hadde Budstikka overskriften «Manbehov. Bane Nor opplyser til Budstikka
glende toaletter på Asker stasjon».
at selskapet planlegger ombygging av
«Det finnes ikke toaletter på Asker
hele første etasje av stasjonsbygninstasjon. Folk er mildt sagt forbannet», gen i Asker. I en nokså rund kommenfremholdt en askerbøring. I desember tar til saken gir imidlertid selskapet
samme år, midt i julebordsesongen,
ingen garanti for at et offentlig toalett
skrev Budstikka om en kraftig økning
vil inngå i planene. Vi anbefaler Asi antall forelegg for offentlig urineker kommune å ikke lette på trykket
ring i Asker, og politiets daværende
i dette spørsmålet, men tvert imot
stasjonssjef i Asker, Astrid Borge,
påta seg en pådriverrolle.

«

sagt på budstikka.no og Facebook
Dette koster det deg å bryte
trafikkreglene
Mest mulig penger i statskassen for
minst mulig arbeid og bråk, alt
annet blir gitt totalt f... i!
Ove Jens Klepp Theodorsen

Politiet kunne gjort bra med penger på syklister som ligger tett.
Men de er vel fritatt? For de trenger jo bare å følge de trafikkregler
som passer dem.
Marius Bjerkedal

Det hadde vært litt å hente i form
av bøter for dem som kjører på
gang- og sykkelveier også, for
eksempel postbilen som ikke svinger ut på veien mellom hver postkasse.
Britt Reinhardtsen

Hver tiende Tesla Model X
registrert i Asker og Bærum
Ja, det er vel folk i Asker og Bærum
som trenger subsidierte biler aller
mest.
Tom Opåsen

REGION VIKEN bestående av Østfold, Buskerud og Akershus er et
skrivebordsprosjekt fra Sanner
uten realisme.
Det er ingen entusiasme for
prosjektet i noen av fylkene.
Det minste man kunne ha forlangt fra Sanner var hvilke oppgaver de nye regionene skulle
ha før man eventuelt avklarte
den mest praktiske regioninndelingen.
De nye regionene vil etter all
sannsynlighet gi mer byråkrati
på grunn av regjeringens krav
om målstyring, større avstand
fra regionens sentraladministrasjon til innbyggerne og mer og
ikke mindre sentralstyring ved
tettere samarbeid mellom departementet og regionene.
Overføringer fra staten til
kommunene i region Viken
vil følge det samme prinsippet
regjeringen nå har for statlig
virksomhet ved reduserte årlige
overføringer på grunn av et urealistisk effektivitetskrav på 0,5
prosent per år.
Dette har allerede rammet
helsesektoren og justissektoren
negativt. Da kommer selvfølgelig kravet om nedskjæringer i
region Viken som vil ramme innbyggerne negativt, og kravet fra
Sanner om at regionadministrasjonen må privatisere og sette
mer offentlig virksomhet ut på
anbud uten at det etter all sannsynlighet vil spare regionene for
1 krone, kanskje heller tvert om.
Det er imidlertid dette som
hele tiden har vært NHO Service sitt ønske og som Sanner og
regjeringen har ønsket å tilfredsstille, men ikke har ønsket å si.
Både kommunereformen og
regionreformen er også helt
klart et grunnlag for den totalt
udemokratiske TISA-avtalen.
JEG ER IKKE I TVIL om at det vil
bli mange harde politiske konfrontasjoner når det kommer til
prioriteringer i en så unaturlig
region som Viken, og spør meg
også hvor lenge den vil vare før
den av naturlige årsaker vil bli
oppløst.

innspill
Thor Krefting Nissen,
Oslo

Budstikka bruker
Vær Varsom-plakaten
som mal for god
presseskikk. Den som mener seg rammet av
urettmessig avisomtale, oppfordres til å ta
kontakt med redaksjonen.
n Pressens Faglige Utvalg (PFU) er klageorganet
oppnevnt av Norsk Presseforbund, som behandler
klager mot mediene i presseetiske spørsmål.
n Adresse: PFU, Rådhusgata 17, 0158 OSLO.
Tlf. 22 40 50 40. E-post: pfu@presse.no.
www.presse.no
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Velkommen til debatt
Innlegg må handle om lokale forhold i Asker og Bærum og undertegnes
med fullt navn. Maksimal lengde på innspill er 300 ord til side 2 og
600 ord til side 3. Budstikka forbeholder seg retten til å foreta språklige
endringer og kutte for lange innlegg. Spørsmål rettes til debattansvarlig
Nils Johan Dahl på nilsjohan.dahl@budstikka.no, telefon 975 98 168.

Send inn til:

debatt@budstikka.no
eller skriv inn på
budstikka.no/debatt
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Jeg ser at tannhelse skal prioriteres av fylket.
Da er det forhåpentlig ikke hull i budsjettet.
Med økonomisk hilsen Gutten i Stikka

Arbeid
er terapi
Satsing. Arbeids-

å stille til jobbintervju. Nav samarbeider med en rekke bedrifter,
treningstiltak er politisk høyskoler og Folkeuniversitetet.
prioritert i Asker.
Asker Produkt AS er eid av
Asker kommune og samarbeider
med Nav.
ARBEID ER terapi. ArbeidsledigDet er en moderne produkheten i Asker er lav, men noen
sjonsbedrift for arbeidstagere
grupper rammes hardt: unge
som også mottar uføretrygd.
arbeidssøkere, minoritetsspråkMan produserer mat og trevarer,
lige, mennesker med nedsatt
blant annet alle Turistforeninfunksjonsevne og mennesker
gens skilt i marka og fjellet.
med utfordringer innen psykisk
Det er 36 ansatte knyttet til
helse og rus.
varig tilrettelagte arbeidsplasser,
Den offisielle arbeidsledighe8 arbeidspraksiskandidater fra
ten i Asker er lav. I desember
2017 var 520, eller 1,6 prosent av Nav, én bakerlærling, lærekandidater og 20 ordinært ansatte, til
arbeidsstyrken, ledig.
sammen cirka 70 personer.
Dessverre blir mange som
Ordrebøkene er fulle, og det
trenger et arbeidstilbud ikke
er 20 personer på venteliste for
registrert i den offisielle statsstikken. Trolig er denne gruppen å få jobb.
Arbeidstreningen ved Varstørre enn det offisielle ledigmestua, Lyshetstallet?
fabrikken og
Helse- og
I Askers handlings- bruktbutikomsorgsken som drikomiteen i
plan for 2018–21
ves av kirkene
Asker komligger det en betydelig
i Asker, gir
munestyre
arbeidstrehar satt
økning av antall
ningstilbud til
arbeidstrearbeidstreningsplasser.
personer med
ning og aktirusutfordrinvitetstilbud
ger. Personer som møter opp om
høyt på prioriteringslisten for
morgenen, tas med på oppdrag
2018.
med hagearbeid og andre jobDerfor ba vi Rådmannen lage
ber.
en oversikt over kommunale og
Kapasiteten har vært sprengt
private tilbud. Oversikten ble
slik at mange har måttet avvises.
levert på rekordtid. Kort resyVed Lysfabrikken får de ansatte
mert sier den:
opplæring og blir sertifisert for
betjening av maskinene.
NAV ASKER HAR kurstilbud for
Fabrikken leverer støpte lys til
minoritetsspråklige, arbeidsSlottet, kirker og rådhus. Også
søkere med nedsatt arbeidsevne
her er ordrebøkene fulle.
samt for unge under 30 år.
Rundt 20 personer er beskjefDet gis opplæring i å skrive
tiget med oppdragsarbeid i Lysjobbsøknader og CV og trening i

«

BEDRIFT: – Asker Produkt AS er en moderne produksjonsbedrift for arbeidstagere som også mottar uføretrygd, skriver innsenderen. Her fra et arrangement sist høst, Espen Støp sammen med driftsleder Sara Mortensen (til venstre)
og daglig leder Britt Erlandsen Villa (til høyre).
FOTO: KARL BRAANAAS
fabrikken og bruktbutikken.
Kommunen har sikret driften
gjennom en ekstra bevilgning
på 1 million kroner i 2018-budsjettet.
FONTENEHUSET ER DET nyeste
tilskuddet til arbeidstreningen i
Asker.
Arbeidsmåten er utviklet i
USA, og målet er å hjelpe mennesker med psykiske helseproblemer tilbake til arbeidslivet.
Man har oppstartsfinansiering
fra Helsedirektoratet.
Fontenehuset i Asker har hatt
en knallstart. Det er allerede 200
medlemmer, og 40 mennesker
møter hver morgen.
Man samarbeider med lokalt
næringsliv, kommunens tilbud
og Lysfabrikken.
Målet er at flest mulig av medlemmene skal dyktiggjøres for
det ordinære arbeidslivet.
Kommunestyret vedtok en
økning i driftstilskuddet til Fontenehuset på 1 million kroner
for 2018, svarende til nedtrappingen fra Helsedirektoratet.
Den raske økningen i virksom-

heten skulle nok tilsagt en noe
større bevilgning. Heldigvis har
Gjensidigestiftelsen støttet med
1 million kroner til driften.
AKTIVITETSHUSET OG Grindestua
er kommunale aktivitetstilbud
for mennesker med henholdsvis
psykiske utfordringer og rusbakgrunn.
Kommunen har dessuten
flere arbeids- og aktivitetssentre for mennesker med nedsatt
funksjonsevne der kravene til
produksjon varierer. Arbeidsrehabilitering (individuell jobbstøtte) tilbys personer med
rus- og psykiske utfordringer.
Henimot 350 personer mottar
disse tilbudene.
I Askers handlingsplan for
2018–21 ligger det en betydelig
økning av antall arbeidstreningsplasser. Asker Produkt skal flytte
inn i nye lokaler i Solbråveien,
og det kan være aktuelt også å
legge kommunens nye arbeidssenter for 30–35 personer til
dette bygget.
Kanskje kan det også bli plass
til den spennende virksomheten

Joe Silver, som produserer tjenester innen elektronikk og billedbehandling?
Rådmannen reagerte raskt på
vår anmodning om oversikt over
arbeidstreningstiltakene. Flere
hundre personer omfattes av de
eksisterende tiltakene.
Ventelistene til Asker Produkt
samt tilstrømningen til Fontenehuset tyder på udekkede behov.
Denne gruppen arbeidssøkende er trolig langt større enn
de 520 som offisielt er registrert
som arbeidsledige.
ARBEID ER terapi. I denne forståelsen er heldigvis politikk og fag
på samme lag.

innsp
innspill
pill
Torleiv Ole
Rognum,
KrF, leder helse
og omsorgskomiteen Asker
kommunestyre

2018 blir yrkesfagenes år
Utdanning. Vi må heie frem
ungdommene som går yrkesfag i
Asker og Bærum, fordi arbeidslivet trenger flere med yrkesfagutdanning enn vi utdanner nå.
ANNENHVER NHO-bedrift har
problemer med å rekruttere
nok fagarbeidere. Ifølge Statistisk sentralbyrå vil vi mangle
nesten 90.000 fagarbeidere i
2035 hvis dagens utvikling fortsetter.
Vi vet også at for mange yrkesfagelever sliter med å fullføre
videregående fordi de ikke får
læreplass.
Fagarbeiderne har vært vik-

tige for å bygge landet, og vil
fortsette å være det.
Norge kan takke dyktige fagarbeidere blant annet for at vi
har fått opp olje og gass, for at vi
har greid å utnytte vannkraften
og for at vi kan gi verdig stell og
omsorg til våre eldre.
Dyktige og kompetente fagarbeidere er, og blir, helt avgjørende for å sikre et bærekraftig
velferdssamfunn.
Derfor er jeg veldig glad for
at organisasjonen World Skills,
partene i arbeidslivet og Elevorganisasjonen vil bruke 2018 til
å vise frem alt som er bra med
yrkesfagene.

I løpet av det nye året håper
jeg flere vil se at yrkesfag og fagskoler er gode utdanningsalternativer.
Arbeidsledigheten blant de
med yrkesrettede utdanninger er
svært lav, og lønnen er ofte god.
Norge har yrkesfagutøvere i
verdensklasse. Det har det norske yrkeslandslaget vist når
de har vunnet flere medaljer i
Yrkes-VM de senere årene.
Det går også riktig vei i arbeidet med å skaffe læreplasser.
Foreløpige tall fra Utdanningsdirektoratet viser at flere elever
har fått læreplass i 2017 enn
året før.

Skal den positive utviklingen
fortsette, må vi imidlertid videreføre yrkesfagløftet som regjeringen startet i 2013.
I 2018 vil vi styrke de yrkesrettede utdanningene med 70
millioner kroner. Pengene skal
blant annet gå til å styrke arbeidet med å rekruttere læreplasser
i fylkene, til å styrke hospiteringsordningen for yrkesfaglærere og til 638 nye studieplasser i
fagskolene.
Du kan også påvirke flere
bedrifter til å ta inn lærlinger
ved å kjøpe varer og tjenester av
godkjente lærebedrifter.
Når halvparten av de unge

på landsbasis starter på yrkesfag, kjenner du trolig noen som
er opptatt av temaet. Jeg vil
oppfordre alle til å snakke opp
yrkesfagene i 2018.
GODT NYTT yrkesfagsår i Asker og
Bærum!

innsp
innspill
pill
Torbjørn Røe
Isaksen,
Høyre,
kunnskapsminister
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Elbilist stakk av fra kontroll
Under en kontroll i kollektivfeltet på E18 mellom Høvik og Strand torsdag
morgen forsøkte en elbilist å stikke av fra politiet. – Vedkommende kjørte i
kollektivfeltet før klokken 09, selv om han var eneste person i bilen. Politiet
ga tegn til å stoppe, men sjåføren hev bilen inn i det midtre feltet. Det
holdt på å smelle, forteller Finn Erik Grønli i Trafikkorpset i Oslo politidistrikt. Politimannen gikk ut i midtre felt for å stoppe sjåføren, som da smatt
over i det venstre feltet. – Igjen skapte bilisten farlige situasjoner, sier
Grønli. Politimannen hev seg på motorsykkelen, og elbilisten – som på nytt
hadde lagt seg ulovlig i kollektivfeltet – ble til slutt stoppet på Skøyen. Der
ble førerkortet beslaglagt og bilføreren er anmeldt for flere farlige situasjoner. Til sammen ble det, i løpet av tre kvarter, skrevet fire forenklede forelegg for ulovlig kjøring i kollektivfeltet torsdag morgen.

tips@budstikka.no

NY START: Lørdag åpner Kanel-driverne Hans-Christopher (t.v.) og Gjermund Østby Piruetten bakeri og kafé på Høvikodden. Sammen med Henie Onstads direktør Tone Hansen vil de skape et lunt
og hyggelig serveringssted, som henvender seg ikke minst til turfolket i området.
BEGGE FOTO: KARL BRAANAAS

Kanel-eierne overtar etter Bølgen & Moi på Høvikodden

Nytt liv for Piruetten
Satser på tur. En av

sfæren på Høvikodden – ikke bare
for museets gjester og næringslivet, men også for folk flest. For
det Høvikodden mangler av urban
tilgjengelighet, tar stedet igjen
med sin plassering midt i et av
Bærums mest brukte turområder.

Asker og Bærums
eldste bakerfamilier vil
gjøre den tradisjonsrike
restauranten på
Høvikodden til en lun
og åpen kafé – for
museets gjester, og for
tur- og båtfolket.
– Og den skal hete Piruetten.
Akkurat som da serveringen startet her ute for snart 50 år siden.
Det skal bli et åpent og folkelig
sted hvor man bare kan komme
innom for en god kopp kaffe og
et wienerbrød, uten å måtte vente
på hovmesteren for å få plass,
smiler Gjermund (60) og HansChristopher (31) Østby – fjerde og
femte generasjon i bakerfamilien
med røtter tilbake til legendariske
G.H. Østby i Sandvika.
Lørdag åpner de Piruetten
bakeri og kafé i lokalene etter

Serverer båtfolket

1983: Restauratør Per Bakke (t.h.) og skipper Arild Kronstad er klare for
sesongens første minicruise med servering om bord i M/Y Piruetten.
museumsrestauranten Bølgen &
Moi, som pakket seg ut før nyttår
etter 23 års drift (se faktaboks).

– Vi må tilpasse oss publikum
Kunstsenteret har snakket med
flere bakerikjeder om å overta.
– Vi landet på Kanel som det
absolutt beste alternativet med
sitt brede sortiment og kvalitet,
det drivende engasjementet og

gründerånden som preger organisasjonen, forteller kunstsenterets direktør Tone Hansen.
– Tidene forandrer seg og vi må
tilpasse oss publikum. Kundene
våre ønsker seg et serveringstilbud
med god mat i hyggelige omgivelser, mulighet for kortere opphold
og raskere service, legger hun til.
Nå er det opp til far og sønn
Østby å gjenskape den gode atmo-

– Det passerer masse mennesker
her ute hver dag, ikke minst i sommerhalvåret med båtfolk og badegjester i tillegg. Vi ønsker å åpne
opp dette stedet for dem, forteller
Kanel-driverne.
Det er en stund siden sist stedet
drev utadrettet. For 35 år siden
trakk daværende restauratør Per
Bakke gjestene med seg på fjordcruise om bord i M/Y Piruetten.
Kunstsenteret har i flere år forsøkt å få etablert en større gjestebrygge og vil nå intensivere dette.
– Beliggenheten ved fjorden gir
oss et konkurransefortrinn vi må
utnytte i en tid hvor opplevelser
er så viktig i folks liv, fastslår samarbeidspartnerne, som har gitt seg

fakta
Piruetten åpnet i 1968
■■ Kafé Piruetten åpnet i lokalene

til Henie Onstad Kunstsenter på
Høvikodden kort tid etter at senteret
ble åpnet 23. august 1968.
■■ Fra 1995 overtok mesterkokken Trond
Moi og vinkelneren Toralf Bølgen
driften av museumskafeen. De startet
med kunstnermiddager og samarbeidet med bl.a. billedkunstneren Kjell
Nupen, som foreslo det nye navnet –
Bølgen & Moi – da stedet ble gjenåpnet som gourmetrestaurant i 1998.
■■ Restauranten på Høvikodden ble
den første i rekken av serveringssteder som Bølgen og Moi bygde opp.
Virksomheten ble avviklet rett før jul.
■■ Henie Onstad Kunstsenter har inngått
avtale med bakerfamilien Østby som
står bak Kanel-kjeden om å overta restaurantdriften nå fra nyttår 2018.

en gjensidig prøveperiode frem til
sommeren med å se hvordan det
nye konseptet fungerer.
Morten Gisle Johnsen
mortengisle.johnsen@budstikka.no
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Størst – men fryktet større nedgang
Sandvika Storsenter mistet 21 millioner kroner i omsetning i fjor.
Senteret er fortsatt størst, men
pustes i nakken av bergensere.

TRONER ØVERST: Sandvika Storsenter og direktør Kathrine Ingerø. 


FOTO: KNUT BJERKE

På grunn av store ombygginger
på senteret, fryktet Storsenterdirektør Kathrine Ingerø at nedgangen kunne blitt større enn den
faktisk ble. Butikkene på Sandvika
Storsenter omsatte i 2017 for nes-

ten 3,3 milliarder kroner. Det er
21 millioner kroner mindre enn
i 2016, eller en nedgang på 0,7
prosent.
Ingerø peker på tøff konkurranse og flere ombygginger ved
senteret som viktige forklaringer
til nedgangen.
– Vi har hatt flere flyttinger og
ombygginger, og siden september
i fjor har hele 3.000 kvadratme-

ter av senterets areal vært uten
kommersiell aktivitet. Det er ikke
overraskende at dette synes på
omsetningen. Vi var forberedte på
at dette ville kunne gi negativt utslag
på omsetningen i 2017, og fryktet at
nedgangen kunne bli enda større
enn hva den faktisk ble, sier hun.

Bergenserne haler innpå

men bergenserne haler imidlertid innpå Storsenteret i kampen
om tronen. Thomas E. Rønning,
direktør for kjøpesenterdivisjonen i Olav Thon Gruppen, peker
på at Lagunen i Bergen er under
utvikling, og kan seile opp som det
største kjøpesenteret i Norge målt
i omsetning.
Kjetil Olsen Vethe og Marit Helland

Storsenteret er fortsatt størst,

marit.helland@budstikka.no

Knallår for kjøpesenteret

Rekord på Rykkinn
Gode tall. Aldri før har
Rykkinn senter omsatt
for så mye som i 2017.
Og aldri har det vært
flere kunder.
Det opplyser Magnus Fredriksen,
leder for eiendom og forvaltning
i Scala Retail Property, selskapet
som eier senteret.
Mens giganten Sandvika Storsenter hadde lavere omsetning i
2017 i forhold til 2016, tar «lilleputten» Rykkinn nye friske fraspark i
vekst. Kjøpesenterets 37 butikker,
hvorav tre spisesteder, solgte varer
og mat for 425,5 millioner kroner
i 2017. Økningen i omsetning fra
2016 er på 6,6 prosent.
– Omsetningen i 2017 er all
time high-rekord hos oss, sier
Fredriksen.

Omfattende endring bak seg
Senteret har også lagt en omfattende utbygging bak seg. Det
åpnet i ny drakt i november 2014,
og Scala kom inn som eier i 2015.
Alle endringer totalt har gitt
resultater, mener Fredriksen.
– Det er gjort flere grep på senteret de siste årene med utvidelse,
oppussing av fellesareal og nye
butikker. Vi er naturligvis veldig

fornøyd med utviklingen. Vi har
også rekord i antall kunder. 1,3
millioner var innom i 2017, sier
Fredriksen.

Effektivt hverdagssenter
– Hva tenker du om at et så stort
senter som Sandvika Storsenter
har nedgang i omsetning, mens
dere fosser frem?
– Først og fremst er det viktig
ikke å glemme at Sandvika er et
gigantisk senter i forhold til oss på
Rykkinn, og det er således naturlig
at de når en topp på et eller annet
tidspunkt. Når det er sagt, tror jeg
nok noe av forklaringen for egen
del kan være at tid for mange er en
knapphetsfaktor, svarer Fredriksen.
– Da mener vi selv at et hverdagssenter som Rykkinn kan fremstå som mer effektivt. Nordmenn
handler mer enn de shopper, fortsetter eiendomssjefen hos Scala
Property.
Og han har planer om mer vekst.
Ifølge Fredriksen forventer senteret
å oppnå nye rekorder i år. Han tror
på en omsetning på 450 millioner
kroner i år. Eiendomssjefen viser
blant annet til åpningen av Europris og Clas Ohlson i mars og april
som viktige årsaker, to etableringer
Budstikka har omtalt tidligere.
Marit Helland
marit.helland@budstikka.no

FORNØYD: Scala Retail Property kjøpte Rykkinn Senter i 2015. Eiendomssjef Magnus Fredriksen er godt fornøyd
med utviklingen. Her med senterleder Anne Birgitte Junge. 
FOTO: TRINE JØDAL

MazDa CX-3

– FORUTSIGBART BILHOLD!
PRIVATLEASING
36 MND. FRA KUN

1 990,-*
Vi gjør ditt bilhold forutsigbart og enkelt de neste 36 månedene!
Kun 332,- / mnd. for service inkl. i perioden! Tilbudet gjelder Mazda CX-3 Vision Bensin
120 Hk manuell inkl. metallic lakk. Kontant 45 000,- inkl.mva/ 36 mnd / 45 000 km total kjørelengde /
2,95 % rente. Ekskl. etableringsgebyr 5 363,- og termingebyrer 119,- / mnd.
*

zooM-zooM

Kampanje gjelder leverte biler pr 31.12.2017. Fra-pris ink. frakt og lev. omkostninger, årsavgift tilkommer. Drivstofforbruk komb. kjøring 4,0-6,3 l / 100 km, CO2-utslipp 105-146 g/km og NOx
3,9-63,8 mg/km. Alle nye Mazda personbiler selges med 5 år / 100 000 km nybilgaranti, 12 års rustbeskyttelsesgaranti, 3 års lakkgaranti og inntil 10 års Mazda Veiassistanse. Forbehold om trykkfeil.

mazda

www.kvernelandbil.no

Kverneland Bil | Billingstad
Billingstadsletta 16, 1396 Billingstad. Tlf. 66 84 90 00.
Man–fre 09.00–17.00 (torsdag til 19.00)
Lør 10.00–15.00
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Harry Sønsterød (96) fulgt til graven
Krigshelten og motstandsmannen Harry Olaf Sønsterød ble
torsdag begravet fra Asker kirke.

TALTE: Prest var Toralf Dehli fra Heggedal, stedet Harry Sønsterød kom
til som treåring. 
FOTO: TRINE JØDAL

Harry Olaf Sønsterød ble født i
Gressvik ved Fredrikstad og kom
til Heggedal som 3-åring. Han var
eldst i en søskenflokk som etter
hvert besto av fem søsken.
Sønsterød var nyutdannet ingeniør og 23 år da andre verdenskrig

brøt ut, og kom etter hvert med
i den såkalte Osvald-gruppen. I
august 1943 sprengte han jernbanen ved Fåberg i Gudbrandsdalen.

bare utførte de fleste, men også
de mest virkningsfulle, sabotasjeaksjonene i Norge under krigen.

Æret av ministeren

Ute ved graven på Asker kirkegård
ble det sunget noen linjer av Alltid
freidig når du går som gjorde inntrykk: «Kjemp for alt hva du har
kjært, dø om så det gjelder! Da er
livet ei så svært, døden ikke heller».

Da åtte gjenlevende medlemmer
av Osvald-gruppen ble hedret av
norske myndigheter i 2013, sa forsvarsminister Anne-Grete StrømErichsen i sin tale at gruppen ikke

– Han levde i den teksten

– Sterke ord å synge når vi visste at Harry Sønsterød levde i
akkurat det, sier forrettende prest
Toralf Dehli.
I kirken ble fedrelandssalmen
sunget og krigshistorikeren Lars
Borgersrud holdt en tale om Sønsterøds dramatiske krigsinnsats.
Talen kan leses på budstikka.no.
Per Erik Hagen
pererik.hagen@budstikka.no

Lysaker skal bli en pulserende by

Åpner for
torg og
parker
Utvikling. 24 timer i
døgnet skal Lysaker
være en pulserende by
med gater, kafeer, torg,
forretninger, boliger
og næring.
Bærum kommune, Statens
vegvesen og Oslo kommune vil
forvandle Lysaker-området til
et mer urbant sted med større
tilgjengelighet for kollektivreisende, gående og syklende.
Helt fra Lilleaker, ned langs
Lysakerelven forbi Granfoss og
ut i fjorden skal det tilrettelegges
med gang- og sykkelveier, små
torg, parker og boliger.
– Hvor mange boliger det skal
bygges i området og hvor disse
skal ligge er ennå ikke bestemt.
Vi har utarbeidet en veiledende

fakta
Lysakerbyen i støpeskjeen
■■ Bærum og Oslo kommune har ambi-

sjoner om å utvikle Lysaker til en by.
■■ Områdene ved kollektivknutepunk-

tet ønskes utviklet og fortettet
med en mer bymessig og variert
arealbruk.
■■ Statens vegvesen har som oppgave
å etablere en ny og effektiv busstasjon på Lysaker slik at flere velger å
reise med kollektivt.
■■ Videre ønskes det å redusere E18
som barriere, og gjøre det enkelt å
sykle og gå gjennom Lysaker.
■■ Det ble utarbeidet et planprogram
for Lysaker knutepunkt høsten 2017.
Dette legges til grunn for utarbeiding av områdereguleringen for
området.
■■ Lysakerbyen skal bli bybånd mellom
Oslo og Fornebu med ny T-bane,
nytt dobbeltspor for tog og ny bussterminal.

plan for hele området som nå
er ute på høring, forteller kommunalsjef Jannike Hovland i
Bærum kommune.
Med dagens kollektivknutepunkt som tyngdepunkt skal
det legges til rette for utvikling
av Lysakerbyen med gode tilknytninger til Fornebu og andre
nærområder. Tettere forbindelser på tvers og langs Lysakerelva
og langs sjøfronten ut i fjorden
hvor kyststien slynger seg langs
fjorden er prioritert.

Motorvei som barriere
I dag ligger motorveien og jernbanetraseen som en vegg mot
strandsonen og stopper kontakt
en mellom viktige by- og rekreasjonsarealer.
På sikt vil ombygging av bussterminal og heving av E18 med
4–5 meter kunne bidra til et mer
forenklet vei- og gatesystem. Det
vil fjerne veien som en barriere
og åpner for å lage rom under og
binde sammen Lysaker på tvers.

Tar frem kulturhistorien
Elven, som renner rett gjennom området er med sin kulturhistorie og fosser med på å
gi Lysaker en særegen identitet
som skal bevares og forsterkes.
Lysaker elvepark er en del av
en sammenhengende turvei fra
Bogstad til Sollerudstranda. Det
er et variert, tilgjengelig og verdifullt naturområde med mange
stoppesteder og attraksjoner.
I dag er Lysaker et viktig senter for næringsvirksomhet, det
skal det også være i fremtiden.
Det videreutvikles og blandes
med boliger, offentlige virksomheter og kulturtilbud.

– På gateplan legges det opp
til mer åpne fasader mot gater
og byrom, for å skape byliv hele
døgnet, forteller Hovland.
Næringsvirksomheter skal
utvides til å omfatte service og
handel og det skal gi muligheter for hotell- og konferansevirksomhet og spisesteder.
Større møteplasser og rekreasjonsområder for barn og ungdommer, så vel som voksne skal
også inn i planen.
CC Vest utvikles fra bilbasert
kjøpesenter, hvor det meste av
handelen foregår innendørs, til
et handelsstrøk med flere torg
og plasser. Tanken er at handelssenteret skal bringe liv og røre,
også på kveldstid, med varierte
tilbud for alle.

Har plass til badeland
Vollsveien inn mot Lysaker kan
bli utviklet som bygate med
åpne fasader.
I Godthaabparken, ytterst ved
Lysaker brygge, kan det gjøres
plass til et badeland slik at området kan ha aktivitet året rundt
for Oslo-regionen.
– Hva er fremdriftsplanen for
prosjektet?
– Etter høringen skal vi i samarbeid med Oslo kommune gjennomgå innkomne merknader og
vurdere justeringer i planforslaget før planen sendes til endelig
politisk behandling. Planen vil
bli veiledende for kommunenes
senere plan- og byggesaksbehandling. Hensikten er å etablere retningsgivende føringer
for hvordan Lysaker kan utvikles, sier Hovland.
Christian Brevik
christian.brevik@budstikka.no

NY BY: I årene fremover vil kommunalsjef Jannike Hovland (t.h.) i Bærum kommune og planle
vesen utvikle stedet til et kollektivknutepunkt omringet av en pulserende liten by hvor Lysakere
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Boligprisene gikk ned i desember
Boligprisene i Asker og Bærum
falt med henholdsvis 0,5 og 0,6
prosent i desember.
Det viser tall fra Eiendom Norge,
som ble lagt frem torsdag. Nedgangen er mindre enn landssnittet, som er på 1,1 prosent i
desember.
Og mens boligprisene er 2,1 prosent lavere nå enn på samme tid

for ett år siden på landsbasis, er
de såvidt på plussiden i Asker og
Bærum (0,1 og 0,7 prosent opp).
– Den negative utviklingen i
boligprisene fortsatte i den siste
måneden i 2017. Selv om det
er normalt med fall i prisene i
desember, så er dette en svakere
utvikling enn normalt, sier administrerende direktør i Eiendom
Norge Christian Vammervold

eggingsleder for reguleringsplan Lysaker kollektivknutepunkt Matilde Anker i Statens vegelven med torg, parker, gater og gang- og sykkelveier vil være sentralt.  FOTO: KARL BRAANAAS

Dreyer om utviklingen på landsbasis.

75 salg i desember
Det ble solgt noen flere boliger
i Asker og Bærum sammenlignet med for ett år siden: 75 salg
i desember 2017 mot 71 salg i
desember 2016. Totalt ble det
solgt 2.913 boliger i 2017, mot
3.006 i 2016 i våre to kommuner.

I Asker var kvadratmeterprisen
i snitt på 48.493 kroner i desember. I Bærum var den på 57.703
kroner.
Det er små forskjeller mellom
de ulike boligtypene, men leiligheter faller hårfint mer enn de andre
boligtyypene med 0,6 prosent ned
i Asker og Bærum.
Nils H. Harnes
nils.harnes@budstikka.no

NED I DESEMBER: Boligprisene i
Asker og Bærum falt i desember.

FOTO: KARL BRAANAAS

– Har Lysaker
potensial til å bli
en fjordby?
CHRISTINE MØLLER-CHRISTENSEN
(32), JAR: – Ja,
så absolutt. Nå
er Lysaker for
meg mest et
sted jeg jobber,
og et trafikknutepunkt.
Men stedet kan
bli mye mer attraktivt hvis tilgjengeligheten til sjøen blir bedre. Hvis det
skjer vil jeg bruke Lysaker mer enn
jeg gjør nå.
NYTER UTSIKTEN: Et forslag er å bygge utsiktspunkter langs Lysakerelven for
å kunne få oversikt over fosser og elveløp.
ILLUSTRASJON: NORCONSULT.

ÅPNER OPP: Em viktig del av planen vil være å heve motorveien slik at det
åpnes opp mot sjøen.
ILLUSTRASJON: ILLUSTRASJON: NORCONSULT, RODEO ARKITEKTER,


AAS-JAKOBSEN OG LPO ARKITEKTER

ELI LINDSJØ (72), LYSAKER: – Jeg
vet ikke helt. Jeg er redd for at det
hele kommer til
å bli veldig
massivt, som
en stor koloss.
Det er jo ikke så
mye areal å
jobbe med her.
Jeg bor selv på
Fornebu-siden
og håper selvfølgelig planen gjør at
Lysaker blir bedre enn det er nå.
AXEL HODNEFJELD (24), STABEKK:
– Planene ser
fine ut. Lysaker
har absolutt
muligheter til å
bli en fin
fjordby, for det
ligger jo veldig
sentralt for
mange. Men for
meg personlig er Lysaker mest et
trafikknutepunkt som fungerer veldig bra.
INA GIMLE (53), VOLLEN: – Siden
jeg jobber på
Skøyen og bor i
Vollen er Lysaker for meg
mest et sted jeg
tar bussen fra.
Planene om en
fjordby ser fine
ut og det kan jo
egentlig ikke bli noe særlig dårligere
enn det er her nå med så mye trafikk som går gjennom Lysaker.

TORG: Denne illustrasjonen viser hvordan nye torg på Lysaker kan bli i fremtiden. Gang- og sykkelforbindelser vil være viktig.
ILLUSTRASJON: NORCONSULT.

LARS LINDSETH (24), HØVIK: – Ja,
jeg tror det kan
bli kjempefint
med enda
bedre tilgang til
sjøen enn det
er nå. For på
sjøsiden av Lysaker er det jo
nå allerede veldig fint. Blir stasjonsområdet på
Lysaker knyttet bedre til sjøen tror
jeg resultatet kan bli veldig bra.
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Lover å rydde avfall
i Engervannet til våren

Til Kongsberg for å
meisle ut regionreform

– Vi forsøker å få gjennomført opprydding i
Engervannet i mars-april. Forsøpling er et problem
som kommunen tar svært alvorlig. Vi setter pris på
ditt engasjement for et renere Bærum, svarer Bærum
kommune en kvinne som klager over plastavfallet i
vannet. Fjerning av avfall og søppel er i utgangspunktet grunneiers ansvar, og kommunen følger opp
dette ved å varsle grunneier dersom det er behov for
opprydding. Det gjennomføres det dessuten søppelryddingsaksjoner med frivillige lag og foreninger.

Fellesnemnda for region Viken samles torsdag, fredag
og lørdag for nærmere å bestemme hvordan den nye
regionen skal drives. Leder for fellesnemnda er Anette
Solli (bildet), fylkesordfører i Akershus. Nestledere er
Roger Ryberg og Ole Haabeth, fylkesordførere i
Buskerud og Østfold. Fellesnemnda består av 34
medlemmer: 16 fra Akershus og ni medlemmer både
fra Østfold og Buskerud. Den har et arbeidsutvalg
bestående av seks medlemmer, henholdsvis fylkesordfører og opposisjonsleder fra fylkeskommunene.

GJEST: Fabian Stang roste det
nye undervisningstilbudet i personlig økonomi. FOTO: TRINE JØDAL

Får lære om
økonomi i
hverdagen
Flyktninger får nå opplæring
i hvordan de skal organisere
hverdagsøkonomien.
STILLSTAND: Asker og Bærum Boligbyggelag (ABBL) eier tomten til venstre. Der er det foreløpig ikke kappet et tre eller flyttet en stein. På nabotomten bygges det imidlertid leiligheter, 66 totalt. Det prosjektet er det ABBLs konkurrent Obos som står bak. 
FOTO: KARL BRAANAAS

Kommunen bremset boligprosjektet – ABBL prøver på nytt

Tror på grønt lys
120 boliger. ABBL-sjefen
forventer nå ja til å
bygge ut Kunstnerlia.
Han utfordrer politikere
til å «testgå» veien fra
togstasjonene med fulle
handleposer.
Nærmere fire år er gått siden
ABBL for første gang presenterte planene for Kunstnerlia ved
Bondivann. Siden da har prosessen vært preget av krangel om
adkomstvei og skeptiske politikere, som la prosjektet på is fordi
de fryktet mer biltrafikk på Røykenveien. Boligbyggelaget har nå
sendt inn revidert forslag til reguleringsplan. ABBL-sjef Erling Rein
er ikke i tvil om at Kunstnerliaprosjektet er godt.
– Åmotåsen i Heggedal ble vedtatt før Kunstnerlia. Det er veldig
rart, siden Åmotåsen i mine øyne
utvilsomt er bilbasert, og vil øke
belastningen på Røykenveien

ytterligere. Fra Kunstnerlia er
det 250 meter til Bondivann stasjon. Det er underlig at vårt prosjekt ikke ble prioritert, sier Rein
og legger til:
– Jeg utfordrer politikere til
å fylle tre handleposer og gå
fra Heggedal stasjon og opp til
Åmotåsen, en strekning på rundt
1,5 kilometer. Jeg tror ikke de
synes det er særlig fristende,
mener ABBL-direktøren.

Bygger på nabotomten
I nytt planforslag går ABBL inn
for samme adkomstvei som tidligere, nemlig via rundkjøringen
ved Bondi bro og blokkområdet
Bondistranda. Beboere på Bondistranda, også det et ABBL-prosjekt, har i flere runder nektet
adkomst via blindveien mellom
blokkene.
– Jeg kan ikke se at vi har noe
valg, siden kommunen påla oss å
bygge vei med kommunal standard i forbindelse med utbyggingen på Bondistranda, sier Rein.
På nabotomten er byggingen av

SEKS BYGG: ABBL ser for seg 120
leiligheter i skråningen ved Bondivann. 
ILLUSTRASJON: ABBL

UNDRER SEG OVER NEI: ABBL-sjef
Erling Rein.

FOTO: KARL BRAANAAS

totalt 66 leiligheter godt i gang, i
prosjektet Søndre Bondi terrasse.
Erling Rein sier det er uaktuelt å
samarbeide om en felles adkomst.
– Vernebestemmelser mellom
tomtene setter en stopper for det,
sier ABBL-sjefen.

– Begge ligger i tilknytning til
Spikkestadbanen, og dette transporttilbudet taler til deres fordel.
For øvrig vil bygningsrådet vurdere alle sider ved prosjektene,
som vi alltid gjør, sier Holmen.
Hun har ikke besvart spørsmålet om hun tar utfordringen med
å gå med bæreposer fra Heggedal
stasjon til Åmotåsen.

– Vurderer alle sider
Nina Ekren Holmen (H) er leder
av Asker bygningsråd. Hun mener
at begge prosjektene er gode fordi
de ligger ved jernbanestasjoner.

Finans Norge har i samarbeid med flyktningkontoret i
Bærum kommune utviklet et
opplæringstilbud i personlig
økonomi, som kommunen vil
benytte i sitt introduksjonsprogram overfor flyktninger.
Torsdag ble programmet lansert med Fabian Stang, som er
statssekretær for innvandringsog integreringsministeren, som
gjest.
Stang påpekte at Bærum
gjennom dette programmet
bidrar til å virkeliggjøre gode
intensjoner om bedre integrering av innvandrere.
Undervisningsprogrammet
tar for seg økonomisk planlegging og pengebruk, samt bankog forsikringstjenester.
Kursdeltagerne skal få:
n en grunnleggende kompetanse i økonomistyring
n kunnskap om å sette opp
budsjett og hva man må gjøre
dersom budsjettet ikke er i
balanse
n kjenne til hvordan norske
dagligbanktjenester fungerer
n kjenne til hvorfor man bør
forsikre seg og hvilke forsikringer som er nødvendige
n vite konsekvenser av ikke å
gjøre opp for seg, inkasso og
betalingsanmerkninger.
Statssekretær Stang poengterte at også vanlige nordmenn
vil kunne ha god nytte av opplæring i personlig økonomi.
480.000 nordmenn mangler
grunnleggende tallforståelse.

Kjetil Olsen Vethe

Jens Svenningsen

kjetilolsen.vethe@budstikka.no

jens.svenningsen@budstikka.no
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NHO-sjef: – Ikke vær redd for å velge feil
NHO-sjef Kristin Skogen Lund var
åpen om sin egen manglende
selvtillit og ba elevene velge yrke
etter egne interesse da hun åpnet karrieredagen på Eikeli videregående skole i går.
GA RÅD: Kristin Skogen Lund i samtale med Bergljot Holstad og Eira
Jørgensen. 
FOTO: NINA ABRAHAMSEN

– Tenk på hva du vil bli og ikke
hva du bør bli. Start med å finne
dine spesielle fortrinn og styrker,
og tør å satse på dem. Og ikke la

andre definere deg, sa Kristin Skogen Lund blant annet.
Hun er i dag administrerende
direktør i NHO, og har tidligere vært både konserndirektør i
Telenor og direktør i Aftenposten.
Skogen Lund forteller at hun brukte
mange år på å kvitte seg med
utrygghet og manglende selvtillit.
– Jeg skulle ønske det fantes
en selvtillitspille som gjorde den

som tok den til et fullstendig trygt
menneske. Da skulle jeg gitt dere
den i dag. Men dessverre er selvtillit noe dere må bygge selv, sa hun
til de fremmøtte.

Fikk ta på morkake
Rundt 500 elever og lærere fikk et
godt innblikk i ulike yrkesvalg da
rundt 20 foreldre fortalte fra sine
egne yrker – i blant annet militæ-

ret, barnehage, departement og
som korrupsjonsjeger i Økokrim.
På budstikka.no kan du se video
av hvordan det gikk da Eikelielevene fikk ta og føle på en morkake jordmor Mariella Carlsen
hadde tatt med seg til karrieredagen.
Nina Abrahamsen
nina.abrahamsen@budstikka.no

Aleneforeldre mister pengestøtte til møteplass:

– Tvinges til å stenge

AVLYSER: – Jeg kan bare ikke forstå at kommunen bruker store ord om frivillighet og det å hjelpe utsatte grupper, samtidig som de velger å ikke støtte Trollhuset, sier Cathrine Austrheim, som ser
seg nødt til å avlyse helgens juletrefest i Trollhuset for barn med aleneforeldre. Uten støtte må porten til det eneste tilbudet for aleneforeldre i Asker og Bærum stenges for godt.  FOTO: TRUDE BLÅSMO

Familie. All aktivitet

Hun forteller at de har søkt om
frivillighetsmidler både i Bærum
og Asker, slik de ble bedt om i fjor
– men har fått avslag.
– Det vi driver med passer ikke
inn noe sted, sier Austrheim.
Foreningen har også søkt om
støtte fra blant andre Nav. Inntil de får svar, vil Trollhuset være
stengt.
– Blir svaret nei, tvinges vi til
å stenge for godt, sier Austrheim.

avlyses inntil videre ved
Trollhuset, der 100
aleneforeldre fra Asker
og Bærum jevnlig
møtes med barna sine.
Helgens juletrefest er avlyst. Det
samme gjelder alle andre planlagte møtekvelder og aktiviteter
for små og store i det lille, røde
huset på Dønskitoppen i Bærum.
– Vi er helt fortvilt. Dette stedet betyr så mye for mange barn
og voksne som ellers ikke har et
nettverk, sier Cathrine Austrheim
(47), som leder styringsgruppen
for Trollhuset.
Sammen rundt 100 andre aleneforeldre bruker hun huset aktivt.
Nå er det kroken på døra for
samlinger med felles middager,
lek og turer – det eneste tilbudet
i Asker og Bærum med aleneforsørgere som målgruppe.
– Uten penger til drift har vi

– Trist med stenging
ROM FOR LEK: Cathrine Austrheim og datteren Sarah (t.h) har brukt Trollhuset siden starten i 2014. Her sammen venninnen Emili.  FOTO: KARL BRAANAAS
ingen mulighet til å fortsette, sukker Austrheim.
Aleneforeldrene har tidligere
fått offentlig støtte til driften.

Kuttet fra budsjettet
I Bærums-budsjettet i fjor var midlene foreslått fjernet med begrunnelsen at Trollhuset i stedet skulle
søke om frivillighetsmidler.
Etter massive protester fikk
tilbudet likevel noe støtte på

2017-budsjettet. Det var ikke nok
til å fornye kontrakten til en deltidsansatt som administrerte tilbudet, eller tilby overnatting for
småbarn på huset – men nok til
å dekke løpende utgifter mens
huset fullt og helt ble drevet på
frivillig basis.
– Nå har vi ikke engang penger
til husleie og strøm, sier Austrheim, som leier lokalet av Bærum
kommune.

– Det er trist hvis Trollhuset må
stenge, men de må søke om frivillighetsmidler på linje med andre
frivillige foreninger, sier Torbjørn
Espelien (Frp), som leder utvalget
for bistand og omsorg i Bærum.
Han forteller at han ikke kjenner begrunnelsen for avslaget,
men at han vil undersøke saken.
Ifølge Aleneforeldreforeningen
er det rundt 4.000 eneforsørgere
i Asker og Bærum. Denne gruppen scorer systematisk dårlig når
det gjelder levekår i traktene våre.
– Jeg kan bare ikke forstå at

fakta
Dette er Trollhuset
■■ Lavterskeltilbud for aleneforsørgere

i Asker og Bærum, basert på frivillighetsprinsippet. Holder til i en tidligere
barnepark på Dønskitoppen.
■■ Stedet startet i 2014 og er det eneste
i sitt slag i Asker og Bærum. Trollhuset
skal være et møtepunkt for sosial
omgang mellom aleneforsørgere og
barna deres. Tilbød før også gratis
avlastning gjennom gjensidig pass av
barn på kvelder og i helger.
■■ Fikk i starten støtte fra Akershus fylkeskommune og Bærum kommune.
Mest fra Bærum kommune, som ga
600.000 kroner i driftstilskudd i 2015
og 2016. Trollhuset ble tatt ut av
Bærums-budsjettet i 2017, men fikk
etter store protester 300.000 kroner
som en overgangsstøtte. Trollhuset er
ikke bevilget penger for 2018.

kommunen bruker store ord om
frivillighet og det å hjelpe utsatte
grupper, samtidig som de velger
å ikke støtte oss, sier Austrheim.
Trude Blåsmo
trude.blasmo@budstikka.no
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Les mer sport på
www.budstikka.no/sport

sport

Godset-spiller
til Stabæk

Både Stabæk
og Høvik vant

Abdul-Basit Agouda (18) skal være
på vei til Stabæk, skriver
Nettavisen. 18-åringen har tidligere
spilt for Grüner og Skeid i Oslo. Han
har aldersbestemte landskamper
for Norge. Han er fortsatt ikke enig
med Stabæk om en avtale, skriver
nettstedet. – Vi jobber for å få dette
til, sier sportslig leder i Stabæk
Fotball, Inge Andre Olsen (bildet).

Serietoer Stabæk hadde få problemer med å ta med seg begge poengene hjem fra Drammen og
Marienlyst i eliteserien i bandy, og
vant til slutt 6–3 over Drammen
onsdag. Høvik møtte Konnerud på
borteis, og måtte slite mot laget
som ligger nest sist på tabellen.
Men bæringene dro det hele i land
med en 7–6-seier.

sport@budstikka.no

X Games til 42 mill. på Fornebu:

– Dette blir helt konge

HØYT OPPE: Ordfører Lisbeth Hammer Krog i Bærum og freeski-utøver Felix Stridsberg-Usterud skuet utover Fornebu, der X Games skal arrangeres i mai.

X Games. 55 meter over

del ser det ganske bra ut nå. Jeg
har begynt å studere, og det gjør
også at jeg gleder meg enda mer
til å komme ut på ski for å trene,
sier han.
23-åringen håper også på en
plass i OL i Sør-Korea. Det endelige OL-uttaket kommer senere i
januar.

bakken har Felix
Stridsberg-Usterud (23)
begynte å drømme om
X Games-gull. I går falt
de siste brikkene på
plass for 42-millionersfesten på Fornebu.
– Dette kommer til å bli helt
konge. Her er utsikten nesten like
vakker som den er fra Kolsåstoppen, sier Felix Stridsberg-Usterud
og skuer utover Fornebu og store
deler av Bærum.
I forbindelse med at X Games
på Fornebu i mai endelig ble spikret som følge av en millionavtale
med eiendomsselskapet Obos, fikk
freeskikjøreren fra Bærum en
mulighet til få en luftig oversikt
over hvor konkurransen i mai skal

– En investering

BLADDE OPP: Konsernsjef i Obos, Daniel Kjørberg Siraj (t.v.), sammen med
Lisbeth Hammer Krog og Felix Stridsberg- Usterud.
finne sted. 55 meter over bakken –
den samme høyden som startporten på Big Air-konkurransen skal
være i 17. mai-helgen.
Og selv om Felix Stridsberg-

Usterud ennå ikke er tatt ut (invitert til konkurransen), gleder han
seg til X games i hjemkommunen.
– Det blir dødskult med X
Games i Bærum. For min egen

Ordfører i Bærum kommune,
Lisbeth Hammer Krog, gleder seg
over at X Games på Fornebu fikk
et endelig ja. Kommunen har selv
støttet arrangementet med 1,5
millioner kroner.
– Jeg tror dette blir fantastisk.
For oss er de pengene en investering i markedsføring av kommunen. Vi kommer også til å nå
ut til en større målgruppe med X
Games, sier hun.
Henning Andersen i SAHR, selskapet som arrangerer X Games

BEGGE FOTO: KARL BRAANAAS

Norway, var stolt over at det torsdag endelig ble klart for X Games
på Fornebu.
– Her kommer ikke begrensingen på antall tilskuere til å være
noen utfordring akkurat. Vi har en
totalramme på hele arrangementet på 42 millioner kroner. Med
den siste avtalen med Obos på 6
millioner kroner, er vi endelig i
mål, sier Henning Andersen.

Gir tilbake
– Vi henter selv ut store verdier
her på Fornebu. Da er det også
naturlig at vi leverer noe tilbake
til lokalsamfunnet her i Bærum
og på Fornebu, sier konsernsjef
Daniel Kjørberg Siraj i Obos.
– Nå er vi inne i fotball på herreog damesiden, i ski og nå også i
X Games, sier Kjørberg Siraj.
Tor Bjørnar Holmlund
torbjornar.holmlund@budstikka.no
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Egner Granerud
på 21. plass

Ruud tapte
kvartfinalen

Halvor Egner Granerud (bildet) leverer jevne plasseringer i den tysk-østerrikske Hoppuken. Torsdag ble han
nummer 21 i rennet i Innsbruck.
Polske Kamil Stoch var i en klasse for
seg og vant rennet foran Daniel
André Tande. Tyske Andreas
Wellinger på kom 3. plass. Hoppuken
avsluttes med renn i Bischofshofen
lørdag. Stoch leder sammenlagt.

Casper Ruud (bildet) tapte kvartfinalen i Challenger-turneringen i
Ny-Caledonia. Den 19 år gamle
Snarøya-spilleren måtte se seg slått
i en jevn kamp mot franske Gleb
Sakharov. Franskmannen vant første sett 7–6 etter tiebreak, og det
andre med 6–4. 10. januar starter
kvalifiseringen til Grand Slamturneringen Australian Open.

HISTORISK: Sindre Bjørnestad Skar (til venstre) ble nummer to i Oberstdorf. Emil Iversen (i midten) var raskest i spurten, Francesco De Fabiani ble nummer tre.

FOTO: TERJE PEDERSEN, NTB/SCANPIX

Tidenes opptur på distanserenn, men Sindre (25) brøt Tour de Ski

Satser alt på et OL-kort
Langrenn. Sindre

– Jeg er i angrepsposisjon. Jeg
tror ikke noen forventer at jeg skal
gå bra nok til å få komme med
på den OL-sprinten. Men jeg skal
prøve å overraske litt.

Bjørnestad Skar (25)
har aldri vært bedre på
distanserenn. Men han
satser alt på at det er
sprint som kan sende
ham til OL.
– Det er aldri dumt å komme på
seierspallen i skirenn, men jeg tror
rennet i dag er lite relevant for et
OL-uttak. Skal jeg være i nærheten av å få gå andre distanser enn
sprint i OL, så må jeg vise det på
andre distanserenn, sier Sindre
Bjørnestad Skar.
Hans første Tour de Ski var en
nedtur de første dagene, men i
Oberstdorf ble det en herlig opptur. 25-åringen ledet inn på oppløpet, men ble så vidt slått av
romkamerat Emil Iversen i spur-

Mener han gjør lurt

STØTTER SKARS VALG: Tidligere landslagssjef og tidligere trener i Bærums
Verk, Sindre Bergan.
FOTO: ANETTE ANDRESEN
ten. 2.-plassen er juniorverdensmesterens beste plassering i et
distanserenn. Etterpå brøt han
Tour de Ski, reiste til flyplassen i
München og skulle deretter til Lil-

lehammer for å forberede seg til
NM-sprinten på Gåsbu 11. januar.
Den betyr mye for hvem som
kommer med på Norges sprintlag til OL.

Etter torsdagens suksess er han
ikke fristet til heller å satse på å
få gå et distanserenn i OL. Bjørnestad Skar kommer ikke engang
til å prøve å vise seg frem på distanserenn under NM på Gåsbu. I
stedet drar han rett fra den innledende sprinten torsdag, dropper
15 kilometer fri teknikk fredag og
reiser til verdenscupsprint i Dresden i Tyskland.
– Jeg må ta noen valg, sier
Bjørnestad Skar – som understreker at det er han selv som tar valget, ingen presser ham til det og
at torsdagens 2. plass ikke gjør at
han tviler på valget.
Tidligere trener i Bærums Verk

og tidligere landslagssjef, Sindre
Bergan, mener 25-åringen gjør
helt rett:
– Nåløyet for å gå seg inn på
det norske distanselaget er utrolig trangt. Jeg tror i alle fall det
er fem-seks som er foran ham nå.
Men Bergan påpeker at det ikke
er første gang Bjørnestad Skar har
vist at han kan smelle til på lengre
distanser enn sprint.
– Han har kapasitet og i en
spurt er det ikke mange som slår
ham. Han har jobbet hardt med
å få tilbake kapasiteten som han
hadde for noen år siden, sier Bergan.
Eks-treneren sier han mener
Bjørnestad Skar gjør lurt i å satse
alt på NM-sprinten.
– Er han på pallen i den sprinten er det mulighet for å få OLplass i sprint, spår Bergan.
André Strømnes
andre.stromnes@budstikka.no
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Omoijuanfo tror ikke han spiller i Stabæk i 2018:

– Vil utfordre meg selv

UT I VERDEN: Ohi Omoijuanfo
ønsker seg til en av de store ligaene
i Europa.

Fotball. Ohi Omoijuanfo
(23) håper han ikke
spiller i eliteserien i
2018. Det er klubber fra
tre ligaer som har vist
størst interesse.
– Man skal alltid utfordre seg selv.
I fjor tok jeg nivået i eliteserien,
og jeg har spilt i ligaen siden jeg
var 16 år (utenom et opphold i
Jerv og 1. divisjon). Nå mener jeg
det er på tide med nye utfordringer, sier Ohi Omoijuanfo.
Tirsdag var 23-åringen med på
Stabæk første trening i år, dog litt
roligere enn de fleste andre spillerne. En lang og forsinket reise
hjem fra ferie gjorde at 23-åringen
ikke var med på alle spillsekvensene.

Mål skapte interesse
I fjor var han av de heteste spillerne i eliteserien etter at han helt
til det siste kjempet med Rosenborgs Nicklas Bendtner om toppscorertittelen. Den vant dansken
med 19 mål mot 17. Målene gjorde
at utenlandske klubber begynte å
rasle med pengesekkene.

PÅ VEI BORT: Ohi Omoijuanfo på tirsdagens Stabæk-trening. Det er ikke sikkert han kommer til å spille for Stabæk i 2018.
– Det har vært veldig mye interesse, men fortsatt ikke noe konkret. Hvorfor det ikke har kommet
noe mer konkret nå, vet jeg ikke.
Jeg føler at jeg gjorde jobben min
i fjor, sier Ohi.
Spissen er likevel ikke bekymret for fotballfremtiden – og legger ikke skjul på at han heller vil
spille utenfor landets grenser enn
å gå på nok en sesong i eliteserien.
– Såpass ærlig må jeg være. Jeg
håper selvfølgelig at jeg spiller i en

større liga fremfor å spille i eliteserien i år. Men jeg gråter ikke om
jeg må være i Stabæk. Jeg har det
fantastisk her, bor nærme familien
min og kan fortsatt bli en bedre
spiller ved å være her, sier han.

England, Belgia og Italia
Ohi Omoijuanfo forteller at det er
klubber fra tre forskjellige ligaer
som har vist størst interesse for
ham.
– Det har vært stor interesse

Pensjonistpartiet
i Bærum inviterer!
Vet du hva politireformen betyr
for deg som innbygger i bygden din?
De ﬂeste av oss vet ikke nok og føler oss utrygge!

«Målet med nærpolitireformen er å sikre tilstedeværelse av et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti,
der befolkningen bor, og samtidig utvikle gode fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og
morgendagens kriminalitetsutfordringer.»
Og så er spørsmålet; Føler vi oss beroliget av om det blir realiteten når reformen nå skal gjennomføres?
Vi har invitert ledelsen i det nye Oslo Politidistrikt til å holde foredrag for oss om hvordan dette vil virke for
innbyggernes trygghet og sikkerhet.
Alle er hjertelig velkomne til Bekkestua bibliotek 23. januar kl. 18.00. Gratis adgang.
Etter foredrag og eventuelle spørsmål arrangerer Pensjonistpartiet i Bærum sitt årsmøte med
full orientering om partiets virksomhet og resultater i året som er gått og om målene ved fylkes- og
kommunevalget i 2019.
Alle er hjertelig velkommne!
Følg oss på vår hjemmeside: pensjonistpartiet.barum.no

fra klubber i Championship (nivå
to i England). Agenten min har
snakket med flere sportsdirektører der borte. Det er også vært
en del henvendelser fra belgiske
toppklubber og noen fra Italia,
sier Stabæk-spilleren.
– Drømmen er jo å spille i en
av de fem store ligaene i Europa.
Men noen år på et mellomnivå
hadde sikkert også vært bra, fortsetter måljegeren.
Overgangsvinduet i Europa

BEGGE FOTO: KNUT BJERKE

åpnet nå i januar, og det beroliger også Omoijuanfo.
– Selv om det ikke har kommet
noe konkret ennå, håper jeg at
det skjer noe i denne perioden,
sier han.
Sportslig leder i Stabæk Fotball, Inge André Olsen, sa tidligere
denne uken at det ikke var kommet noen bud på Omoijuanfo.
Tor Bjørnar Holmlund
torbjornar.holmlund@budstikka.no

sportsbørsen
HÅNDBALL
6. divisjon kvinner - 05
Haslum 2 - Gamle Oslo HK 2 . . . . . . . . . 38 - 19
Haslum 2
9 9 0 0 304 - 144
Kjelsås 4
9 6 0 3 220 - 199
Gamle Oslo 2
9 5 1 3 190 - 232
Oldenborg
8 5 0 3 205 - 179
Brosundet
9 5 0 4 244 - 221
Bygdø Monolitten 9 3 1 5 183 - 204
Jar
9 3 1 5 207 - 265
Vestre Bærum
8 1 1 6 156 - 203
Øvrevoll Hosle
8 0 0 8 118 - 180

18
12
11
10
10
7
7
3
0

3. divisjon menn avd 01
Fjellhammer 2 - Skedsmo . . . . . . . . . . . 26 - 32
Haslum HK 2
12 11 1 0 393 - 270
Oslo-Studentenes IK 210 9 0 1 319 - 231
Fet
12 8 0 4 291 - 300
Skedsmo
10 7 0 3 281 - 270
Gøy
11 5 2 4 305 - 288
Fjellhammer 2
12 5 1 6 321 - 340
Vålerenga 2
12 5 0 7 325 - 329
Vestli 2
11 4 2 5 307 - 313
Asker
11 3 0 8 294 - 294
Ull/Kisa
11 2 0 9 276 - 325
AFSK/BSF/HIUL
12 0 0 12 247 - 399

23
18
16
14
12
11
10
10
6
4
0

5. divisjon kvinner - 01
Haugerud 2 - Nordstrand 4 . . . . . . . . . . 26 - 25
Grüner - Bogstadkameratene . . . . . . . . 20 - 19
Parkveien
11 11 0 0 329 - 206
Kjelsås 2
10 10 0 0 266 - 163
Oslo-Studentenes IK 412 8 1 3 285 - 264
Haugerud 2
11 8 0 3 252 - 195
Bjørndal
11 7 0 4 276 - 271

22
20
17
16
14

Kolbotn 2
Bogstadkameratene
Grüner
Jardar
Nordstrand 4
Asker

11
12
11
10
12
11

5
3
3
2
2
1

0 6 253
0 9 249
0 8 224
0 8 212
0 10 249
1 9 241

- 282
- 288
- 278
- 245
- 292
- 352

10
6
6
4
4
3

3. divisjon menn avdeling 2
Siggerud - Raballder . . . . . . . . . . . . . . . 34 - 30
Kolbotn 2 - Bjørndal . . . . . . . . . . . . . . . . 25 - 33
Ski IL 2 - HK Herulf Moss 2 . . . . . . . . . . . 24 - 17
Ski 2
11 11 0 0 363 - 260
Bjørndal
11 9 0 2 364 - 305
Siggerud
9 5 1 3 251 - 268
HK Herulf Moss 2 10 4 2 4 237 - 242
Haslum IL 2
10 5 0 5 267 - 262
Raballder
10 4 1 5 282 - 293
Kolbotn 2
11 3 2 6 296 - 315
Gamle Fredrikstad 9 3 0 6 258 - 257
Trøgstad/Eidsb/Askim10 2 0 8 217 - 288
NMBUI
9 1 0 8 213 - 258

22
18
11
10
10
9
8
6
4
2

Gutter 16 avdeling 41
Vålerenga Håndball - Haslum IL . . . . . . 19 - 23
HK Trøgstad 97 - Langhus 2 . . . . . . . . . . 23 - 20
Spydeberg - Ski 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 - 25
Ski 2
9 7 1 1 245 - 173
Nordstrand
9 7 1 1 225 - 171
Bækkelaget 2
9 7 0 2 218 - 165
Haslum 3
9 4 0 5 179 - 179
Trøgstad/Eidsb/Askim 9 4 0 5 166 - 178
Vålerenga 2
8 4 0 4 179 - 153
Korsvoll/Kjelsås 2
9 3 0 6 190 - 240
Langhus 2
9 2 0 7 160 - 215
Spydeberg
9 1 0 8 161 - 249

15
15
14
8
8
8
6
4
2
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Nå 299,-

Tøff og praktisk skibrille. Glasset kan
heises opp. Følger med 3 utskiftbare
glass og flott beskyttende
etui. Før 599,-

Birk
Race XC
skisko

Nå 499,-

Komfortabel lav skisko med vannavstøtende trekk, og vanntett glidelås. Før 999,-
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Birk ski- og vinterlue
Birk 100% Merinoull

Nå 30%

Nå 99,-

Skiluer eller tøffe fritidsluer for bruk i byen
eller på fjellet. Før 149,-

Birk Racing skistaver

Nå 399,-

Lett stav i 100% karbon. Godt egnet for
trening og konkurranse. Før 899,-

FUJI Wendigo 2.1 2017

Kr 9.990,-

Meget leken og prisgunstig fatbike. Med
2x10 Shimano XT/SRAM X7 gir, Tektro hydr.
skivebremser. Schwalbe Jumbo Jim 4,8” dekk.

FUJI Wendigo 2.3 2017

Kr 6.990,-

Birk Force skidress

Nå 499,-

Bukse og jakke i meget god kvalitet og
flott passform. Mange smarte detaljer. En
skidress som du vil elske i mange år.
Dame og herre.
Før 1.290,-

Flott Fatbike til en fantastisk pris.
Shimano SLX/Acera 3x9 gir,
Tektro hydr. skivebremser,
Vee Bulldozer
4.7” dekk.
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Borgen Oldis’
nyttårskonsert

Les mer om kulturlivet i Asker og Bærum på
www.budstikka.no/kultur

Nyttårskonserten til Borgen Oldis
kan du få med deg søndag klokken
18.00 i Asker kulturhus. Fra 17.15
spiller Bestum Stasmusikk i foajeen.
Tradisjonen tro får unge musikktalenter fra Asker være med på konserten. I år er det fiolinist Marie
Kristin Øydvin og sanger Kolbjørn
Svendsen. Årets etablerte utøver er
sangeren Ann-Cathrin Tessnes.

kultur
kultur@budstikka.no

Fire femteklassinger lager skulptur til Slottet

Stiller ut
kjempemark

Kunst. Fire 10-åringer
fra Eikeli barneskole
står bak en av de fire
nye skulpturene i
Slottsparken. Torsdag
fikk de se skulpturen
sin i full størrelse.
– Det er morsomt at folk kommer til å dra til Slottsparken for å
beundre det vi har laget, sier Nicklas Eskedal-Christophersen (10).
Sammen med klassekameratene Kristoffer Lunder-Bentzen
(10), Oliver Kristoffer Brækken
(10), Julian Kumar Karpi (10) og
lærer Hedvig Henden Aamot reiste han til Fredrikstad for å se den
seks meter lange marken ta form.
I høst ble det arrangert en skolekonkurranse for 5. og 6.-klassinger
i blant annet Oslo og Akershus for
å finne nye skulpturer til prinsesse
Ingrid Alexandras skulpturpark.
Det var over 1.000 elever som
sendte inn sine forslag, av disse
plukket juryen ut fire forslag som
skal realiseres. Guttene fra Eikeli
skole var blant vinnerne.

«Den store marken»

«DEN STORE MARKEN»: Skulpturen av en stor mark som graver i jorden vil
bli avduket i skulpturparken i juni i år.

Bidraget var en stor mark som
graver seg opp og ned i jorden.
Skulpturen har de valgt å kalle
«Den store marken».
– Vi kalte den «Den store marken» nettopp fordi det er en stor
mark, forteller Nicklas EskedalChristophersen mens han ler.
Ifølge juryen er marken en morsom og tankevekkende skulptur
som løfter frem en viktig skapning som er med på å holde jorden vår fruktbar. Guttene forteller

STOLTE: Kristoffer Lunder-Bentzen (f.v.), Nicklas Eskedal-Christophersen, kunstner
at grunnen til at de valgte å lage
en mark var at de akkurat hadde
lært om kompost på skolen.
Eikeli skole ønsket at skulpturen skulle være et resultat av et
tverrfaglig prosjekt.
– Vi ønsket at de skulle lage en
skulptur inspirert av et naturfagstema, sier kunst- og håndverkslærer Hedvig Henden Aamot.

Følger prosessen
Den seks meter lange modellen av
marken er laget av billedkunstneren Ellen Solberg, men basert på
guttenes modell.
Prosjektleder for skulpturparken, Nina Molven, forteller at
det er viktig for dem at barna får

være med på hele prosessen frem
mot den ferdige bronseskulpturen. Derfor fikk de i går komme
med egne innspill til kunstneren
på hvordan de ønsket at den ferdige marken skulle se ut.
Etter at Solberg er ferdig med
marken vil den sendes videre til
Oslo for å støpes i bronse. Da
vil guttene bli invitert dit for å
se hvordan det gjøres. På denne
måten får 10-åringene være med
på reisen fra modell til ferdig
skulptur.

Stolte gutter
«Den store marken» vil avdukes
i løpet av juni, og da vil de fire
guttene motta en høytidelig invi-
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Viser barnefilm
på biblioteket

Synger om
nærområdet

Asker bibliotek viser lørdag «Yellow
bird». 20. januar «Bamse – verdens
sterkeste bjørn». 28. april «Karius
og Baktus og tre andre historier fra
Ivo Caprinos verden». 12. mai
«Reveenka og tre andre historier fra
Ivo Caprinos verden». 19. mai
«Gutten som kappåt med trollet og
tre andre historier fra Ivo Caprinos
verden». Alle filmer fra kl. 13.00.

Pokerskinn (bildet) spiller på Asker
Jazzklubb Lancelot lørdag klokken
14.00. Et særmerke ved Askergruppen opplyses at er de» egenproduserte tekstene som handler
om kjente steder i Asker, som Høn,
Måsan, Kariskjær og Hvalstrand».
Bandet spiller både jazz, blues, viser
og rock, eller en blanding av alt
sammen.

MALERIER: Siren Waroe stiller ut 32 malerier i Bærum Kunstforening.


BEGGE FOTO: TRINE JØDAL

Tosidig og oppbyggelig kunst
Lavasir Nordrum er opptatt av
tosidigheten i kunsten, Siren
Waroe at den skal være oppbyggelig for folk. Det kan du se
på utstillingen deres i Bærum
Kunstforening.

Ellen Solberg, Oliver Kristoffer Brækken og Julian Kumar Karpis synes det er stas å jobbe med skulpturen.BEGGE FOTO: SOFIE FRASER
tasjon fra Slottet. I tillegg vil hele
Eikeli skole også være velkommen
på avdukningen av de fire nye
skulpturene.
De fire femteklassingene er
enig i at det er stas at noe de har
laget skal få stå i Slottsparken.
– Vi er veldig heldige som får
lov til å ha noe som vi har laget
der. I tillegg kommer den til å stå
der i mange, mange år, sier Oliver
Kristoffer Brækken.
Eikeli-elevene forteller at de
ble veldig overrasket over at det
var de som stakk av med seieren
fordi det var så mange andre gode
bidrag fra klassen.
Likevel understreker de at det
var en på skolen som ble enda mer

fakta
Prinsesse Ingrid Alexandras skulpturpark
■■ Prinsesse Ingrid Alexandras skulptur-

park er en park laget av barn for barn.
Skulpturene er tegnet av skolebarn på
5. og 6. trinn over hele landet.
■■ Skulpturparken ble åpnet i mai 2016.
■■ Parken er en gave fra
Sparebankstiftelsen DNB i anledning
Kongeparets 25-årsjubileum i 2016.
■■ I perioden 2015–2019 arrangeres det
skolekonkurranser for 5. og 6. åringer,

fornøyd med at de vant, nemlig
rektor Aase Lunde.
– Jeg husker at rektor sa at hun
fikk gåsehud da hun fikk vite at
vi vant, legger Nicklas Eskedal-

der en jury plukker ut noen bidrag som
blir en del av skulpturparken.
■■ Høsten 2017 ble den tredje skolekonkurransen sendt ut til elever i Oslo,
Akershus, Østfold, Vestfold, Buskerud
og Telemark.
■■ Det kom inn forslag fra over 1.000
elever, og fire gutter fra Eikeli skole
var blant dem som får sin skulptur i
parken.

– Jeg viser et prosjekt som foregår i mitt atelier på Eiksmarka
og overføres via nett til skjermer
i kunstforeningen, sier Lavasir
Nordrum, og forklarer:
– På ateliervinduene vil jeg
hver morgen og kveld i tre uker
fremover ved hjelp av computere projisere animasjoner i loop.
Små historier som passasjerer på
Østeråsbanen vil kunne se, men
de vil bare å rekke å se litt av
dem i det de passerer, sier han.
Mens publikum i kunstforeningen derimot kan dvele ved
verket så lenge de måtte ønske.
– De er ikke fanget på sporet.
Og den tosidigheten ved ting,
som her mellom det å suse forbi
og det mer komplekse ved å
kunne studere en ting så lenge
du vil, fascinerer meg, sier han.

Søker det konstruktive
Siren Waroe stiller ut 32 male-

rier, hovedsakelig olje på linlerret. Hun forteller at hun i de
senere årene har vært opptatt av
hva som er fruktbart, eller konstruktivt som hun også kaller det.
– Verden består av oss mennesker. Vi skaper historien med
konstruktive og destruktive krefter. Grunnen til at jeg er bevisst
på og søker det konstruktive, er
fordi jeg har kjent destruktive
krefter, og de fører ikke noe godt
med seg, sier hun.

Kunsten bør forebygge
Waroes erfaring er at destruktiv
kunst bryter en ned. Hun mener
budskapet i kunst og kultur bør i en
eller annen form være oppløftende.
– Vi har alle vårt å stri med.
Kunstneren har et kulturelt
ansvar å virke forebyggende eller
oppbyggende. Samtidig synes jeg
folk generelt bør engasjere seg
mer i hva som foregår på de ulike
kunst arenaene rundt om i landet. Kunsten og kulturen blir først
til i møte med deg, sier Waroe.
Utstillingen i Kunstforeningen
åpner lørdag klokken 12.00.
Eyvind Sverre Menne
eyvind.menne@budstikka.no

Christophersen til mens alle guttene ler.
Sofie Fraser
sofie.fraser@budstikka.no

TEKNO: Lavasir Nordrum viser animasjoner overført fra atelieret på Eiksmarka.
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Arbeid utføres

Kunngjøringer

Trøbbel med datamaskinen?

SANDVIKA

sfkino.no
FREDAG-TORSDAG
EN

HARALD ZWART

FILM

Vi hjelper deg hjemme!
PC Vennen AS Tlf. 66 85 91 99
Ønskes kjøpt

Kjøper alt i gull,

Bilkjøpes.no

sølv, sølvbestikk,
diamantsmykker, armbåndsur, lommeur, mynter
og sedler. Postkort. Kontant
oppgjør. Hjemmebesøk.
Jan Egil Karlsen, t. 99580718

Vi kjøper alle typer bil også
def. Tlf 98101098

Trenger du
håndverker?
THOMAS
GULLESTAD

JONATHAN
RHYS MEYERS

Bil

Sjekk
budstikkaguiden.no

Biler kjøpes kontant
i dag. Alle priser, henter
916 34 349/66 79 59 73

Til salgs

Honda snøfresere
Salg, service og deler
Firma Bjørn Kværner
Tlf. 66 78 96 94

Røde Kors Bærum
Innkalling til årsmøte i Bærum Røde Kors

Bærum Røde Kors avholder sitt årsmøte den 28.02.2018
kl.18.00 på Løkkegården.
Saker ønsket behandlet av årsmøtet må være oversendt til
oyvind.johnsen@redcross.no innen utgangen av januar 2018.
Saksdokumenter offentliggjøres på nett og på utskrift som kan
fåes i vår resepsjon, fra og med den 13.02.2018.
Betalende medlemmer har stemmerett ved årsmøtet, men alle
kan delta. Ditt medlemskap må være gyldig for å få stemmerett.
Om du trenger å undersøke gyldig medlemskap kan du få
informasjon ved å ringe 05003. Enkel bevertning. Vel møtt!

Religiøse møter
Høvik Misjonssenter
Gamle Drammensv. 111
Juletrefest for hele familien
lørdag 6. januar kl. 17.00
God bevertning, godteposer
til barna. Bærum Seoul
Children synger. Underholdning, allsang, andakt,
gang rundt juletreet.
Inngangspenger
kr. 100, barn gratis.
Velkommen!

Frelsesarmeen
Sandvika
Elias Smithsvei 14

Søn 7. januar kl 17.00
Familiens julefest
Drama Sang Juletregang
Overraskelse.
Passer for alle, og alle
er velkommen!
tlf: 48 89 96 36

www.frelsesarmeen.no/sandvika

Selge bolig i Asker eller Bærum?
DEN 12. MANN (12 ÅR) FRE-LØR 12.00, 15.00, 18.00,
20.30 DOLBY ATMOS 18.30, 21.30 SØN 13.00, 16.00,
18.30 DOLBY ATMOS 18.00, 20.45 MAN-TORS 12.00,
18.30, 20.00 DOLBY ATMOS 18.00, 21.00

INSIDIOUS: THE LAST KEY (15 ÅR)
FRE-LØR 20.00, 21.00, 23.30 SØN -TORS 20.30, 21.30

Visste du at: 70 % av de som flytter gjør det innenfor kommunen.*
*Respons analyse 2015

FERDINAND (ALLE)
FRE-LØR 12.00, 18.00 DOLBY ATMOS 13.30, 16.00
SØN 19.00 DOLBY ATMOS 13.00, 15.30 MA-TO 17.30
EKSPEDISJON KNERTEN SOLSIDAN (ALLE)
(ALLE) FRE-LØR 12.30,
FRE-LØR 18.00
15.00 SØN 14.00, 16.15
SØN 18.30 MAN-TORS
12.00, 14.30, 18.00
HAPPY END (ALLE)
FR-LØ 17.30 SØ-TO 18.00 STAR WARS: THE LAST
JEDI (12 ÅR) FRE-LØR
RETT VEST (6 ÅR)
FR-LØ 18.00 SØ-TO 18.30 14.30, 20.00 SØN-TORS
15.15 (SØN), 20.30
PADDINGTON 2 (6 ÅR)
FRE-LØR 12.00, 13.00,
THE DISASTER ARTIST
14.30, 15.30 SØN 13.00,
(12 ÅR) FRE-LØR, MAN14.00, 15.30, 16.15
TORS 20.30 SØN 21.00

Ønsker du å annonsere din bolig, ta kontakt med

Simen Waaler

Espen Bergh

Mail: eiendom@budstikka.no / Telefon: 66 77 00 05

ANNONSER
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Send en

bursdagshilsen
til en du er
glad i

Velkommen
til kirken
ASKER
ASKER KIRKE
Søndag 7. januar
kl. 11.00:
Prostigudstjeneste v/ Dag
Håland. Berit Øksnes.
Ingvild Køhn Malmbekk.
Bjørn Løken, saksofon.
Forbønn for ny kirkesjef
John Grimsby. Dåp. Natt
verd. Kirkekaffe.
HEGGEDAL
Søndag 7. januar
kl. 11.00:
Felles gudstj i Asker kirke.

Kjenner du noen som fyller år? Gå inn på Budstikkas
På din side, og legg inn bilde og bursdagshilsen.
Bilde med hilsen legges ut på Budstikka.no og kan også
komme på trykk i Budstikka for de som ønsker det.
Frist for innsending: Kl. 10.00, 2 virkedager før utgivelse.
Tjenesten er gratis.

SLIK GJØR DU:
1. Gå inn på Budstikka.no/vis/personalia/
2. Klikk på

velg «send hilsen»

3. Logg deg inn med din aID-profil.

HOLMEN MENIGHET
Lørdag 6. januar
kl. 16.00:
Barnas julefest. Alle vel
komne til Juleforestillingen
Hellige 3 konger, jule
tregang, kaker, de 3 vise
menn. Kr. 50, pr. barn,
maks kr. 150, pr. familie.
Ingen påmelding.
Søndag 7. januar
kl. 11.00:
Se Asker kirke.
Mandag 8. januar
kl. 12.00:
Trilletreff.
Mandag 8. januar
kl. 16.00–19.00:
Supermandag! Kro med
salg av middag, m.m.
Korøvelser, legokl.ubb,
språkkafé. Se kirken.no/
holmen
Tirsdag 9. januar
kl. 11.00:
Kirkekro, salg av lunsj.
Tema v/A.Bergem: Polar
forskeren Gunnar Isach
sen, om råderetten over
Svalbard.
Tirsdag 9. januar
kl. 19.30:
HMV øver.
Torsdag 11. januar
kl. 17.00:
Crossing.

Torsdag 11. januar
kl. 11.30:
Torsdagskaffe på kirketor
get. Programinnslag kl. 12.
Kaffe og vafler. Bønnesam
ling kl. 11.00 i Kirkestua.
ØSTENSTAD
Fredag 5. januar
kl. 18.00:
Nyttårsfest for eldre.
Olav Dag Hauge kommer.
Servering, åresalg, andakt.
Inng. 100 kr.
Søndag 7. januar
kl. 15.00:
Hellig tre kongersfest.
Karianne Pettersen, Øst
enstad barnekor. Ta gjerne
med rester fra julebaksten.
Inng.30 kr pr.pers, max
150 pr fam.

BÆRUM
BRYN KIRKE
Søndag 7. januar
kl. 11.00:
Familiegudstjeneste og
juletrefest på menighetshu
set. Ta med julekakerester,
så lager vi spleisebord
Juletregang
Lotteri og leker
Godteposer til barna
GRINILUND KIRKE
Søndag 7. januar
kl. 11.00:
Familiegudstjeneste med
Hellig tre kongers fest v/
Else Engebretsen. Orga
nist: Roger Jansvik. Dåp.
Nattverd. Offerformål:
Menighetens eget arbeid.
Kirkekaffe.

Gudstjeneste ved Trygve
Tyreid
HELGERUD KIRKE
Søndag 7. januar
kl. 11.00:
Familiegudstjeneste og
juletrefest. Prest Margrete
Telhaug, organist Tim
Stern. Offer til menighe
tens eget arbeid. Juletrefest
etter gudstjenesten med
gang rundt juletre, lek og
quiz. De hellige tre konger
kommer med gaver til
barna.
HØVIK KIRKE
Søndag 7. januar
kl. 11.00:
Hellig tre kongerguds
tjeneste. Dåp. Trygve
Rø. Ingunn Berit Galdal.
Thröstur Eiriksson
Offer: Stefanusalliansen.
Kirkekaffe.
JAR KIRKE
Søndag 7. januar
kl. 14.00:
Familiegudstjeneste. Natt
verd. Sokneprest Thomas
Berbom. Kantor Maria
Hansli. Kirkekaffe.
LOMMEDALEN
Søndag 7. januar
kl. 11.00:
Helligtrekongersdag.
Gudstjeneste v/ Elise
BjerkreimBentzen
og Øystein Lund Olafsen.
Offer til Søndagsskolen.
Kirkekaffe med juletrefest.
Velkommen!
TANUM KIRKE
Søndag 7. januar
kl. 11.00:
Høymesse v/Sveinung
Hansli. Organist: Wilhelm
Sollie. Nattverd. Offer
formål: Misjonsalliansen.
Kirkekaffe. Kirkeskyss.

HASLUM
MENIGHETSHUS
Søndag 7. januar
kl. 15.00:
Merk tid og sted!
Familiegudstjeneste og
juletrefest på menighetshu
ØSTERÅS KIRKE
set. Tekstlesing, bønne
VARDÅSEN KIRKE
vandring og nattverd. Kir Søndag 7. januar
Søndag 7. januar
kl. 11.00:
kekaffe og juletrefest med
kl. 16.00:
Gudstjeneste med Hellig
Helligtrekongersfest. Jule lek, moro og gang rundt
tre kongers fest v/Per Olav
spill, julesanger rundt jule juletreet. Haslum Sang
Vangen. Kantor: Dorte
treet, de hellige tre konger FuglOrdning medvirker.
kommer. Barnekoret deltar. Menighetens ansatte deltar. Fiskaa. Diakon: Randi
Bergkåsa. Nattverd. Of
Offer til menighetens
Jorunn Bottolfs, Yngvild
ferformål: Menighetens
misjonsprosjekt i Nepal.
W Stuksrud, m.fl.
eget arbeid. Juletrefest med
Ikke gudstj. kl. 11, se
juletregang etter guds
HASLUMSETER
Asker kirke.
tjenesten. Ta gjerne med
KAPELL
Tirsdag 9. januar
julekakerester til fellesska
Søndag 7. januar
kl. 17–20:
pet rundt festbordet.
kl. 12.00:
Bruktmarkedet er åpent.
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debatt
debatt@budstikka.no

Velkommen til debatt
Innlegg må handle om lokale forhold i Asker og Bærum og undertegnes
med fullt navn. Maksimal lengde på debattinnlegg er 300 ord og på
innspill 600 ord. Budstikka forbeholder seg retten til å foreta språklige
endringer og kutte for lange innlegg. Spørsmål rettes til debattansvarlig
Nils Johan Dahl på nilsjohan.dahl@budstikka.no, telefon 975 98 168.

Send inn til:

debatt@budstikka.no
eller skriv inn på
budstikka.no/debatt

POSTKASSER: Nyttårshilsenen kom
ikke frem ... 
FOTO: SVEIN HILLESTAD

Godt nytt år ...
Svein Hillestad,
KONGE: – Kong Harald velger minste motstands vei. Han snakker om det
vi egentlig alle er enige om, skriver innsenderen. 
FOTO: PRIVAT

Kongens tale
Trond Ellingsen,
medlem av Asker kommunestyre (Frp)

Innspill. Det er umulig
å mislike kong Harald.
SELV DEN MEST IHUGA republikaner gjør et unntak for ham.
Han fremstår som et genuint
godt menneske med et egentlig
umenneskelig oppdrag – han er
statsoverhode for oss alle uten å
kunne tilkjennegi egne meninger om hvorledes landet skal
styres.
For det skal statsministeren
gjøre. Der Danmarks dronning
Margrethe kan være adskillig
skarpere i kantene i sin nyttårstale, velger kong Harald minste
motstands vei. Han snakker om
det vi egentlig alle er enige om.
I år var frivillighetens betydning i samfunnet noe han spesielt trakk frem. Og er det noe vi
her i Asker er gode på så er det
nettopp frivillighet.
Videre sa kongen at vi ikke
skal mobbe hverandre. Og jeg
tror vi er ganske gode på det
området også.

Aldersvennlig
transport
Brit Bakker Haugen,
Eiksmarka

Ruter aldersvennlig transport
er tilbudet for deg som har fylt
67 år, er hjemme på dagtid og
trenger transport fra dør til dør
når du skal gjøre ærender, gå på
besøk, eller bare har lyst på en
tur ut.
Du har kanskje allerede lagt
merke til de knall rosa minibussene med Ruter-logo. Tiltaket
Aldersvennlig transport har vært
i operasjon siden september og
er en del av et større prosjekt

Hvorfor reagerte jeg likevel
på talen?
Det var ikke på grunn av det
han sa, men det han ikke sa.
Kongen ba oss alle «være på
vakt for tilbakeslag på områder
der kvinner og menn har arbeidet i generasjoner for å ta oss
dit vi er i dag – enten det gjelder kampen for menneskerettigheter, kvinners frihet eller barns
trygghet.»
Hvem det var som truet kvinners frihet forble usagt. Deretter fortsatte han med «Hvert
eneste menneske ser verden og
samfunnet vi er en del av fra sin
egen synsvinkel. Når vi diskuterer hva som er «det norske»,
åpner det dermed for over fem
millioner ulike fortellinger om
hvem vi er. Derfor er det ikke å
undres over at fortellingene blir
forskjellige, og at vi vektlegger
ulike verdier.»
Akkurat her håpet jeg at kongen skulle starte neste setning
med et «Men». Det gjorde han
ikke.
Han unnlot å peke på at vi
alle har et ansvar for å tilpasse

som skal gjøre Nordre Aker til
en mer aldersvennlig bydel.
Håpet er at det skal være en så
stor suksess at det blir videreført
til resten av Oslo i løpet av de
neste årene.
Foreløpig har Ruter sett et
jevnt stigende reisevolum på de
knappe tre månedene det har
vært i bruk – og jo mer det blir
brukt, jo større er naturligvis
sjansen for at det kommer flere
busser i fremtiden.
Det er forventet at det kommer to busser til i løpet av 2018,
men nøyaktig når de kommer
avhenger av fortløpende evalueringer.
Heidi K. Nordal er leder for
det store prosjektet Alders- og

POLITIKER: – Slik er det, kjære kong Harald. Og kanskje husker du det til
neste nyttårsaften, skriver Trond Ellingsen i Asker Frp. 
FOTO: PRIVAT
oss norske verdier og norsk kultur – uansett om vår slekt har
bodd her i århundrer eller om
vi har innvandret fra en kultur
fjernt fra vår egen.
For hvis det er slik at det er
fem millioner måter å være
norsk på, hvorfor i all verden
bruker regjeringen milliarder av
kroner på integreringstiltak? Da
er det bortkastede penger.
Kongen sa noe lignende i
Slottsparken 1. september 2016.
Da uttalte han at nordmenn
har innvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige,
Somalia og Syria.
Men kan du egentlig kalles
«nordmann» eller «norsk» dersom du lever i et utenforskap –
selvvalgt eller påtvunget – uten
å ta til deg norske verdier og
norsk kultur? Og hva innebærer
dette?
Tidligere kulturminister Hadia Tajik sa for en del
år siden at norsk kultur var
stavkirker, langskip og mors
pinnekjøtt. Nåværende kulturminister Helleland mente
det var Kvikk Lunsj og brunost, Marit Bjørgen og Ole Einar
Bjørndalen, dugnad og grøt.
Når selv ikke våre kulturmi

demensvennlig by og bydel, hvor
Nordre Aker er pilot.
Hun sier at tiltaket er viktig
fordi mange eldre ønsker å bli
boende hjemme så lenge som
mulig, men mangler mulighet
til å komme seg rundt. Å kunne
komme seg ut av huset er tross
alt avgjørende for å kunne leve
et aktivt og sosialt liv.
Målet med Ruter aldersvennlig transport er å kunne tilby den
fleksibiliteten og tryggheten som
skal til for at alle kommer seg ut
av hjemmet sitt.
Minibussene kjører deg over
67 år fra dør til dør i bydelen, for
prisen av en vanlig Ruter-billett.
Ikke alle steder i bydelen har
like god kollektivdekning, og

nistre greier å definere norsk
kultur på annen måte enn å
nevne slike banaliteter så kan
vel ikke kongen klandres for
heller ikke å gjøre det.
Så la meg i stedet trekke frem
den definisjon som historieprofessor Terje Tvedt har fremsatt i
sin nye bok «Det internasjonale
gjennombruddet». Han definerer kultur slik:
«Kultur er hvordan ulike
grupper mennesker forstår, fortolker og anvender bestemte
perspektiver, og hvordan de
gjør det på måter som skiller
dem fra andre grupper, og søker
å overføre det fra en generasjon
til en annen.»
Slik er det, kjære kong
Harald. Og kanskje husker du
det til neste nyttårsaften.
For å kunne kalle oss norske
er det irrelevant om vi kommer
fra Polen, Somalia eller Kongsberg (som meg selv). Det er om
vi har den felles norske kulturelle grunnplanken i bunnen
som Terje Tvedt beskriver.
UTEN DEN ER VI ikke norske. Og
så får det være det samme hva
slags mat vi foretrekker, hvordan vi kler oss og hva vi tror på.

dessuten kan sjåførene hjelpe
deg med eventuell rullestol eller
rullator – på denne måten fyller
tilbudet et tomrom hvor annen
kollektivtrafikk ikke strekker til.
Minibussen henter deg

beboer Heggedalsbakken 30, Heggedal

Det ikke ofte vi får nyttårshilsen
i postkassen.Den eller de som
forsøkte legge igjen hilsen denne
gang, lyktes ikke helt. I lykkerusen over inngangen til det nye
året kan det se ut som om åpningen har vært svært vanskelig å
finne.
Siden dette er andre gang på
to år aner vi mulighet for gjentagelse.
Det ser ut til at vi med fordel
kan sette opp en litt mer solid
og enklere kasse å åpne, så får
vi håpe at det går bedre neste
gang.Hilsen oss i Heggedalsbakken 30.

Askers nye
kommunevåpen
Roar Remme
For meg vil det være helt naturlig at Askers kommunevåpen
skal brukes fra 2020.
Hurum og Røyken utgår som
kommuner, og det samme gjør
navnene.
Den nye kommunen skal jo
hete Asker, og deres kommunevåpen illustrerer dette på en veldig god måte.

hjemme til avtalt tid, og tar
deg med dit du ønsker innenfor
bydelen.
Hva om det i Bærum blir laget
en ordning som den i Nordre
Aker bydel i Oslo?

ROSA:
En ordinær
og en
ekstrabuss
er klare for
oppdrag.
FOTO: PRIVAT

PÅ DIN SIDE

på din side
17 år
Silje Stokke.
Gratulerer
så mye med
bursdagen
din flotte
fine Silje. Vi
ønsker deg
alt det beste. Masse klemmer
fra bestemor, bestefar, mamma,
pappa, Simen + resten av gjengen.

dødsfall
Asker:
Torun Johnsen, født 14.09.1935,
død 26.12.2017.
Rolf Arne Ørbech,
født 03.07.1937, død 23.12.2017.
Tony Marie Johansen,
født 15.02.1948, død 31.12.2017.
Alexandra Trufanova,
født 05.06.1932, død 28.12.2017.
Ebba Wichstrøm,
født 28.12.1923, død 29.12.2017.
Brynhild Håland,
født 01.11.1961, død 26.12.2017.
Kjell Østad, , født 18.09.1950,
død 28.12.2017.
Leif Egil Teien, født 16.04.1930,
død 02.01.2018.

bisettelser
Asker kapell,
mandag 8. januar:
kl. 12.00 Ingeborg Sutterud.
Haslum krematorium lille
seremonirom,
mandag 8. januar:
kl. 10.00 Finn Lie.
Haslum krematorium
lille seremonirom,
mandag 8. januar:
kl. 13.00 Stein Schiøll.

begravelse
Haslum krematorium lille
seremonirom, fredag 5. januar,
kl. 10.00 Niels Juell Fongen.

5

januar
Send inn din hilsen på: https://www.budstikka.no/vis/personalia/
epost: personalia@budstikka.no

Benedicte
Bergseng Mælan
til minne

Holder foredrag om USA

Vår kjære kollega Benedicte
Bergseng Mælan gikk bort etter
kort tids sykdom 27. desember
2017. Hun ble 48 år. Tomrommet hun etterlater seg er stort, vi
savner henne svært mye.
Benedicte var seniorrådgiver i
Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Hun var jurist fra Universitetet
i Bergen, med bakgrunn fra Forbrukerombudet og Asker kommune før hun kom til oss i 2014.
Benedictes første oppgave hos
oss var som prosjektleder for en
prognosemodell og resultatside
til valget i 2015. Hennes klokskap
og gode kompetanse på prosjektstyring bidro til en god løsning
og samarbeid i prosjektgruppa.
Hun hadde en stor rolle i opplæringen av kommuner og fylker. Formidlingsevnen var unik,
hun fikk gode velfortjente skussmål. Benedicte hadde ansvaret
for etatsstyringen av Valgdirektoratet. Innsatsen var alltid god,
ingen oppgave var for stor og
ingen for liten.
Benedicte var omsorgsfull og
inkluderende. Hun hadde alltid

Foredraget
er ved Per
Døving og
er kalt «USA
slik jeg ser
det».
Døving,
som fyller 77
år på dagen
for foredraUSA-KJENNER: Per
get, har sett Døving.  FOTO: PRIVAT
mer av USA
enn de fleste i og med at han
opp gjennom årene har besøkt
samtlige 50 amerikanske delstater. Samlingen ble komplett på
et cruise innom Hawaii i 2016.
I sine foredrag lar Døving
publikum få høre om USA på
en litt annen måte enn den man
leser og hører om i mediene.

et hyggelig ord å si til kollegaer.
Benedicte var lett å bli glad i, og
dagene var preget av mye latter
og god humor. Dette vil vi savne
svært mye.
Hun var kunnskapsrik og
evnet å benytte sin erfaring inn i
et nytt fagområde, det har vært
lærerikt og nyttig for alle som
jobbet med henne.
Hun var brennende opptatt av
demokrati, rettigheter og rettferdighet og deltok engasjert i
diskusjoner om dette. Hun var
nysgjerrig og ønsket å lære mer,
og til tross for solid kompetanse
og erfaring var hun alltid ydmyk
for andres synspunkter.
Det er ufattelig at hun ikke
lenger vil spre godt humør og
omsorg til oss alle.
Benedicte var familiekjær
og de tre barna betydde alt for
henne. Våre varmeste tanker går
til Benedictes nærmeste, særlig
hennes tre kjære barn.
På vegne av gode kollegaer i
departementet
Sølve Monica Steffensen og
Siri Dolven

Nyttårskonsert
med Borgen Oldis
For 12. gang inviterer Borgen
Oldis til tradisjonell nyttårskonsert i Asker kulturhus søndag 7.
januar.
Borgen Oldis er et gate- og
konsertkorps som spiller variert
musikk, alt fra marsjer, gladjazz
og populærmusikk til klassisk.
De er lett gjenkjennelige når de
kommer marsjerende i sine røde
«russedresser».
Korpset er en glad gjeng, med
fokus på underholdning og spil-

leglede. Det har i dag ca. 35
medlemmer.
På Nyttårskonserten presenterer korpset også noen av Askers
unge musikktalenter: Marie Kristin Øydvin (19), som har spilt fiolin i 12 år, og sangeren Kolbjørn
Svendsen (18).
Før konserten søndag, allerede
fra kl. 17:15, kan publikum kose
seg med enkel servering i foajeen, ledsaget av glade toner fra
Bestum Stasmusikk.
Bente Gilbu Tilset

Aslaug Thordis Hoff, Østerås

85 år
Rolv Granskogen, Vøyenenga
Unni Marie Hermansen, Haslum
Hugo Fredrik Mohn, Sandvika

80 år
Otto Wilhelm Berg, Stabekk
Per Arnstein Flygard, Vollen
Elisabeth Rødseth, Høvik

75 år
Anne-Grethe Haug, Lommedalen

70 år
Toril Berentzen, Blommenholm
Anders Elverhøi, Asker

Marit Torblå Karlsen, Sandvika
Ulla Marjut Katriina Kristiansen, Jar
Gro Storstein, Sandvika
Ferenc Tamas, Bærums Verk

60 år
Kari Elisabeth Bugge, Bærums Verk
Harald Evensen, Lysaker
Morten Gulbrandsen, Vøyenenga
Karin Kvamme, Rykkinn
Vigdis Nilssen, Gjettum
Inger Okstad Young-Halvorsen,
Vollen

50 år
Stein Boije, Asker
David Antony Kay, Kolsås
Ivar Horneland Kristensen, Asker
Ragnhild Orten, Bærums Verk

Stabekk og Jar seniorsenter
inviterer til foredrag om USA
fredag 19. januar kl. 11.30.

Feil dato
Foredraget er satt opp med en
annen dato på Bæringens seniorsider, men det er 19. januar som
er korrekt, opplyser Erik Holter
ved Stabekk og Jar seniorsenter.

Morten Schwarz, Borgen
Tommy Ødegaard, Hvalstad

40 år
Rixie Hebron Andreassen, Rykkinn
Hilde Karine Frydenlund, Vollen
Andreas Groseth, Rykkinn
Anne Rebecca Møller, Rykkinn
Benedicte Bakketun Opsahl,
Gjettum
Ramunas Paukste, Jar
Beba Sabanovic, Sandvika
Asha Hassan Strømfors, Vettre
Nils-Fredrik Collett Vogt, Asker

Budstikka trykker NTBs jubilantliste.
Kontakt oss dersom du ikke ønsker
å stå på listen.

Navnedag:
Hanna og Hanne

Min kjære mamma,
vår mormor, farmor og oldemor

Tony Marie
Johansen
født 15. februar 1948,
døde fra oss i dag.
Asker 31. desember 2017.
Wenke
Marius, Christina, Kristoffer,
Christian, Marcus
Bisettes fra Asker kapell
onsdag 10. januar kl. 10.00.
Se minneside på jolstad.no

Vår alles kjære

Knut Aleksander
Evensen
født 21. mars 1933,
døde fra oss i dag.
Lommedalen 26. desember
2017.
Tove Ragnhild
Kjersti
Kjetil
Beate
Tobias , Pernille
Begravelsen har funnet
sted i stillhet.
Se minneside på jolstad.no

Nils Johan Dahl
nilsjohan.dahl@budstikka.no

Min kjære kone, vår kjære
mamma, svigermor og bestemor
Våre kjære mor,
svigermor og farmor

Bjørg Antonsen
født 12. september 1935,
sovnet stille inn
etter kort tids sykdom.
Vøyenenga, 2. januar 2018.
Du vil bli dypt savnet
Geir
Vegard

Anne Lise
Vibeke
Rebekka, Robin
Begraves fra Tanum kirke
fredag 12. januar kl. 12.00.
akasien.no

Vår alles kjære

jubilanter fredag 5. januar
100 år
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Ebba Benedicte
Wichstrøm
født 28. desember 1923,
sovnet stille inn..
Asker 29. desember 2017.
Ole Morten
Leli
Marianne
Anders Christian (AC),
Anders Magnus og Vilde,
Eirik Oscar, Håkon Kristoffer,
Peter og Sander
Bisettes i Asker kapell
onsdag 10. januar kl. 14.00.
Like kjært som blomster er en
gave til Norges Blindeforbund,
Gaven kan gis i kapellet eller
på kontonr. 1644.01.69868
og merkes "Førerhund".

Guri Mehus
Ulverud
født 6. januar 1950,
døde fra oss i dag.
Kolsås, 2. januar 2018.
Od d
Morten
Johanne

Marit
Magnolia
Jonathan
Øvrige familie

Begraves fra Bryn kirke til
Bryn kirkegård,
torsdag 11. januar
kl. 12.00.
Like kjært som blomster er en
gave til Kreftforeningen, gaven
kan gis via Guris minneside
eller i kirken.
minneside på
jolstad.no

2408

bursdager

Fredag 5. januar 2018

Asker: Askerveien 50.
66 79 70 80
Bærum: Bærumsveien 375. 67 80 87 80
Døgnvakt – lokalt familiebyrå – se akasien.no

Asker - Bekkestua - Sandvika Hosle/Østerås

Telefon 030 24 - fonus.no
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Vannrett: 1. Funkler 7. Raene 8. Raklene 10. BL 11. Ål 12.
10. Ide 11. Ute 13. KM 15. Airbus 19.
Apter 15. Uer 16. Ås 18. Slem
Tranene 20. Eksodus 21. Kai 22. sss
20. Vi 21. Eufoni 23. Tefatet
Loddrett: 1. Steik 2. Nordmarka 3.
Loddrett: 1. Forbauset 2. NRK 3.
Arte 4. Rae 5. Edru 6. Se 7. Troe 12.
Kalde 4. Lee 5. Ennå 6. Reell 9. AlNyhet • samferdsel
MagasinTaunus 14. Brno 16. Iasi 17. Beds
Tipstelefon
• nyhetstips
18.
13. Sjølie,
Treff
14. Rå 17.
Richard Sveaas Dale, rsd@budstikka.no . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95pelue
93 39 33 Mette
mette.sjolie@budstikka.no
. . . . . . . Svie
. . . . . . . . . . . 19.
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53 30 84 22.
Jens Svenningsen,
jens.svenningsen@budstikka.no . . . . . . . . . . . . . 95 27 52 27 Sidsel Hvaal, sidsel.hvaal@budstikka.no . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 24 33 16
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Tranene 20. Eksodus 21. Kai 22. sss
Loddrett: 1. Steik 2. Nordmarka 3.
Arte 4. Rae 5. Edru 6. Se 7. Troe 12.
Taunus 14. Brno 16. Iasi 17. Beds 18.
Sess 19. Tek

Kim van der Linden, kim.linden@budstikka.no . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 81 48 45

EMarianne
S Vinje,
S E
S N. . . . . .A
T
marianne.vinje@budstikka.no. . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 85 88 80 Nyhet • økonomi og næringsliv
Kine Thorsen, kine.thorsen@budstikka.no
. . . . . .R
. . . . . . .E
. . . 99 S
78 15 61
Marit Helland,
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20 56 37
R I L T
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R
F Umarit.helland@budstikka.no.
N K L E. . . .R
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•
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T
A
O
O
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Erik Sergio
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S
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T E
R
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Per Erik Hagen, pererik.hagen@budstikka.no . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 15 82 25 André A
Strømnes
andre.stromnes@budstikka.no
67 43 67
VErik Tangen,
E Rerik.tangen@budstikka.no.
S
T R A N .E. . . 90N
E
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 10 56 70
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Nina Abrahamsen, nina.abrahamsen@budstikka.no. . . . . . . . . . . . . 93 42 24 75
Trond Jørgensen (markedsdir.), trond.jorgensen@budstikka.no . . 95 00 37 23
Trude Blåsmo, trude.blasmo@budstikka.no . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 84 25 19 Debatt
Ulf Kvalvik (salgsdirektør), ulf.kvalvik@budstikka.no. . . . . . . . . . . 90 21 64 82
T E F A T E T

Sentralbord

66 77 00 00

Adresse: Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad
Registrert opplag: 18.496
Trykkeri: Amedia Trykk Lillestrøm AS
Lesertall: 80.000 (avis, nett og mobil)
Første avis: 10. desember 1898
Budstikka forbeholder seg retten til å distribuere
og arkivere publisert stoff fra papirutgaven i vår
elektroniske utgave på internett. Dette gjelder både
honorert og ikke-honorert stoff.

8. Gåsungene 10. Velvillig leser 11.
Fisk 12. Tilpass 15. Fisk 16. Rygg 18.
Vond 20. Pron. 21. Vellyd 23. Skåla
Loddrett: 1. Overrasket 2. Mediebedrift 3. Kyniske 4. Røre 5. Fremdeles
6. Sann 9. Hodeplagg 13. Møte 14.
Grov 17. Skade 19. Struts 22. Bøker
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Vannrett: 1. Omgående 8. Trekkspill
9. Irriterer 10. Innfall 11. Forbi 13.
Lengdeenhet 15. Flytype 19. Fuglene
20. Masseutvandring 21. Brygge 22.
Tre like Loddrett: 1. Kjøttrett 2. Del
av Oslo 3. Ta form 4. Feste kornband
5. Nøktern 6. Observere 7. Stang 12.
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Romania 17. Senger (eng.) 18. Sitteplass 19. Håndlag

Nils Johan Dahl, nilsjohan.dahl@budstikka.no . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 59 81 68
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HVA SKJER

Fredag 5. januar 2018

hva skjer?
FREDAG
ANNET
FOREDRAG: I år er det 100 år siden
dramatiske hendelser i 1917 sendte
både Russlands og verdens historie
i en helt ny og uforutsett retning.
Bærum bibliotek avd. Sandvika får
besøk av Per Egil Hegge, forfatteren
bak boken «Russland 1917- Krig og
revolusjon». Her skriver han om
dette høydramatiske året, som
ikke kan forstås uten at man samtidig berører både årsakene og de
enorme historiske konsekvensene.
Per Egil Hegge er journalist og redaktør. Han var ansatt i Aftenposten
fra 1962 til 2005. Hegge har utgitt
flere biografier, debattbøker og bøker om språk. Gratis inngang.
Bærum bibliotek Sandvika, kl.
12.00.
LITTERÆR LUNSJ: Har du en favorittbok du vil dele med andre? Ble du
så begeistret for den siste boken du
leste at du syns andre også burde
lese den? Kom på litterær lunsj på
biblioteket, og del din leseropplevelse med likesinnede. Dette blir
en blanding av åpen lesesirkel og
bokprat. Ta gjerne med matpakke.
Bærum bibliotek Høvik, kl. 12.00.
NYTTÅRSFEST: Tidligere domprost
Olav Dag Hauge forteller om hva
han har funnet fra farens notater
om møte med dødsdømte fanger på
Akershus festning under 2. verdenskrig. Servering, gang rundt juletre,
allsang og andakt. Alle er velkommen. Østenstad kirke, Gudolf Blakstadsvei 40, 1392 Vettre, kl. 18.00.

LØRDAG
ANNET
TEATER: Ekstraforestillinger med
Kvitebjørn,denne gangen på hovedscenen i Bærum Kulturhus. Vi møter
Kjersti som gjør alt for å redde sin
kjære prins Valemon, som er blitt
tatt til fange av den onde trollheksa
Sessa i slottet østafor sol og vestafor
måne. På veien har Kjersti med seg
sin trofaste medhjelper, skjemtegauken Koko, og en noe desorientert
værhane som har mistet retningssansen. Men – hvem er egentlig
slottets to spioner, og hvorfor siterer

Legg inn ditt arrangement på
http://www.budstikka.no/vis/kalender

de stadig Henrik Ibsen? Bærum Kulturhus, kl. 14.00 og 18.00.

BARN/FAMILIE
JULETREFEST: Juletrefest i Lørdagsklubben i Østenstad kirke fra kl
17-20. Servering, gang rundt juletre,
julenissen kommer. Østenstad kirke,
Gudolf Blakstadsvei 40, 1392 Vettre,
kl. 17.00.
JULEFEST: Høvik Normisjon inviterer til
årets tradisjonelle julefest på Høvik
Misjonssenter. Her blir det god mat,
is, snacks og masse god kaffe. Godteposer til alle barn. Bærum Soul
Children v/ Kim Fredrik Andersen
synger. Underholdning, allsang og
selvfølgelig juletregang. Inngang
100 kroner. Familierabatt. Velkommen. Pga. beregning av mat og poser, send oss gjerne påmelding enten på vårt Facebook-arrangement,
eller til hoviknormisjon@gmail.com.
Høvik Misjonssenter, kl. 17.00.

MUSIKK
NYTTÅRSKONSERT: Kjernen i Pokerskinn er en vennegjeng som har
spilt sammen siden skoledagene.
Bandet og det lett absurde navnet
springer ut av visemiljøet ved Asker
gymnas på slutten av 1960-tallet.
I dag spiller bandet jazz, blues,
viser og rock eller en blanding
av alt sammen. Et særmerke ved
Pokerskinn er de egenproduserte
tekstene, av og til også melodiene, som tar utgangspunkt i kjente
steder i Asker, som Høn, Måsan,
Kariskjær, Hva lstrand, Tesalongen…Med humor, ironi og nostalgi
skildrer tekstene opplevelser eller
kanskje ønskedrømmer og fantasier.
Terje Storli: vokal med croonertilsnitt og skeive munnspilltoner;
Ole Petter Jupskås: vokal med bluesrøst og gitar; Kjell Hommerstad:
gitar som er full av jazzvendinger;
Lasse Vik: keyboard på jakt etter
alternative harmonier; Ivar Jemterud: bass som insisterer på å være
grunnmuren imusikken, Bjørn Peter
Torgersen: trommer som fjellstøtt
passer på takt en til resten av band.
Lancelot, kl. 14.00.

SØNDAG
ANNET
SØNDAGSÅPEN KAFÉ: Henie Onstad
seniorsenter, Sonja Henies vei 12,
Høvik, kl. 12.00.
SØNDAGSKAFÉ: Kom innom for en
hyggestund. Du får kjøpt nystekte
vafler og kaffe. Tanum og Jong Seniorsenter, kl. 12.00.

SØNDAG: Helligtrekongersfest, Vardåsen kirke.
medalen hele året! Har du ryddet
i hus og hage? Da er du hjertelig
velkommen alle onsdager fra kl 18
til 20, unntatt helligdager. Vi tar i
mot det du ikke lenger trenger, mer
informasjon om hva vi tar i mot på
www.lommedalenskolekorps.no Du
finner oss ved å kjøre innover Lommedalen til parkeringen på By. (der
hvor bussen snur) Her setter vi frem
skilt som viser vei :-) Låven på By,
Lommedalen, 01/11–02/05.

NYTTÅRSKONSERT: Borgen Oldis inviterer til tradisjonell nyttårskonsert med
pomp og prakt. Asker Kulturhus, søndag kl. 18.00.
(fiolin) vant Martin Lundes musikkstipend i 2017. Hun har gått på musikklinja på Rud videregående skole
og har nå et øveår for å forberede
seg til opptaksprøve på Norges Musikkhøyskole. Vårt andre unge talent
er sangeren Kolbjørn Svendsen. Han
er selvlært, etter eget utsagn «med
dusjen som øvingslokale». I fjor ble
hans sangnummer på Nesbrurevyen
nominert til finalen i Revykavalkaden, som kandidat til årets beste
musikalske nummer. Årets etablerte
utøver er Ann-Cathrin Tessnes, som
skal synge sammen med oss på flere
stykker. Vi ser frem til nok en gang
å få oppleve hennes vakre stemme.
Og allerede fra kl. 17.15 blir det enkel servering i foajeen, ledsaget av
glade toner fra Bestum Stasmusikk.
Pris: 200,- (voksne)/ 100,- (barn)
NB! Unummererte billetter. Teatersalen, Asker Kulturhus, kl. 18.00.

BARN/FAMILIE
HELLIGTREKONGERSFEST: Julespill
med 60 aktører og levende Jesusbarn. Salg av kaffe og kaker. Gang
rundt juletreet og besøk av de tre
hellige konger som kommer med
gaver til barna. Fri entrè. Vardåsen
kirke, Borgen, kl. 16.00.

MUSIKK

FREDAG: Foredrag i Sandvika.
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NYTTÅRSKONSERT: Borgen Oldis
inviterer til tradisjonell nyttårskonsert med pomp og prakt, velkjente
stykker og lokale gjester. Som alltid
presenterer vi noen av Askers unge
musikktalenter: Marie Kristin Øydvin

MANDAG
ANNET
QUIZ: Vi spiller bord mot bord. Tanum
og Jong Seniorsenter, kl. 12.00.

HOBBY/MØTE
STRIKKEKAFÉ:
Ta med eget håndarbeid og møt
opp til hyggelig lag. Tanum og Jong
Seniorsenter, kl. 11.00.

MUSIKK
DANSELUNSJ: Haslum skoles foreldreorkester spiller opp til dans midt på

TEATER/REVY

RUDREVYEN: Inn til beinet: Du har så
utrolig mye i deg. Er det ikke digg?
Du kan være nesten alt. Kanskje
dagen! Henie Onstad seniorsenter,
er du både veganer, sofavelger,
Sonja Henies vei 12, Høvik, kl.
A-menneske, B-menneske, en som
12.00.
synes EQ er viktigere enn IQ, drita.
Men midt oppi alle disse personene,
PÅGÅR FOR TIDEN
alle disse relasjonene, så finnes du
et eller annet sted. Og hvem er du?
ANNET
Når katastrofen inntreffer, hvordan
UTSTILLING: Kåre Kivijärvi (1938-1991)
handler du? Når du står alene foran
er først og fremst kjent som en
speilet, hvordan danser du da? Når
mester med svart-hvitt-fotografi,
vi skreller vekk huden din, hva ser
og var den første norske fotografen
vi der? Hva er det som strømmer
med bred anerkjennelse også som
i årene dine? Hvilke nervebilledkunstner. Dagsavisen:
tråder vibrerer fortest?
«Dette er den beste
Hvilke frykter finner
Kivijärvi-utstillingen
Denne papirvi surrende oppe
til nå». Henie
utgaven er et utdrag
i hodet ditt og
Onstad Kunstav Hva Skjer?-kalenderen
hvilke drømmer
senter, 20/12–
fra Budstikka.no.
banker hjertet
04/02.
For fullstendig oversikt se
ditt for? Hvem er
du egentlig inn til
UTSTILLING:
beinet? Billetter:
Når perfor150 kr - 200 kr. Rud
mancekunstens
videregående skole,
store dronning,
04/01–12/01.
Marina Abramovic,
blir presentert på Henie
Onstad, skjer det parallelt med
UTSTILLING
at kunstsenteret selv fyller 50 år.
CATHERINE OPIE: Dette er den første
Utstillingen består av over 120 verk
europeiske, retrospektive presentafra fem tiår og er en unik sjanse til
sjonen av den anerkjente Los Anå stifte bekjentskap med Abramovic
geles-baserte fotokunstneren Cathsitt kunstnerskap i full bredde. The
erine Opie (f. 1961). Hun er kjent for
exhibition consists of more than 120
sine helt spesielle portretter, by- og
works produced over five decades
landskapsfotografier. Henie Onstad
and is a unique opportunity to conKunstsenter, 06/10–07/01.
nect with Abramovic’s full-length
artwork. Henie Onstad Kunstsenter,
SALGSUTSTILLING: Billedkunstner
20/12–11/03.
Nina Renée Dante. Fra 2. desember
til 31. januar. Holmen Senter Galleri
4. etg, 02/12–31/01.
LOPPEMARKED: Loppemottak i Lom-
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19.55: Mesternes mester

06.50 Med hjartet på rette staden (r) 07.40 Det
gode bondeliv (r) 08.10 Eit safariliv (r) 08.40
Draumehuset (r) 09.40 Skattejegerne (r) 10.10
Der ingen skulle tru at nokon kunne bu (r)
10.40 Tilbake til 60-tallet (r) 11.10 Med hjartet
på rette staden (r) 12.00 NRK Nyheter 12.15
Columbo 13.50 Folkets vinterfilm (r) 14.10 Vcup skiskyting Sprint menn. Direkte fra Oberhof. 15.40 EM skøyter enkeltdistanser 1500 m
kvinner. Direkte fra Kolomna. 16.35 Vinterstudio Fra Hoppuka. 17.00 Hoppuka Direkte fra
Bischofshofen, Østerrike.

18.15 Oddasat – nyheter på samisk

18.30 Sport i dag
18.55 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 Norge Rundt

(1) Norsk reportasjeserie.

19.55 Mesternes mester

(1:10) Norsk underholdningsserie. Det
første temaet mestrene skal konkurrere i, er eksplosiv styrke. Her konkurrerer jentene mot jentene og guttene
mot guttene. Det blir tre ulike øvelser
der deltakerne blir satt på prøve i styrke, hurtighet og evne til å holde
hodet kaldt under stress. I denne episoden er det ingen som ryker ut, men
deltakerne tar med seg poengene til
neste gang. Programleder: Dag Erik
Pedersen.

20.55 Nytt på nytt

(1:12) Norsk underholdningsprogram
fra 2018. Gjester denne uken er Carl I.
Hagen og Harald Rønneberg. Programleder: Bård Tufte Johansen.

21.25 Vitner i fare

(3:4) Br. krimserie. Tom gjør et
gjennombrudd i saken. En eiendomsmegler kan ha tilknytning til Crow.
Årsaken til Danis mistillit mot John
kommer til syne.

22.10 Vitner i fare

(4:4) Br. krimserie. Følger Crow etter?

23.00 Kveldsnytt

23.15 Freedom – George Michael (r)
Br. dokumentar fra 2017.

00.45 Country Music festival 2017 (r)
02.15 Vitner i fare (r)
(3:4)

03.00 Vitner i fare (r)
(4:4)

03.45-05.16 Columbo (r)
(2:5)

22.55: David Bowie ...

07.45 Politisk kvarter 12.00 NRK
Nyheter 14.25 EM skøyter enkeltdistanser 500 m kvinner. Direkte
fra Kolomna, Russland. 14.55 EM
skøyter enkeltdistanser 500 m
menn. Direkte fra Kolomna.
16.50 EM skøyter enkeltdistanser
1500 m menn.

17.55 Tegnspråknytt
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Joanna Lumley i Japan (r)

(3:3) Br. dokumentarserie
fra 2016.

19.45 Billedbrev

(6) Norsk dokumentarserie fra 2016.

19.55 Datoen (r)

(1:8) Norsk dokumentarserie.

21.00 Nyheter
21.10 Filmavisen 1948 (r)
21.25 Ukjent arving (r)

(1:6) Sv. dokumentarserie fra 2017.

22.25 Lisenskontrolløren og
livet (r)
(1) Norsk underholdningsserie fra 2017.

22.55 David Bowie – de siste
årene

Br. dokumentar fra 2017.
Bowies musikk formidler
noe om hva det vil si å
være menneske, og på
en måte som går langt
ut over det som er vanlig
for en rockestjerne. De
siste årene før han døde,
ga han ut to album og
skrev musikalen «Lazarus". Regi: Francis Whately.

00.25 Ivanka Trump – USAs
egentlige førstedame? (r)
Am. dokumentar fra
2017.

01.15 Musikkpionerene (r)
(1:8)

02.05 Som du ser meg

Norsk dramakomedie fra
2012. Regi: Dag Johan
Haugerud.

03.55 Oddasat – nyheter på

samisk (r)
04.13 Distriktsnyheter (r)

19.00: Prince Harry og Meghan

06.00 The Odd Couple (r) 06.30 Nyhetene 06.55
God morgen Norge 10.00 God morgen Norge
12.00 Masterchef Sverige (r) 13.00 Dyrepasserne (r) 13.30 Mitt drømmehjem (r) 14.30 Bolighjelpen (r) 15.30 Solsidan (r) 16.00 Solsidan (r)
16.30 Home and Away (r) 17.00 Home and
Away 17.30 Senkveld med Thomas og Harald
(r)

18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Prince Harry og Meghan (r)
Br. dokumentar fra 2017.

20.00 Underholdningsåret 2017 (r)

Norsk underholdningsprogram.

21.00 Nyhetene

21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.30 Tour de Ski: Studio

Norsk sportsmagasin.

21.45 Some Kind of Beautiful

Am. komedie fra 2014. Richard Haig
er en høyt respektert og suksessrik
poesiprofessor i England. Han har en
rekke hemmelige affærer med studenter i klassene sine, men ting
begynner å falle fra hverandre når
den siste erobringen hans, Kate, blir
gravid. I rollene: Pierce Brosnan,
Salma Hayek, Jessica Alba. Regi: Tom
Vaughan. (12 år)

23.45 Focus

Am. kriminalkomedie fra 2015. Nicky
Spurgeon er en profesjonell svindler
som tar nybegynneren Jess Barrett
under sine vinger. Han lærer henne
alle de små knepene i bransjen, men
det profesjonelle forholdet deres blir
satt på spill når de forelsker seg i
hverandre. I rollene: Margot Robbie,
Will Smith, BD Wong. Regi: Glenn
Ficarra, John Requa. (11 år)

01.50 Mud

Am. drama fra 2012. 14 år gamle Ellis
begir seg ut på Mississippielva i morgengryet sammen med kompisen
Neckbone. Målet for turen er å finne
en båt som skal ha satt seg fast i et
tre. Underveis møter de en mann ved
navn Mud som er på rømmen, og
som er villig til å gjøre hva som helst
for å kunne treffe sin elskede Juniper
igjen. Regi: Jeff Nichols. (15 år)

04.20 Gotham
(11:22)

05.15-06.00 The Odd Couple (r)
(1:12)

21.30: Kjærlighet på menyen

06.00 World's Funniest Videos
Top 10 Countdown (r) 06.25 Sinnasnekker'n (r) 07.20 Ullared:
Den neste salgssuksessen (r)
08.10 Benched (r) 09.00 World's
Funniest Videos Top 10 Countdown (r) 09.55 Sinnasnekker'n (r)
10.55 Ullared: Den neste salgssuksessen (r) 11.55 På liv og død
(r) 12.55 4-stjerners middag (r)
13.55 The Big Bang Theory (r)
15.15 Friends (r) 16.45 Two and a
Half Men (r)

18.05 The Big Bang Theory (r)

(13, 14, 15:17) Am. komiserie.

19.30 Ullared (r)

(1:12) Sv. realityserie fra
2018.

20.30 Første date (r)

(1:10) Norsk realityserie
fra 2017.

21.30 Kjærlighet på menyen

Am. romantisk komedie
fra 2007. Kate er kokk på
en trendy Manhattanrestaurant. Hun har et
enormt kontrollbehov og
som en følge av dette et
kjærlighetsliv som ikke
er så mye å snakke om. I
rollene: Catherine ZetaJones, Aaron Eckhart,
Abigail Breslin. Regi:
Scott Hicks. (7 år)

23.30 The Graham Norton
Show

(10:20) Br. talkshow fra
2017. Jessica Chastain,
Dawn French, Rebel Wilson, Dwayne Johnson,
Kevin Hart, Jack Black og
Noel Gallagher’s High
Flying Birds er gjester.

00.30 Castle (r)
(12:24)

01.25 CSI (r)
(1:22)

21.30: Spider-Man

06.00 Posh Pawn (r) 06.50 MasterChef Danmark (r) 07.35 Ellen
DeGeneres Show (r) 08.30 Dr.
Phil (r) 09.20 Dr. Phil 10.10 Bones
(r) 11.05 NCIS (r) 12.00 Ellen
DeGeneres Show 12.55 Ladies of
London (r) 13.55 Sex og singelliv
(r) 14.25 Million Dollar Listing
New York (r) 15.35 Masterchef
USA (r) 16.30 Svenske Hollywoodfruer (r) 17.30 Luksusfellen Sverige (r)

18.30 Luksusfellen (r)

(12) Norsk livsstilsprogram fra 2014.

19.30 Masterchef USA

(20:21) Am. matlagingskonkurranse fra 2017. De
tre finalistene må tilberede en treretters meny
med selvvalgte ingredienser. Dommerne
bedømmer rettene, og
avslører så hvem som
blir Amerikas neste MasterChef.

20.30 Vekterne (r)

(11, 12) Norsk dokusåpeserie fra 2017.

21.30 Spider-Man

Am. action fra 2002.
Tenåringen Peter Parker
er på skoletur da han blir
bitt av en genmanipulert
edderkopp. Effekten er
ganske uventet – han
utvikler superkrefter som
gjør at han kan klatre på
hvilken som helst overflate. I rollene: Tobey
Maguire, Willem Dafoe,
Kirsten Dunst. Regi: Sam
Raimi. (11 år)

24.00 Spider-Man 2

Am. actioneventyr fra
2004. I rollene: Tobey
Maguire, Kirsten Dunst,
James Franco. Regi: Sam
Raimi. (11 år)

02.20 Special Victims Unit (r)

02.30 The X-Files (r)

03.15 Major Crimes (r)

03.20 Lidenskapens pris

04.00 Defying Gravity
04.45 Forsvunnet
05.35-06.00 World's Funniest
Videos Top 10 Countdown (r)

05.30-06.00 Michael J Fox
Show (r)

(15:22)
(17:19)

(1)

Am. drama fra 1994.
Regi: Edward Zwick.
(15 år)
(8:22)

TV I MORGEN

08.25 Mesternes mester (r) 09.25 V-cup alpint. Storslalåm 1. omgang, kvinner. 10.30 Vinterstudio 12.15
V-cup skiskyting. Jaktstart kvinner. 13.00 Vinterstudio
13.15 EM skøyter enkeltdistanser. 1000 m kvinner.
13.50 Vinterstudio 14.15 Tour de Ski. 10 km klassisk
fellesstart, kvinner. 14.50 Vinterstudio 15.00 V-cup
skiskyting. Jaktstart menn. 15.45 Tour de Ski. 15 km
klassisk fellesstart, menn. 16.30 Vinterstudio 17.00
Hoppuka. Avslutningsrennet. 19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto 19.55 Idrettsgalla 2018. Direktesendt
galla fra Hamar OL-amfi. 20.55 Nesten voksen 21.20
Idrettsgalla 2018. Direktesendt galla fra Hamar OLamfi. 22.20 Idrettens helter – hvem var best? 23.00
Kveldsnytt 23.15 A Million Ways to Die in the West.
Am. westernkomedie fra 2014. 01.05 Mesternes mester (r) 02.05 Turist. Sv. drama fra 2014. 04.00 Familieekspedisjonen (r) 04.45-05.24 Familieekspedisjonen
(r)

22.20: Inside Llewyn Davis
08.45 morgensending 12.10 V-cup
alpint. Storslalåm 2. omgang, kvinner.
13.15 Lisenskontrolløren og livet (r)
13.45 EM skøyter enkeltdistanser.
1000 m menn. 14.25 VM-minner.
Høydepunkter fra Falun 2015. (r)
14.45 EM skøyter enkeltdistanser.
3000 m kvinner. 15.35 VM-minner.
Langrenn. 16.00 EM skøyter enkeltdistanser. 5000 m menn. 16.50 VMminner. Langrenn. (r) 17.05 EM skøyter enkeltdistanser. 5000 m menn.
18.00 Kongelige fotografer (r) 19.00
Hoppuka. Avslutningsrennet. 19.15
Brøyt i vei (r) 19.55 Ukjent arving (r)
21.00 Nyheter 21.10 Utvær (r) 21.20
Datoen (r) 22.20 Inside Llewyn Davis
24.00-03.28 Nattsending

22.15: God kveld Norge
06.00 TV 2 Junior 06.01 Piknik med kake (r) 06.12
LEGO: Legends of Chima (r) 06.33 Elias (r) 06.45 Mot i
brøstet (r) 07.50 Bonanza (r) 10.00 V-cup, alpint: Storslalåm, 1. omgang, menn. Direkte fra Adelboden,
Sveits. 11.30 What Went Down (r) 12.00 Tid for hjem
(r) 13.00 V-cup, alpint: Storslalåm, 2. omgang, menn.
Direkte fra Adelboden, Sveits. 14.30 What Went
Down (r) 15.30 Stjernemøte. Norsk dokusåpe fra
2018. (r) 16.30 Håndball: Før kampen 16.40 Håndball:
Norge – Danmark. Direkte fra Paris AccorHotels
Arena. 18.20 Håndball: Etter kampen 18.30 Nyhetene
18.45 Været 18.50 Sportsnyhetene 19.00 En kongelig
hverdag (r) 20.00 Hver gang vi møtes – spesial 21.00
Nyhetene 21.15 Været 21.20 Sportsnyhetene 21.25
Tour de Ski: Studio. Norsk sportsmagasin. 21.40 Hver
gang vi møtes – spesial 22.15 God kveld Norge 22.50
Nurse Betty 01.05 The Railway Man 03.20 Irene Huss:
I ly av skyggene (r) 05.25-06.00 The Odd Couple (r)

21.30: Skyfall
06.00 World’s Funniest Videos Top 10
Countdown (r) 06.50 Friends (r) 10.20
Two and a Half Men (r) 13.30 Første
date (r) 14.30 Brille (r) 16.30 I kongens klær. Norsk dokumentarserie fra
2015. 17.30 Ullared (r) 18.30 Jakten
på nordlyset (r) 19.30 På liv og død (r)
21.30 Skyfall. Br./am. actionthriller fra
2012. 00.10 Dødelig våpen. Am. actionkomedie fra 1987. 02.10 Special
Victims Unit (r) 03.45 The Graham
Norton Show (r) 04.45 Resurrection
(r) 05.30-05.55 Dyreflyplassen (r)

19.20: Legenden om Narnia ...
06.00 Fresh Off the Boat (r) 06.20 Tarzan. Ty. animasjonsfilm fra 2013.
07.50 Manolos magiske reise. Am.
familieanimasjon fra 2014. 09.45
Ellen DeGeneres Show (r) 11.40 Ladies of London (r) 16.35 Real Housewives of Potomac. Am. realityserie fra
2017. 17.30 Madagaskarpingvinene.
Am. animasjonsfilm fra 2014. 19.20
Legenden om Narnia – Reisen til det
ytterste hav. Br. eventyrfilm fra 2010.
21.30 Hancock. Am. actionkomedie
fra 2008. 23.20 Spider-Man 3. Am.
actioneventyr fra 2007. 02.10 KickAss 2. Am./br. actionkomedie fra
2013. 03.45 Sword of Vengeance. Br.
action fra 2015. 05.10-06.00 Nine
Months Later (r)
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07.15 Morgensending
14.50 The Architect
Am. dramakomedie fra
2016.
16.25 Jeg elsker deg – en
skilsmissekomedie
Sv. komedie fra 2016.
18.00 Trolls
Am. animasjonsfilm fra
2016.
19.30 About Ray
Am. drama fra 2015.
21.00 Legend
Br. krimdrama fra
2015. I rollene: Tom
Hardy, Emily Browning,
Christopher Eccleston.
Regi: Brian Helgeland.
(15 år)
23.10 Tåke i august
Ty. drama fra 2016. I
rollene: Ivo Pietzcker,
Sebastian Koch, Fritzi
Haberlandt. Regi: Kai
Wessel. (15 år)
01.15 Nattsending

07.25 Morgensending
14.25 Broadcasting Christmas
Am. dramakomedie fra
2016.
15.55 Hands of Stone
Panamansk-am. sportsdrama fra 2016.
17.45 Lion
Austr. drama fra 2016. I
rollene: Rooney Mara,
Nicole Kidman, Dev
Patel. Regi: Garth
Davis. (9 år)
19.40 Race
Kan. drama fra 2016. I
rollene: Jason Sudeikis,
Amanda Crew, Carice
van Houten. Regi: Stephen Hopkins. (6 år)
22.00 Hacksaw Ridge
Am. krigsdrama fra
2016. Regi: Mel Gibson.
(15 år)
00.15 Incarnate
01.40 Nattsending

07.05 Morgensending
13.40 5 Flights Up
Am. drama fra 2015.
15.10 Love & Friendship
Br. drama fra 2016.
16.40 Ride Along 2
Am. actionkomedie fra
2016. (12 år)
18.20 Siv sover seg bort
Sv. barnefilm fra 2016.
(7 år)
20.00 Hundreogettåringen som stakk fra regningen og forsvant
Sv. komedie fra 2016. I
rollene: Robert Gustafsson, Colin Mcfarlane. Regi: Felix Herngren, Måns Herngren.
(12 år)
21.45 Assassin's Creed
Am. actioneventyr fra
2016. I rollene: Michael
Fassbender, Marion
Cotillard, Jeremy Irons.
Regi: Justin Kurzel. (15
år)
23.40 Deadpool
01.25 Nattsending

07.00 Morgensending
13.00 Nerve
Am. thriller fra 2016.
15.00 Swan Princess: Princess Tomorrow, Pirate
Today!
Am. animasjon fra
2016. Regi: Brian Nissen, Richard Rich.
17.00 Love the Coopers
Am. komedie fra 2015.
19.00 Pokemon the
Movie: I Choose You!
Jap. animasjonsfilm fra
2017. Regi: Kunihiko
Yuyama.
21.00 Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell
No Tales
Am. actioneventyr fra
2017.
23.10 Hitman: Agent 47
Am. action fra 2015. I
rollene: Rupert Friend,
Hannah Ware, Zachary
Quinto. Regi: Aleksander Bach. (15 år)
00.50 Nattsending

06.30 Morgensending
14.00 All Dogs go to Heaven
Irsk-br./am. animasjonsfilm fra 1989.
16.00 The Cup
Austr. drama fra 2011.
(12 år)
18.00 The Perks of Being a
Wallflower
Am. romantisk drama
fra 2012. (11 år)
20.00 Guardians of the
Galaxy Vol. 2
Am. science fiction fra
2017. I rollene: Chris
Pratt, Zoe Saldana,
Dave Bautista. Regi:
James Gunn. (11 år)
22.20 The Martian
Am. actiondrama fra
2015. I rollene: Matt
Damon, Jessica Chastain, Kristen Wiig. Regi:
Ridley Scott. (11 år)
00.40 Nattsending

06.00 Morgensending
11.00 Amanpour
12.00 New Day
13.00 CNN Talk
13.30 World sport
14.00 News stream (with
World sport)
15.00 CNNMoney with
Maggie Lake
16.00 International Desk
16.15 Marketplace Africa
16.30 CNN Talk
17.00 International desk
(with World sport)
18.00 Quest Express
18.30 Inside Africa
19.00 Wolf
20.00 Amanpour
20.30 State of America
with Kate Bolduan
21.00 Hala Gorani Tonight
22.00 Quest means business
23.00 Amanpour
23.30 World sport
24.00 State of America
with Kate Bolduan
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
12.45 Sport Today (r)
13.00 GMT
14.00 Impact
15.30 Talking Business
With Aaron Heslehurst
(r)
16.00 Impact
16.30 HARDtalk (r)
17.00 BBC World News (r)
17.30 World Business
Report (r)
17.45 Sport Today (r)
18.00 BBC World News (r)
18.30 Focus on Africa (r)
19.00 BBC World News (r)
19.40 Africa Business
Report (r)
20.00 BBC World News (r)
20.30 World Sportsday (r)
21.00 BBC World News (r)
21.30 The Travel Show (r)
22.00 BBC World News (r)
22.30 Working Lives (r)
23.00 BBC World News
America (r)
24.00 BBC World News (r)
00.30 Nattsending

06.00 Tennis: Qatar Open
07.30 Langrenn: V-cupen
08.30 Hopp: V-cupen
10.00 Alpint: V-cupen
10.45 Langrenn: V-cupen
11.45 Hopp: V-cupen
13.00 Skiskyting: V-cupen
14.00 Skiskyting: V-cupen
Direkte.
15.30 Hopp: V-cupen
16.40 Hopp: V-cupen

11.00 Ishockey: NHL on
the Fly
12.00 NHL
14.00 Fotball: Copa del
Rey
Celta Vigo-Barcelona.
15.45 Fotball: Copa del
Rey
Numancia-Real Madrid.
17.30 NHL
Philadelphia FlyersNew York Islanders.
19.30 Fotball: Championship Highlights
19.55 Fotball: La Liga
Show
20.20 Fotball: FA Cup Preview Show
20.45 Fotball: FA Cup 3.
runde
Manchester United –
Derby. Direkte.
23.00 NHL
Toronto Maple LeafsSan Jose Sharks.
01.05 NHL
Direkte.

06.00 Sportsnyhetene
Direkte.
18.00 Tottenham – West
Ham
20.00 Premier League Preview
20.30 Premier League
World
21.00 Netbusters
21.30 VM Stihl Timbersports: Individuell konkurranse
01.30 Sportsnyhetene
Direkte.
02.00 Sportsnyhetene
Direkte.
02.30 Sportsnyhetene
Direkte.
03.00 Sportsnyhetene
Direkte.
03.30 Sportsnyhetene
Direkte.
04.00 Sportsnyhetene
Direkte.
04.30 Sportsnyhetene
Direkte.
05.00 Sportsnyhetene
Direkte.
05.30Sportsnyhetene

06.00 How It's Made (r)
06.25 Auction hunters (r)
06.55 Auction hunters (r)
07.20 Treehouse Masters
(r)
08.15 Ultimate Survival (r)
09.05 Wheeler Dealers (r)
10.00 Fast N' Loud (r)
11.00 Deadliest Catch (r)
13.00 Moonshiners (r)
14.00 Railroad Alaska (r)
15.00 Mighty Trains (r)
16.00 Skjulte skatter (r)
17.00 Mythbusters (r)
18.00 Wheeler Dealers (r)
19.00 Fast N' Loud (r)
20.00 Alaska: The Last
Frontier (r)
21.00 Misfit Garage (r)
22.00 Street Outlaws (r)
23.00 Fast N' Loud (r)
24.00 Mythbusters (r)
01.00 Misfit Garage (r)
02.00 Street Outlaws (r)
03.00 The Wheel (r)
03.55 Deadliest Catch (r)
05.35-06.00 How It's
Made (r)

06.00 Morgensending
11.20 Dubai: den ultimate
flyplass (r)
12.15 Flyhavarikommisjonen (r)
13.10 Flyhavarikommisjonen (r)
14.05 Nazistenes byggverk – høydepunkter (r)
15.00 Nazistenes byggverk (r)
16.00 Flyhavarikommisjonen (r)
17.00 Når katastrofen inntreffer (r)
18.00 Flyhavarikommisjonen (r)
19.00 Ville Sør-Afrika
20.00 Breakout (r)
21.00 Inside: Narco Wars
(r)
22.00 Underverden AS (r)
23.00 Flyhavarikommisjonen (r)
24.00 Når katastrofen inntreffer (r)
01.00 Underverden AS (r)
02.00 Nattsending

05.00 Morgensending
14.20 Revolver-Harry –
enligt Leif GW Persson
(r)
15.20 The Povel Ramel
story (r)
16.20 Dumma mej
Am. animerad film från
2010.
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.15 Biltokig
18.45 Sven Jerring – rösten som öppnade världen
19.30 Rapport
19.45 Sportnytt
20.00 På spåret
21.00 Den döende detektiven
22.00 Delicious
22.45 Rapport
22.50 En sång för Marion
Ty./brittisk dramakomedi från 2012. Regi:
Paul Andrew Williams.
00.25 Första dejten: Irland
01.15 Nattsending

11.30 Morgensending
13.00 En dröm av is (r)
13.15 Jacob Collier live (r)
14.30 Drottning Kristina –
den vilda drottningen
(r)
16.00 Rapport
16.05 Isklättring i Vettisfossen (r)
16.30 I am Heath Ledger
Kan. dokumentär från
2017.
18.00 Engelska Antikrundan (r)
18.50 97 procent (r)
19.00 Min mor var tysketös
19.30 Din för alltid
20.00 Rock Islandica –
Islands pop- och rockhistoria
21.00 Ett matäventyr på
Manhattan
22.00 Ishockey: Junior-VM
Junior-VM i ishockey
från Buffalo, USA.
00.30 Sportnytt (r)
00.45 Nattsending

Direkte.

18.15 Skiskyting: V-cupen
19.00 Tennis: Qatar Open
20.30 Tennis: Hopman
Cup
21.30 Hopp: V-cupen
22.30 Skiskyting: V-cupen
23.30 Rally: Africa Eco
Race
23.45 Hopp: V-cupen
00.30 Tennis: Qatar Open
01.30 Hopp: V-cupen
02.15 Skiskyting: V-cupen
04.00 Tennis: Doha
04.05 Watts
04.30 Tennis: Brisbane
International
Direkte.

06.05 Teen Titans Go!
06.30 Vi bare bjørner
07.00 Powerpuff-jentene
07.30 OK K.O.! La oss
redde verden
07.55 Gumballs fantastiske verden
09.00 Diverse sendinger
10.55 Gumballs fantastiske verden
12.00 Eventyrtid
12.40 Ninjago: Spinjitzumesterne
13.30 Powerpuff-jentene
14.00 Ben 10
14.30 Teen Titans Go!
14.55 Gumballs fantastiske verden
15.55 Teen Titans Go!
17.00 Happily N'ever After
18.35 The Heroic Quest Of
The Valiant Prince
Ivandoe
19.10 Teen Titans Go!
20.00 Gumballs fantastiske verden
21.05 Vi bare bjørner
22.00 Kveldssending

07.05 Lab Rats: Bionic
Island
07.55 Harley i midten
08.40 K.C. Hemmelig
agent
09.25 Bunkd
10.10 Jessie
10.35 Milo Murphys lov
11.20 Diverse sendinger
15.30 Milo Murphys lov –
Hvor er Milo?
16.20 Harley i midten
17.10 Bunkd
18.00 Star Wars Forces Of
Destiny
18.05 Lab Rats: Bionic
Island
18.55 Ole, Dole, Doffen på
eventyr
19.20 Kirby Buckets
19.45 Jessie
20.05 Bestevenner når
som helst
20.30 Once
21.20 The Next Step
21.45 Milo Murphys lov
22.00 Austin & Ally
22.20 Kveldssending

07.00 Muldvarpen (r)
07.05 Polo (r)
07.10 Nei! Nei! Nei! (r)
07.20 Lille Prinsesse (r)
07.30 Ravnestreker (r)
07.40 Pingu (r)
07.45 Tellekorpset (r)
07.55 Yakari (r)
08.10 Alvin og gjengen (r)
08.25 Kodetropp O (r)
08.35 Sauen Shaun (r)
08.40 Regnbuefamilien (r)
08.50 Ape og Snabel (r)
09.00 Diverse sendinger
17.15 Kasper og Lisa (r)
17.30 Bing! (r)
17.40 Timmy tid (r)
17.50 Brillebjørn (r)
18.00 Tilde Møfrø (r)
18.05 Sol, snart seks (r)
18.15 Ape og Snabel
18.20 Kodetropp O (r)
18.35 Blinky Bill
18.45 Papegøyeløye (r)
18.50 Helmer (r)
19.20 Supernytt

19.30 Narvestad tar ferie
(r)
19.55 Chicago Fire (r)
20.35 Pinlige sykdommer
(r)
(4) Br. dokumentarserie
fra 2008.
21.25 Turist
Sv. drama fra 2014. I
rollene: Johannes Bah
Khunke, Lisa Loven
Kongsli, Kristofer Hivju.
Regi: Ruben Östlund.
23.20 Pinlige sykdommer
(r)
(4) Br. dokumentarserie
fra 2008.
00.05 Louis Theroux: Mord
i Milwaukee (r)
01.05 Innafor (r)
01.45 Three Girls (r)
02.40 Nurse Jackie (r)
03.30-03.59 Nurse Jackie
(r)

06.00 Morgensending
11.45 Kakekrigen (r)
12.50 Millionær søker
kjæreste (r)
13.50 Gift ved første blikk
USA (r)
14.45 Say Yes to the Dress
15.20 Say Yes to the Dress
15.50 Sofias engler (r)
16.55 Sinnasnekker'n Sverige (r)
17.55 Wahlgrens verden
(r)
18.55 Friends (r)
19.25 Friends (r)
19.55 Friends (r)
20.30 Verdens verste jobb
21.30 Mean Girls
Am. dramakomedie fra
2004. I rollene: Lindsay
Lohan, Tina Fey, Amy
Poehler. Regi: Mark
Waters.
(7 år)
23.30 Friends (r)
00.05 Friends (r)
00.35 Friends (r)
01.10 Spinnville bryllup
02.10 Nattsending

06.00 Morgensending
09.00 Bundy (r)
10.00 Seinfeld (r)
11.00 Simpsons (r)
13.00 Kongen av Queens
(r)
14.00 How I met Your
Mother (r)
15.00 Whose Line Is It
Anyway? (r)
16.00 Simpsons (r)
17.00 Kongen av Queens
(r)
18.00 OSL 24-7 (r)
19.00 Storage Hunters (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 FA Cup: LiverpoolEverton
Direkte fra Anfield Stadium.
23.15 Dracula Untold
Am./jap. fantasifilm fra
2014. I rollene: Luke
Evans, Sarah Gadon,
Dominic Cooper. Regi:
Gary Shore.
01.05 Nattsending

06.00 Morgensending
09.20 American Ninja
Warrior (r)
11.15 Ax Men
12.15 Ødemarkens menn
(r)
13.10 Alarm 112 – På liv
og død (r)
17.00 What Went Down
(r)
17.30 Fail Army (r)
18.00 American Ninja
Warrior (r)
20.00 Ødemarkens menn
(r)
21.00 Ordre fra høyeste
hold
Am. thriller fra 1996. I
rollene: Kurt Russell,
Halle Berry, Steven Seagal. Regi: Stuart Baird.
(15 år)
23.35 London brenner (r)
00.35 Jail: Las Vegas (r)
01.35 Alcatraz: På innsiden (r)
02.30 Livsfarlige stunt (r)
03.00 Hap and Leonard (r)
03.55 Nattsending

Dagsnytt hver halvtime kl.
06.00-09.00, deretter hver
hele time. Mot helg kl 08.20.
06.03 Distriktsprogram
09.03 Nitimen
11.05 Slettan & Martin tar
helga
12.05 Norgesglasset
14.03 Distriktsprogram
17.00 Her og nå
18.30 VG-Lista Topp 40
20.50 Værmelding
21.03 Radio Rock
00.05 Nattradioen
02.03 Lørdagskveld med Pia
Skevik
04.03 Norsk på norsk
05.03 Spill våken
05.45–06.00 Værmelding
med varsel for fiskebankene
Dagsnytt hver hele time,
unntatt kl. 13.00, 17.00 og
18.00.
06.03 P1+ musikkmiks
06.30 Nyhetsmorgen
07.05 Frokostradio
09.03 Jacobsen
11.05 Jukebox
12.30 Bakoversnakk
13.30 P1+ musikkmiks
14.03 Alle tiders blinkskudd
15.05 Nonstop
16.03 Radiolangs
18.00 P1+ musikkmiks
18.30 Lutter øre
19.03 Gjenhør med 20 spørsmål
19.30 P1+ musikkmiks
20.03 Countrybaren
22.03 Gammelnorsk
23.03 P1+ musikkmiks
04.03 Norsk på norsk
05.03 Spill våken
05.45–06.00 Værmelding
med varsel for fiskebankene
Dagsnytt hver hele time
samt kl. 07.30, unntatt kl.
15.00, 17.00, 18.00 og
20.00.
06.03 Ekko-møtet
06.33 Nyhetsmorgen
07.45 Politisk kvarter
08.03 Nyhetsmorgen
09.03 Ekko
11.03 Spillerom
12.03 Nyhetslunsj
13.03 Ordet fanger
14.03 Salongen
15.05 Nyhetsettermiddag
16.03 Studio 2
18.00 Dagsnytt atten
19.03 Musikkmøte
20.00 Jazzklubben
21.03 Salongen
22.03 Radiodokumentaren
23.03 Kulturreportasjen
Kunst
23.30 Røverradion
00.05 Klassisk natt
05.03–06.00 Klassisk natt

Nyheter hver halvtime kl.
06.00-10.00 og 15.00-18.00.
Ellers hver time frem til kl.
20.00.
06.00 Morgenklubben med
Loven & Co
09.00 Formiddag med Kim
Johanne Dahl
14.00 Marthe Sveberg & Kim
Nygård
18.00 Hits fra 4 tiår med
Kristian
22.00 Hits fra 4 tiår – Non
Stop
01.00–06.00 Nattmusikk

Nyheter hver hele time
06:00-24:00, hver halvtime
06:00-09:00 og 15:00-18:00.
Utvidet nyhetssending kl.
07:30 og 16:00. P4-sport kl.
06:50, 08:50, 09:50, 15:03
og 16:03.
06.00 P4s Radiofrokost
10.00 Misjonen
12.00 Jorda rundt
13.00 P4 direkte
15.00 Midt i Trafikken
18.00 P4-kvelden
21.00 P4-helgen
01.00–07.00 P4-natten
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Abonnement tlf. 32 27 70 80
kundesenter@budstikka.no

Sentralbordet tlf. 66 77 00 00
Nyhetstips tlf. 99 59 00 00
tips@budstikka.no

Været i dag:

Været i morgen:

Sandvika kl. 12.00–18.00:

Sandvika kl. 12.00–18.00:

Delvis skyet. Svak vind,
3 m/s fra nord-nordvest.

Klarvær. Laber bris,
6 m/s fra nordvest.

-3°

-1°
Solen opp: 09:16 Solen ned: 15:30 Endring: + 0.20
Høyvann: 07:41 og 22:11 Lavvann: 02:36 og 15:10

Solen opp: 09:15 Solen ned: 15:32 Endring: + 0.23
Høyvann: 08:35 og 21:12 Lavvann: 01:38 og 14:06

Se video på
www.budstikka.no
FRISKT: Elever og lærere fra Stabekk videregående skole tråkket gjennom isen. Her er det Live Skattum som drar seg opp. – Det var kaldt først da jeg kom opp av vannet, sier hun.

ALLE FOTO: KNUT BJERKE

Lærer Rune Aanderaa brøt isen for elevene

Hutrende kald time
Kald fisk. Elever fra

Stabekk vgs plasket i
går rundt i en iskald råk
– helt frivillig.

GLAD I IS: Lærer Rune Aanderaa,
her med Kimberly Johnson, har lang
erfaring i å ferdes på islagte vann.

– Det var nervepirrende på forhånd. Jeg var litt nervøs, forteller
17 år gamle Kimberly Johnson
etter møtet med iskaldt vann.
– Samtidig var det lærerikt, jeg
tror jeg er litt bedre forberedt nå,
om jeg går gjennom isen en gang,
legger Høvik-jenta til.
Live Skattum har isbadet før,
men sier dette var annerledes.
– Her var det spenning knyttet til når isen ga etter. Jeg synes
dette var veldig nyttig med tanke
på sikkerhet på tur senere, forteller 17-åringen fra Fossum.
Lærer Rune Aanderaa hadde på
forhånd blinket ut passende svak
is i Poverudelva øst for Dikemark.

– Elevene, som går på naturbruk, skal føle hvordan det er å gå
gjennom isen, og på den måten
mestre isen. Jeg fant et egnet sted
på forhånd, slik at situasjonen
skulle bli så reell som mulig. Alle
gikk gjennom ved å gå på isen, ikke
senke seg ned i et hull, sier Rune
Aanderaa, bosatt på Sem i Asker.

PANIKK FØRST:
Men Kimberly
Johnson (17) fant
roen til å komme
seg opp av vannet etter hvert.
Vannet holder
rundt null grader,
ifølge lærer og
isveileder Rune
Aanderaa ved
Stabekk videregående skole.

Læreren er isfantast
58-åringen er både lærer, biolog
og miljøverner, og har en sterk
dragning mot islagte vann. Han
er hvert år tidlig ute for teste isen
på Semsvannet og andre vann
i Asker. Slik har han lært isens
finurligheter å kjenne. Aanderaa
er også ivrig deltager på den årlige
Isfestivalen på Semsvannet.
Bakteppet for elevers og læreres isbading er selvsagt alvorlig.
– De skal lære at isen i seg selv
ikke er farlig. Det er manglende
kunnskap og manglende sikker-

hetsutstyr som er farlig, sier Aanderaa, som er avdelingsleder i
energi og miljøfag.
Asker-mannen sier at turfolk,
ved å følge noen enkle råd, kan
øke egen sikkerhet:
■ Unngå inn- og utos, trange sund
og odder. Her er ofte isen svak.
■ Bruk en isstav til å sjekke isens
kvalitet og tykkelse. Tåler isen tre

kraftige stikk/slag, kan den som
regel gås på.
■ Ha ispigger rundt halsen.
■ Bruk ryggsekk med skrittstropp.
I sekken oppbevarer du tørre klær
i en vanntett pose. På den måten
blir ryggsekken en redningsvest.
■ Ha spesielt stor respekt for våris.
Kjetil Olsen Vethe
kjetilolsen.vethe@budstikka.no

