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Vegvesenet
slår tilbake

Statens vegvesen er sterkt uenig
med entreprenør Åge Haverstad
AS i striden om grunnforhol-
dene i Totenvika. Entreprenøren
som fikk jobben med utbyg-
ginga på fv 33 føler seg misten-
keliggjort. Vegvesenet mener
entreprenøren kommer med
feilaktige påstander og svært
grove beskyldninger.

Side 5

Den nye sjefen
på senteret

Anniken Victoria Seljeflot (38),
har vært sjef halve livet, og
kunne ikke tenkt seg noen
annen jobb. I august tar hun
over stillingen som senterleder
på Amfi Raufoss, og allerede nå
har hun tenkt på hvordan hun
skal få raufossingene til å glem-
me CC og føle seg hjemme på
Amfi.

Side 4

Med pil og
bue på Skreia

– Det betyr mye for oss å få vår
egen arena, sier en svært for-
nøyd Gøran Gjetmundsen, som
her har tatt oppstilling foran ski-
vene. Bueskytterne på Skreia
har åpnet sitt eget anlegg.

Side 15

Skatter tas ned 
fra lagerhylleneFo
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• DRENERING
• VANN/AVLØP

Det ser kanskje ut som en helt vanlig stein, men
det er noe ekstremt sjeldent Olaf Nøkleby og
Arne Julsrud Berg ved Mjøsmuseet titter på (bil-
det). En runestein fra 1100-tallet funnet i Kolbu
får nå sin plass i nye Mjøsas Ark. For selv om
Mjøsa er utgangspunkt, innebærer de nye loka-
lene på Kapp også at museet for første gang har
fått et godt og sikkert nok utstillingslokale. Det
betyr at skattekammeret kan åpnes, slik at oldsa-
ker som hittil har vært godt gjemt i Oslo og på
Toten blir gjort tilgjengelige for publikum.
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Selge bolig?
     61 13 87 00

GJØVIK

Åpent: 
Hverdager    kl. 9-19(17)
Søn/helligd. kl.12-16

Snakk med fagfolk
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Sommeren kommer!
Clematis
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Lena
Tlf. 61 16 17 77

Yunik
Woodcare
Superdekk 
14 år

Yunik
Woodcare
ODB 10 år

870;870;

698;698;

����������	
BigMac i solnedgang?

Døgnåpen Drive Thru
McDonald’s Gjøvik

Foto og design: Profilhuset Grafisk  I  www.profilgrafisk.no

#bigmacisolnedgang

http://www.profilgrafisk.no/
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Uavhengig lokalavis
for Toten-bygdene

Ansvarlig redaktør:
Jon Olav Andersen

Daglig leder:
Morten Linnerud

Kom opp 
av grøfta
Utbyggingen av fylkesveg 33 i
Totenvika har vært etterlengtet.
I årevis har vikværinger og
andre totninger bedt om sårt til-
trengt opprusting av denne veg-
strekningen. I februar i 2014 sto
en fornøyd rektor ved Toten -
viken skole smilende på vår før-
steside, sammen med repre-
sentant fra Statens vegvesen.
Skolens bønner var hørt. Av
hensyn til trafikksikkerheten og
driften av skolen og barneha-
gen på stedet, lovet vegvesenet
å prioritere utbyggingsarbeidet
akkurat utenfor døra deres.

Vi forstår at rektor var glad for
det, for det er en omfattende
utbygging. Den innebærer store
fysiske endringer i området
rundt skolen, og her har det i
mange år vært tøffe utfordringer
i forhold til trafikksikkerhet.

Så viser det seg altså at
akkurat når det gjelder området
utenfor skolen har entreprenø-
ren og vegvesenet røket uklar.
Derfor har arbeidet stått stille
her i fire - fire - måneder.

Ja, vi forstår at her er det tek-
ster i kontrakter som skal finle-
ses og prosesser som skal
gjennomføres. I verste fall i en
rettssal. Vi forstår også at det
påberopes fare for menneskeliv.
Men det er fullstendig uholdbart
at gresset får gro fritt på disse
jordhaugene i innkjøringen til
skolen. Statens vegvesen
mener at entreprenøren kom-
mer med uriktige beskyldninger,
og entreprenøren mener å være
feilinformert om grunnforhol-
dene.

Det er umulig å ta stilling til
om den ene eller den andre
parten har rett. Men vi kan bare
stille oss solidarisk med tredje-
parten her. Det er elever og
ansatte ved skolen og andre
berørte i området. De fortjener
da virkelig ikke dette.

Nå må noen ta tak i dette, og
få gravemaskiner på plass sna-
rest. Er det farlig å jobbe der,
finnes det tekniske løsninger.

Bli ferdige, iallfall akkurat her
på dette stedet. Så kan dere
krangle alt dere vil på kammer-
set en annen dag.

Totens Blad 
retter seg etter 
regler for god
presseskikk slik disse er nedfelt 
i Vær Varsom-plakaten. 
Den som mener seg rammet av
urettmessig avisomtale oppfor-
dres til å ta kontakt med redak-
sjonen. Det er også anledning til 
å reise klage for 
Pressens Faglige Utvalg, 
Boks 46, Sentrum, 
0101 Oslo, 
Tlf. 22 40 50 40 
pfu@presse.no

Fikk medalje for 
krigsinnsatsen

Dagens sitat
Det åpner lungene, vasker
ansiktet, trener øynene, og
roer sinnet, så gråt i vei.

Charles Dickens

Sverre Evensen (92) og
Paul Gulbrandsen (95)
har holdt sammen helt
siden de var tenåringer.
Under andre verdenskrig
tjenestegjorde de sam-
men i Polititroppene i
Sverige, og mandag
mottok de regjeringens
minnemedalje.

Thea Romsås
thea@totens-blad.no

Mandag ble regjeringens minne-
medalje for innsats under andre
verdenskrig delt ut i Vestre Toten,
og sju av medaljemottakerne var
samlet i Messen på Raufoss. To
av dem som var på plass for å
motta sine minnemedaljer, var
raufossingene Sverre Evensen og
Paul Gulbrandsen. De har kjent
hverandre helt siden de var tenå-
ringer, og var henholdvis 17 og
20 år da Tyskland invaderte
Norge 9. april 1940.

Dro til Sverige
– Jeg var en slags nyhetsformid-
ler under krigen, skjønner du. Far
hadde radio, og vi skrev ned alt
som ble sagt på den. Jeg syklet
som regel til verkstedet dagen
etter vi hadde hørt på radioen,
med papirene med meg, og fikk
på den måten formidlet det som
ble sagt videre, minnes
Gulbrandsen.

Men det var ikke dette han fikk
tildelt minnemedalje for denne
uka. I krigens siste år flyktet
nemlig Gulbrandsen og Evensen
fra Raufoss og over svenskegren-
sa.

– Vi var sammen støtt. Da vi
dro til Sverige hadde vi ikke mye
å hjelpe oss med, bare et lite kart
vi hadde revet ut fra ei bok. Vi
brukte vel omtrent to døgn på å
komme over grensa, forteller
karene, og legger til at de hadde
med seg en tredje kamerat på
turen.

Vel framme i Sverige fant de
vegen til Falun, hvor begge to tje-
nestegjorde i Polititroppene, også
kalt Reservepolitiet. Her fikk de
trening som skulle forberede dem
til den norske frigjøringen, og
senere gikk turen fra Falun til
Trøndelag, hvor raufossingene
var med på å avvæpne tyskerne.

– Det var enormt spennende,
såpass spennende at vi måtte
ligge med ladd børse om natta,
sier Gulbrandsen.

– Men det var jo litt morosamt
og, skratter Evensen, før han leg-
ger til at han og kamerat
Gulbrandsen var i Trøndelag helt

til freden kom.

11 vestretotninger
Mange av dem som gjorde en
viktig innsats under krigen, både
militært og sivilit, har ikke fått
den anerkjennelsen de fortjener,
og det er nettopp derfor regjering-
en har laget minnemedaljen
«Takk for din innsats 1939-45» i
anledning frigjøringsjubileet. I
Vestre Toten var det ordfører Leif
Waarum som delte ut medaljene.

– Dere er jo så utrolig spreke i
dag, så jeg tør nesten ikke tenke
på hvor spreke dere var da. Jeg
tror det er viktig for oss som ikke
var med den gangen å huske på
den innsatsen som ble lagt ned
under andre verdenskrig, og ikke
minst er det viktig å vite at dere
er bakgrunnen for at vi kan leve i
et trygt og fritt land i dag, sa
Waarum før han delte ut minne-
medaljene.

I tillegg til Evensen og
Gulbrandsen i Polititroppene,
mottok også Leif Brustuen, mot-
standsbevegelsen, Olav Bratlien,
motstandsbevegelsen, Olav

Nysethbakken, motstandsbeve-
gelsen, Emilie Lundbye (f.
Øfstaas), motstandsbevegelsen,
og Leif Ligodt, mil. org., sine
minnemedaljer i Messen på
Raufoss. Kjell Skartseterhagen
mottok medaljen på vegne av sin
far Arvid Skartseterhagen, mot-

standsbevegelsen, som har gått
bort.

Ulf Sunde, motstandsbeve-
gelsen, Arne Kristiansen, mot-
standsbevegelsen, og Betzy
Rønningen (f. Lund) mil. org. har
også fått regjeringens minneme-
dalje for sin innsats, men var ikke
til stede på utdelingen mandag.

Paul Gulbrandsen (95) og Sverre Evensen (92) har kjent hverandre helt siden de var tenåringer, og
tjenestegjorde sammen i polititroppen i Falun i Sverige under andre verdenskrig. Mandag mottok de
begge regjeringens minnemedalje for deres innsats under krigen.

Dødsfall
Meldte dødsfall ved Gjøvik
tingrett:
Peder Korneliussen, Østre
Toten, født 1926, døde 
19. mai.
Tore Brynjar Sivertsen, Østre
Toten, født 1955, døde 
23. mai.

Support Justice havnet sist
I helga dro travhesten Support
Justice, som har eiere på Toten,
og hele hans fanklubb med tot-
ninger til Stockholm for å
prøve lykken i Elitloppet. Det
skulle dessverre ikke gå som
planlagt for Support Justice,
som har kallenavnet Junior, og
han galopperte allerede før
startbilen slapp feltet i første

kvalifiseringsrunde. Dermed
fikk ikke de omlag 6.000 nor-
ske tilskuerne i Stockholm se
Support Justice i finalen. Selv
om Elitloppet ikke gikk som
planlagt for teamet, viste trav-
hesten god form, og 13. til 14.
juni skal han vise seg fram
under Oslo Grand Prix på
Bjerke travbane. 

Leif Brustuen, Olav Bratlien, Sverre Evensen, Paul Gulbrandsen,
Kjell Skartseterhagen på vegne av sin far Arvid Skartseterhagen,
Emilie Lundbye, Leif Ligodt og Olav Nysethbakken fikk mandag til-
delt sine minnemedaljer av ordfører Leif Waarum. 

mailto:pfu@presse.no
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Dagen i dag er litt histo-
risk. For første gang kan
du lese Totens Blad i sin
helhet på internett også.

Jon Olav Andersen
jonolav@totens-blad.no

Fra i dag kan du nemlig gå inn
på www.totensblad.no og lese
hele papiravisa på skjerm, enten
du foretrekker å bruke mobil,
nettbrett eller pc. Men det betyr
altså ikke at avisa forsvinner fra
postkassa di, den kommer dit på
akkurat samme måte som før.

– Vi har merket stor interesse
for at Totens Blad også skal være
tilgjengelig på nett, og derfor lan-
serer vi nå denne tjenesten som
et ekstra tilbud, sier daglig leder
Morten Linnerud.

– Også for annonsørene våre
blir dette et fint supplement, ved

at Totens Blad alltid er tilgjenge-
lig for leserne, tror Linnerud.

Hver onsdag formiddag publi-
seres nå den ferske utgaven av
lokalavisa på nett. Avisutgavene
som legges ut vil fortsette å være
tilgjengelige, dersom du ønsker å
gå tilbake til en tidligere utgave
for å lese noe.

De siste årene har avisa også
hatt mange henvendelser med
spørsmål om elektroniske kopier
av artikler. Fra nå av kan slike
kopier lastes ned til privat bruk
direkte fra den nye eavisa.

Onsdag formiddag
Det finnes dessuten en app til
mobilen, slik at du også kan lese
avisa uten å være på nett.

– Det innebærer at du for
eksempel kan laste ned avisa vår
før du setter deg på et tog eller
fly og ta den med deg, forteller

journalistene Thea Romsås og
Mina B. Sveen, som produserer
mye av innholdet i Totens Blad.

Appen finner du ved å skrive
inn søkeordet «Flippingbook»
der du vanligvis laster ned til
mobilen.

Skulle det friste med litt mer
lesestoff, kan du også fra vår nye
nettside lese vår søsteravis
Gjøviks Blad. Der får du lokal-
stoff fra hele Gjøvik kommune.

Lokalhistorie
I dag lanserer også Totens Blad
sitt nye nettsted, der du vil finne
lokale hendelsesnyheter. Nesten
4.500 har fulgt lokalavisas
nyhetsside på Facebook fram til
nå, men heretter vil også de som
ikke er på Facebook få tilgang til
det samme innholdet.

I tillegg kan de historieinteres-
sert glede seg litt ekstra, for på

www.totensblad.no finner du
også et helt nytt tilbud kalt
«Lokalhistorie med lokalavisa».
Her presenteres historiske arti-
kler, vesentlig fra arkivene til
Totens Blad og Gjøviks Blad.
Siden vil få jevnlig påfyll. Det er
også inngått et samarbeid med
Mjøsmuseet om dette nye tilbu-
det, slik at det også er mulig å
supplere med historisk stoff og
gamle bilder derfra.

– Vi har sett at leserne er vel-
dig interessert i lokalhistorisk
stoff, og tror dette kan bli en
populær tjeneste, sier Thea
Romsås, som er en av prosjektle-
derne i forbindelse med lanse-
ringen av de nye nettjenestene.

Totens Blad både 
på papir og nett
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Slutter 
etter 23 år

Anders Brusveen går fra
brannvesenet til museums-
bransjen. (Arkivfoto).

Brannsjef Anders Brusveen har
sagt opp sin stilling i Østre
Toten. Brusveen er ansatt som
ny driftsleder ved Mjøsmuseet,
opplyser museet.

– Jeg kan bekrefte at jeg har
takket ja til den nye stillingen,
sier Brusveen, som imidlertid
fortsetter i brannsjefjobben ut
august. Som driftsleder i
Mjøsmuseet får han ansvar for
107 bygninger. I jobben ligger
det blant annet oppgaver i for-
hold til brann- og tyverisikring,
samt HMS-ansvar.

– Det blir selvsagt litt rart å
forlate brannvesenet, etter så
mange år på vakt døgnet rundt.
Samtidig blir det spennende å
ta fatt på den nye jobben, sier
Brusveen til Totens Blad.

Utstilling 
på Malterud
Førstkommende helg blir det
salgsutstilling på Malterud gård
på Reinsvoll. Her er det alt fra
smykker, vesker og klokker til
spisebrikker, salatbestikk og
treboller. Varene er laget på
Filippinene, er miljøvennlige
og er basert på Rettferdig han-
del. Vertskapet på Malterud
gård stiller også med kaffe og
forfriskninger.

Spillopper 
på Raufoss
Det nærmer seg slutten på sko-
leåret også for elevene ved
Fyrverkeriet kulturskole, og
dette skal markeres med som-
merspillopp i Fyrverkeriet kul-
turhus på Raufoss førstkom-
mende lørdag. Hit kommer ele-
vene fra kulturskolen, og det
blir utstilling i foajeen. På sce-
nen lover elevene hjemmekose-
lig stemning når de skal holde
konsert. 

Nå kan du lese det journalistene
Mina B. Sveen (til venstre) og
Thea Romsås skriver i Totens
Blad både i papiravisa og på
nett.

Alle 
lange kjoler
Str. 36-52

30%
Onsdag - lørdag
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Color
Plastikkirurgi AS

LITEN
MAGEPLASTIKK
Kun 29.000.-

v/bestilling i juni.

www.colorkirurgi.no
C o l o r  
P l a s t i k k i r u r g i

(tidligere Mjøs Plastikk AS)
Spesialister i plastikk kirurgi

Tordenskjoldsgt. 13-15, inng. F, 2821 Gjøvik 
Tlf. 61 14 50 66 - 480 17 700 

Gunstige priser – dyktige kirurger

Color
Plastikkirurgi AS

Snart kommer sommeren for
fullt. Alt tyder på det. – Og vi
tror på det, sier kvistmannen
Svein Sparby og værprofeten
med abborfinner, Bjørn Frang til
Østlendingen.

Sparby har fått inn en fulltref-
fer med sin spådom om mye regn
i mai.

– Ja, han skal ha all honnør for
det. Så lenge vi holder oss til
hvert vårt syn og varsel for
været, er sjansen god for at i alle
fall én av oss får inn noen full-
treffere, sier Frang til avisa.

Og de er ikke helt enige om
hvordan sommeren blir. Flere
merkedager siden jul har overbe-
vist kvistmannen Sparby om at vi
nå står foran en veldig varm og
tørr sommer.

Frang er enig i at det blir mye
finvær. Men abborfinnene, viser
at det vil bli både sol, varme og
en del nedbør utover sommeren.

Når det gjelder vinteren, er de
skremmende enige. Og ifølge de
to blir det en vinter å grue seg litt
til for alle som ikke liker spreng-
kulde.

– Den kommer tidlig også. Vi
får føling med den alt i oktober,
og fra november blir det kaldt,
virkelig kaldt. Og den kommer til
å vare lenge, sier de to til
Østlendingen.
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Uenige om sommeren, men lover kald vinter

mailto:jonolav@totens-blad.no
http://www.totensblad.no/
http://www.totensblad.no/
http://www.colorkirurgi.no/
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Hun har hatt lederstil-
linger siden hun var 20,
og har en cv som lander
tungt på bordet. Nå blir
Anniken Victoria
Seljeflot (38) ny senter-
leder på Amfi Raufoss,
og hun har allerede fått
en begeistret velkomst.

Mina B. Sveen
mina@totens-blad.no

– Jeg er en av dem som heiet på
deg, sier Wail Alzouki til
Anniken Viktoria Seljeflot. Han
er innehaver på kaféen
Mersmak på Amfi Raufoss, og
nå overrasker han den nye sen-
terlederen sin med ostekake til
kaffen.

– Jeg synes det er kjekt at vi
får en kvinnelig leder, sier
Alzouki, som har god erfaring
med det fra tidligere drift i
Oslo.

– Damer ser saker fra en
annen vinkel enn menn, og de
er de er både myke og strenge
som ledere, sier Alzouki.

3. august tiltrer Seljeflot i
stillingen som senterleder på
Amfi Raufoss, etter at Jens Olav
Jensen slutter i jobben. Der får
hun ansvaret for ansatte og
ledere i over 30 ulike butikker
og flere kaféer, i et senter som
omsetter for 320 millioner kro-
ner i året, men den nye lederen
lar seg ikke skremme av det.

Sterke bånd til Toten
– Jeg har hatt ansvaret for flere
ansatte før, sier hun blidt.
Seljeflot kommer fra masterstu-
dium i «Human Resource
Management» i Edinburgh, og
stillingen som varehussjef på
Skeidar Gjøvik. Hun har vært
regionsjef i Umoe restaurant
group, som har blant andre
Fridays, Burger King, Peppes
og Starbucks i stallen. Den
imponerende leder-cv-en hennes
har allerede i 2001 en «assistant
store manager»-jobb i Elkjøp,
og inneholder blant mye annet
også en senterlederstilling hos
Sats i Oslo.

– Jeg har hatt lederstillinger i

18 år. Det er noe jeg er veldig
komfortabel med, og jeg kunne
vel egentlig ikke tenke meg noe
annet lenger, sier Seljeflot. Etter
så mange år er det mye som glir
lettere, hun er blitt mer struktu-
rert og får tid til å ha et liv uten-
for jobben. Det handler om god
planlegging, mener hun. Jobben
på Raufoss er en slik hun kunne
tenkt seg å bli i.

– Jeg flyttet til Gjøvik for å
studere, og etter det har jeg hele
tida hatt en tilhørighet til områ-
det her, sier Seljeflot. Hun har
jobbet i Oslo i mange år, og
opprinnelig kommer hun fra
Alta. Men med åtte år på
Raufoss, ektemann fra Skreia
og en fireåring som er innfødt
raufossing har hun fått sterke
bånd til Toten.

– Jeg trives her, sier Seljeflot.
Hun blar litt på telefonen og
viser fram et bilde av ei tokilos-
røye tatt på isfiske på «Hemme-
ligvann» på Finnmarksvidda
den siste helga i skutersesong-
en. Nå må Totenåsen døyve sav-
net etter vidda.

– Jeg er glad i friluftsliv. Vi
bruker åsen mye, ski og aking
om vinteren og turer om som-
meren, sier Seljeflot.

Noe for kara?
Nå ser hun fram til å begynne i
ny jobb.

– Jeg har vært rundt og pre-
sentert meg i to runder, og tror
jeg har hilst på de aller fleste,
sier Seljeflot. Tilstedeværelse er
grunnleggende, for den nye
lederen har tenkt å sveise lokal-
samfunnet og senteret enda tet-

tere sammen.
– Jeg liker veldig godt å

arrangere og lage til aktivitet,
sier hun. Seljeflot er imponert
over det arbeidet som allerede
er lagt ned i etableringen av et
kjøpesenter på Raufoss. Nå vil
hun fortsette jobben, ønsker å få
til et enda bredere tilbud på sen-
teret for å unngå handelslekka-
sje til andre steder.

– Det mangler nok en butikk
der kara kan gå og kikke, sier
Seljeflot. Hennes ambisjon er at
raufossingene skal få enda
bedre grunner til å bruke butik-
kene på Raufoss framfor å reise
til Gjøvik, og Seljeflot tror at i
tillegg til å dekke de viktige
bransjene, er eierskap og tilhø-
righet til bygda, sammen med
solidaritet rundt eget næringsliv
vegen å gå.

– Det er viktig for meg at vi
støtter lokal vekst, sier den nye
senterlederen.

Møt Mjøsulf
og Gjeddine
Søndag 7. juni blir det høytide-
lig åpning av Mjøsas ark,
omtalt i en annen artikkel i
dagens avis, og det er selvføl-
gelig kulturskolen i Østre Toten
delaktig i. Kulturskolen invite-
rer vanligvis til vrimledag med
masser av underholdning nå på
forsommeren, og i år var det en
selvfølge for skolen å legge
denne dagen til åpningsdagen
for den gedigne mjøsutstilling-
en på mjølkefabrikken på
Kapp. – Hele kulturskolen er i
aksjon. Det er nok noen som er
opptatt med konfirmasjoner
akkurat nå, men ellers er de
aller fleste med på dette, sier
rektor på skolen, Per Inge
Høiberg. Dagen starter med
opptog fra Kapp eldresenter
med et utvidet KBN skolekorps
i spissen for en mjøsinspirert
parade. Opptoget har endesta-
sjon på mjølkefabrikken, der
det for anledningen er både sir-
kustelt og scener. Kulturskolen
holder det gående hele dagen,
med en mengde forskjellige
kulturelle innslag som skal far-
gelegge åpningen av arken, og
det blir selvfølgelig også
muligheter til å hente seg litt
inn med noe å spise, eller en
hvil mens unga for eksempel
prøver å få napp hos Gjeddine
og Mjøsulf i fiskedammen.

– Det blir kunst, ballett og
musikk på brygga, og vi får
høre både blåsere, sang og
tungrock, lover Høiberg, som
gleder seg til en dag som skal
være preget av overskudd og
moro.

Tatt for 
femte gang
Han er ikke eldre enn 23 år,
men likevel er mannen fra
Vestre Toten nå tatt for ulovlig
bilkjøring for femte gang.
Mannen har aldri hatt fører-
kort, men kjører videre like-
vel. I januar ble han stoppet
på nytt, i Hunndalen.

Retten finner at det er nød-
vendig for samfunnet å mar-
kere tydelig at slike gjentatte
overtredelser og manglende
respekt for trafikklovgivning-
en ikke er akseptabelt, skriver
Gjøvik tingrett i sin dom i
saken. 23-åringen er derfor
idømt 14 dagers fengsel.

Balke-kunst
mer verdt
Etter at 61 av Peder Balkes
malerier ble utstilt på National
Gallery i London fra novem-
ber til april, har kunsten økt
merkbart i pris, melder nrk.no.
Nærmere 250.000 besøkende
fikk med seg Balkes land-
skapsmalerier som var utstilt i
London, og mandag ble tre av
hans verker solgt til gode pri-
ser. 

Anniken blir ny 
sjef på Raufoss

Anniken Victoria Seljeflot (38) har såvidt presentert seg for de ansatte på Amfi Raufoss, der hun tiltrer
som senterleder i august, men Wail Alzouki, som driver kafé Mersmak på senteret er allerede begeis-
tret og byr på ostekake.

Kvinne må i fengsel for bedrageri
Da en 52 år gammel kvinne fra
Østre Toten ble tatt for trygde-
bedrageri for andre gang, viste
Gjøvik tingrett ingen nåde.
Hun må nå i fengsel i 60 dager.

Kvinnen unnlot å føre opp
over 780 timer hun hadde job-
bet, da hun sendte meldekort til

NAV. På denne måten fikk hun
urettmessig utbetalt over
169.000 kroner i ledighets-
trygd.

– I skjerpende retning må
det vektlegges at siktede tidli-
gere er domfelt for samme for-
hold som i nærværende sak,

skriver retten i sin dom.
Kvinnen er også dømt for å

ha avgitt falsk forklaring, etter-
som opplysningene på melde-
kortene ikke var korrekte.

I tillegg til fengselsstraffen
må hun også betale tilbake over
130.000 kroner til NAV.

Hun har 18 år
som sjef under
vesten. Anniken
Victoria
Seljeflot (38)
har mer lede-
rerfaring enn
de fleste, og
ser fram til å
ta over senter-
lederjobben på
Amfi Raufoss.

mailto:mina@totens-blad.no
http://nrk.no/


Vegarbeidet i Totenvika
er fortsatt ikke i gang
igjen etter stans i febru-
ar, og nå imøtegår veg-
vesenet det de mener er
«feilaktige påstander og
svært grove beskyld-
ninger» fra entreprenø-
ren.

Mina B. Sveen
mina@totens-blad.no

Entreprenør Åge Haverstad AS,
som bygger ny fv 33 i Totenvika,
føler seg mistenkeliggjort av
Statens vegvesen etter arbeids-
stans ved Totenviken skole i
februar. Arbeidstilsynet støttet
entreprenøren på stans av arbei-
det, og det er fortsatt, fire måne-
der seinere, ikke startet opp
igjen.

Stridens eple er om grunnfor-
holdene var dårligere enn det
som kom fram i konkurranse-
grunnlaget, slik entreprenøren
framholder, eller om de er som
forventet, slik vegvesenet hevder.

Vegvesenet påpekte at entre-
prenøren hadde levert inn et
anbud som er nesten ti millioner
kroner lavere enn nærmeste kon-
kurrent og hevdet at de oppfattet
påstandene når det gjaldt grunn-
forholdene i grøfta som et forsøk
på å få tillegg for arbeidene.
Vegvesenet skal ha mottatt
omfattende krav om tillegg etter
hendelsen.

Disse uttalelsene tok entrepre-
nøren som en måte å så tvil om
motivene deres på, og daglig
leder Jon Korstad ved Åge
Haverstad AS skriver i et brev til
Arbeidstilsynet at de føler seg
mistenkeliggjort.

Bagatelliserer
Etter raset i grøfta er entreprenø-
ren ikke i tvil om at det var et
kritisk risikopotensiale for per-
sonskader under denne hen-
delsen, der de mener ansatte i

verste fall kunne mistet livet.
Entreprenøren mener vegvesenet
forsøker å bagatellisere og dysse
ned hendelsen, og legge ansvaret
over på entreprenøren.

Nå møter vegvesenet kritikken
i et nytt brev til Arbeidstilsynet.

Her viser vegvesenet til brevet
fra Åge Haverstad AS 11. mai,
og i svaret heter det at «Brevet
inneholder en rekke feilaktige
påstander og svært grove
beskyldninger. Vi ser oss nødt til
å kommentere en del av det som
framkommer i brevet (...)»
Vegvesenet mener blant annet at
entreprenøren prøver å så tvil om
vegvesenets risikovurderinger,

men hovedargumentasjonen i
brevet, som er signert prosjektle-
der Anne Brit Moen, handler om
at vegvesenet mener at påstan-
dene om forholdene i grunnen er
feil.

«De forhold som er avdekket
så langt ligger innenfor de opp-
lysninger som ligger i kontrakten
og er dekket av byggherrens pro-
sjektering», skriver Moen.

Ikke enige
Som svar på at vegvesenet skal
ha prøvd å dysse ned og bagatel-
lisere raset, sier vegvesenet og
Moen at de ikke er enig i at hen-
delsen med utrasing skal klassifi-

seres som å ha risiko for kritisk
personskade.

Videre mener Moen og vegve-
senet at Åge Haverstad AS
«kommer med en rekke påstan-
der om de geotekniske forhol-
dene uten å underbygge disse»,
og at problemene i grøfta kom-
mer av måten entreprenøren har
gjort jobben på.

Entreprenøren, ved daglig
leder Jon Korstad, har ikke kun-
net kommentere saken. Totens
Blad har vært i kontakt med pro-
sjektleder Anne Brit Moen i
Statens vegvesen, som ikke
ønsker å kommentere saken i
avisa.

Slår tilbake mot
beskyldninger
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Fortsatt golf
på Sillongen
Toten Golf AS kan fortsette
drift på Sillongen, det ble klart
etter fredagens generalforsam-
ling. Her var 44 av aksjonæ-
rene til stede, som representerte
316 av de totalt 741 aksjene i
Toten Golf. Her ble det vedtatt
at det skal legges ut en ny emi-
sjon i selskapet, altså utstedelse
av nye aksjer, og allerede under
møtet ble det tegnet aksjer for
400.000 kroner. Emisjonen har
en øvre grense på 750.000 kro-
ner, fordelt på 150 aksjer.

I tillegg til dette, har selska-
pet også fått kraftig ettergivelse
av gjeld, og med frisk egenka-
pital ligger nå alt til rette for
videre golfspill på Sillongen. 

Puddelmoro
på Ytter’n
Return er tilbake med full kraft.
Bandet fra andre sida av Mjøsa,
som hadde imponerende perm-
anenthår og ikke minst låter
som satt som et skudd, har
holdt på stilen gjennom tre tiår.

Åttiåra har fått modnes lenge
nok, og ifølge trendspesialister
som Per Sundnes er puddelroc-
kernes tiår tilbake med spenst i
steget. Derfor kan vi konsta-
tere, at mens Kiss koster over
Europa på turné, er våre egne
helter også klare. Derfor vil det
nok ikke overraske noen om
det blir rift om billettene til
Ytter’n 5. juni, for da står ban-
det på scenen på Lund i Kolbu.

Vil ha flyfri
sommer
Noen beboere i Koreavegen
har nå sendt brev til kommu-
nen for å søke om at Gjøvik
og Omegn Modellflyklubb
ikke foretar noen flygninger
på Flaterudhagen modellfly-
plass i Kolbu i løpet av felles-
ferien i år. Bakgrunnen for
brevet er at beboerne vil
benytte seg av nærmiljøet slik
de måtte ønske i løpet av som-
meren. Modellflyklubben har
tillatelse til å bruke området
som modellflyplass fram til
juni neste år, og beboernes
søknad om en flyfri sommer
er foreløpig ikke ferdigbe-
handlet. 

Stridens eple: Hvem har ansvaret for at det ble dyrere å grave denne grøfta, er det entreprenøren eller
Statens vegvesen? Partene krangler nå med store bokstaver om grunnforholdene i Totenvika.
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Ikke lys i Totenvika lenger
Søndag var aller siste åpningsdag
for Aaserud lys, og butikkutsal-
get i Totenvika er nå stengt.
Innehaverne har også sendt et
brev til kommunen, der de opp-
fordrer kommunen til å være mer
behjelpelige for folk som ønsker
å starte egen bedrift. Selv opplev-
de de søknadsprosessen i forhold
til det bygningsmessige som
nokså vanskelig, og sier at de
fikk lite hjelp til å skrive søkna-
dene riktig. De håper derfor
kommunen vil tenke på dette i
framtiden, slik at flere småbedrif-

ter kan vokse fram på Toten.
Aaserud lys understreker imidler-

tid at dette ikke er årsaken til at
utsalget nå stenges for godt. 

Nå i salg hos distriktets 
bokhandlere og

Muntre historier fra Raufoss

Land Trykkeri as
- få det trykt i Land du også!
Tlf. 61 11 00 70 - www.landtrykkeri.no

mailto:mina@totens-blad.no
http://-www.landtrykkeri.no/
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Katolsk dag 
for biskopen
3. juni: Dagen i dag ble før i tida kalt
«Rasmusdagen» eller «Skoklefalls-
dagen». Det var en katolsk messedag til
minne om biskop Erasmus fra Antiokia
som levde på 300-tallet. Han ble drept
under keiser Diokletians kristenforføl-
gelser.

I Norge skulle man nå være ferdig
med våronna, slik at hesten kunne spen-
nes fra skoklene (skjekene). Langs syd-

vest-kysten gjorde man nok dette adskil-
lig tidligere. Etter denne dagen skulle
man ikke så, fordi kornet da ikke ville
modnes. Noen steder på Østlandet ble
dagen også kalt Rasmus kneppneva. Da
skulle man bare sitte med hendene i
fanget. Primstavtegnet kunne være et
bor, som antagelig var ment å være et
torturinstrument, knyttet til Erasmus’
død.

Kulturdag 
for de minste
Torsdag 11. juni ønsker Mjøsmuseet og
barnehagene i Vestre Toten velkommen til
Barnas kulturdag på Stenberg. Hele fri-
luftsmuseet blir tatt i bruk til lek og akti-
viteter for barn under skolealder. Det blir
blant annet ballspill, sekkehopp, flatbrød-
baking og snekkerverksted, og det ryktes
at både forskjellige dyr og Gråtass dukker
opp for å hilse på barna. Flere lag, for-
eninger, privatpersoner og representanter
fra barnehagene er med på å lage en hyg-
gelig dag for de minste.

Sommerlesing 
for barn
Østre Toten folkebibliotek vil ha flere
unge lesehester, og arrangerer derfor
«Læs mæ øss» for barn fra 1. til 7. klas-
se i sommer. Her oppfordres barna til å
enten lese selv, få en voksen til å lese for
seg eller høre lydbok, og de som har lest
mer enn fem bøker i løpet av sommeren
får fargerike armbånd. Alle som på slut-
ten av sommeren har krav på et arm-
bånd, får være med på premieutdeling

med en kjent forfatter. I tillegg vanker
det premier til den lesehesten og den

klassen som har lest aller mest i løpet av
sommeren. 

Bildene trykkes i samarbeid med Mjøsmuseet, for å framskaffe opplysninger 
om motivene. Bilder som er registrert hos museet har et referansenummer, 

bilder uten nummer er kommet inn direkte til Totens Blad. 
Har du informasjon eller korrigeringer, vennligst ta kontakt med museet.

Tlf. 957 35 083 eller epost til post@mjosmuseet.no

RUNDT PÅ

•Toten
Lena-firma ble miljøgodkjentTilbake på gamle tomter
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Forrige onsdag tok ordfører Hans
Seierstad og kommunalsjef Bjørn
Bollum turen innom Elektriker’n AS
på Lena for å gratulere bedriften som
nå har blitt Miljøfyrtårn.

– Vi syns det er veldig positivt at
bedriften tar initiativ til å få et bedre
indre og ytre miljø, sier ordføreren.

For å blir mer miljøvennlig, har
elektrikerne tatt flere grep. Fakturaer
blir nå sendt elektronisk, og gutta er

nøye med å få med alt nødvendig
utstyr på én tur.

– Da blir det mindre kjøring fram og
tilbake, og mindre utslipp. I tillegg har
vi nå tre hovedleverandører, som er
Svanemerket, og som samkjører leve-
ransene. Vi bestiller også større forpak-
ninger, slik at det blir mindre emballa-
sje, smiler daglig leder Per Ivar
Olerud, som er tydelig stolt av sin mil-
jøvennlige bedrift.

Ordfører Hans Seierstad og kommunalsjef Bjørn Bollum kunne i forrige uke
gratulere Per Ivar Olerud (t.v.) og Elektriker’n AS med å ha blitt godkjent
Miljøfyrtårn. (Foto: Thea Romsås). 

Bildet er fra den
store fotosamlingen
etter Sigurd Røisli.
Vet du hvem disse
kameratene kan
være, eller ser du
hvor bildet er tatt?
Motivet er foreviget
ca 1915-1920.
Opplysninger om
dette bildet kan gis
til Mjøsmuseet, kon-
taktopplysninger
finner du under bil-
det. Det går også an
å ta kontakt med
Kjell Røisli dersom
du vet noe om bildet,
han treffes på telefon
905 52491. Husk å
oppgi referansenum-
mer TMF-00818.

TB Auto er en institusjon på Skreia, men
nå står lokalene vis à vis Rimi tomme.
Heldigvis har bilverkstedet bare flyttet
drøyt hundre meter, og mange vil huske
at dette er hjemmebane for verkstedet.

– Nå er vi tilbake i de lokalene der vi
begynte, sier Tom Borgen. Jeriko
Eiendom AS har solgt eiendommen der
TB Auto har hatt butikk siden 2009 og
verksted siden 2004, og nå har bedriften
installert seg i kjente omgivelser. Litt

mindre plass har de nok fått, men Borgen
er godt fornøyd. Sammen med daglig
leder Tove Johannesen satser han nå først
og fremst på lokale kunder.

– Det har vært veldig mange uten-
bygds kunder, og det har kanskje gått ut
over de lokale, sier Borgen. Johannesen
bekrefter at verkstedet alltid har mye å
gjøre, og tror omsetningen vil være ufor-
andret selv med mindre lokaler i
Jerikogården.

Daglig leder Tove Johannesen og mekaniker Mantas Bucevicius har flyttet
butikk og verksted et lite steinkast. (Foto: Mina B. Sveen).

mailto:post@mjosmuseet.no
tribution:www.knightfeatures.com
http://www.pib.dk/
tribution:www.knightfeatures.com
http://www.pib.dk/


Når redskapen har pas-
sert sin første vår, er det
godt det finnes noen
som vet å verdsette den.
«McCormick 1960» har
funnet et meget pas-
sende parti i
Klokkerjordet.

Mina B. Sveen
mina@totens-blad.no

I fjor lå det brakk. Det ville blitt
altfor mye klunder å bruke
Klokkerjordet til noe fornuftig.
Den vesle jordlappen på
Hoffsvangen var full av stein
etter at det var blitt dumpet
masse der, og arealet skrumpet
da parkeringsplassen til barne-
hagen tok en god jafs. I det hele
tatt stod det ikke så veldig bra
til med Klokkerjordet. Østre
Toten kommune, som eier jord-
lappen, fikk derfor koblet att-
gløyma med en frier som har de
beste intensjoner, men litt gam-
melmodig redskap, og nå er det
store sjanser for at noe er på
veg til å spire.

Våronna er nemlig unnagjort,
og ekteskapet mellom
Klokkerjordet og en velholdt
McCormick, 1960-modell er
fullbyrdet. Det er alle parter
storfornøyd med.

Dugnad
– Vi har kjørt bort 15 lass med
stein, forteller Terje Bjørklund i
Gutun maskinlag. Det har rik-
tignok vært flere enn
McCormick som har bidratt, og
jobben var gjort på bare noen
timer da flere Gutun-medlem-
mer stilte med traktorer og red-
skap for å rake bort stein. Siden
har de pløyd, slåddet, harvet og
sådd.

– Vi har gjort det på dugnad,
med gammel redskap, sier
Bjørklund. Gutun maskinlag
holder utelukkende på med
maskiner som har passert sin
første ungdom, og derfor er red-
skapsparken midt i blinken for
vesle Klokkerjordet. Noen
ganger må det imidlertid hentes
inn hjelp fra 2015.

– Vi måtte bruke en ny såma-
skin, for vi turte ikke å ta ut den
gamle hvis det ble regn, sier
Bjørklund. Til høsten blir det
altså avling, og maskinlaget har
funnet en nisje som passer for
dem og for klokkerjordet.

Kønnband
– Vi har sådd havre, så til høs-
ten skal vi til med gammeldags
selvbinder og lage kønnband,
sier leder i laget, John Snoen.

Det blir enda et tilskudd i kassa
for maskinlaget, som også blir
belønnet av kommunen for å ta
vare på Klokkerjordet.

– Vi får 3.000 kroner for å
holde det ved like, forteller
Snoen.

Eiendomssjef i Østre Toten,
Bjørn Eng synes det er en god
investering, og så langt ser det
ut til at Klokkerjordet og Gutun
maskinlag, det er en allianse å
regne med.

– Ja, hvis alt går etter planen,
fortsetter vi her, sier Bjørklund.
Arbeidskraft kan han iallfall
regne med, for laget har nå 130
medlemmer som brenner for alt
som «ryk og læt», og sjansen til

å bruke gammel redskap til å
gjøre et skikkelig karstykkje,

den lar de ikke gå fra seg.

Et usedvanlig 
lykkelig ekteskap
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Rod’n kustom
trekkplaster
Torsdag kommer HM
Kongens garde, med musikk-
orps, signaltropp og drill-
tropp på besøk til Skreia.
Denne kvelden blir det også
konsert ved Sandberggården,
og det blir servering både der
og i telt ved Peter Aas.
Samtidig er det nattåpent i
butikkene, som har utvidet
åpningstid hele helga.

Fredag blir det flere boder,
det blir både bakels og røm-
megrøt, og det blir servering
i teltet. Trekkplasteret for
mange blir imidlertid å finne
litt utenfor sentrum, for da
åpner Yttervika Rock &
Amcar club årets «Rod’n
kustom-treff» på travbanen.
Her er biler fra 1960 og tidli-
gere velkommen, og det blir
nok også i år både lokale og
mer eksotiske stasbiler å se
på treffet.

Lørdag er høydepunktet,
med mopedløp, limbo, dra-
grace og altså traktorparade,
det blir veteransykler og det
blir dessuten konserter, både
med Østre Toten storband og
med Unity.

I tillegg er det bebudet
både tryllekunstner og mobil
hoppbakke, og et allsidig til-
bud for de minste.

FK Totens
første tap
FK Toten gikk på sesongens
første tap da laget møtte
Løten på bortebane. FK
Toten var i føringen med 0-1
ved pause etter en scoring av
Trond Aass. 

I begynnelsen av andre
omgang ble Trond Fodstad
felt og laget ble tildelt straf-
fespark, men Thomas S.
Flesvig maktet ikke å over-
liste hjemmelagets keeper. I
stedet ble det Løten som
utlignet til 1-1, og laget gikk
også i føringen med 2-1.
Etter vel en halv times spill
ble det 3-1, før Thomas S.
Flesvig reduserte til 3-2. FK
Toten jobbet for utligning,
men i stedet ble det hjemme-
laget som scoret og fastsatte
sluttresultatet til 4-2. 

Terje Bjørklund på sin McCormick fra 1960 har tatt godt vare på Klokkerjordet på Hoffsvangen.
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Selv traktorfrelste må ha mat
Gutun er selvsagt på plass under
Skreiadagene, som etterhvert er
blitt synonyme med brumming
fra gamle gode motorer og blålig
totaktsdis over en overveiende
motorinteressert publikumsmas-
se. Gutun blir å finne på festival-
området hele lørdag, men skal
også vise seg fram litt; utpå
dagen er det stor fare for å
påtreffe gamle traktorer defile-
rende fra Peter Aas til Skreia sta-
sjon.

Skreiadagene er imidlertid mer
enn traktor og moped og bil, og i
år blir det servering i telt på par-
keringsplassen foran Kiwi. Den
som skal stå for serveringen er
Erik-Ottar Hansen, som driver
Totenvika galleri og kulturkafé
på Skramstad Søndre.

Han har med seg Viken II på

laget, og sammen skal de sørge
for at det blir både mat og drikke
mellom slagene på Skreia.
Hansen tenker lokalt, og har pla-
ner om å introdusere en ennå
ikke navnsatt hamburger, men
som iallfall har opprinnelsen i

almenningslodd fire og fem.
– Det blir hjorteburger, sier

Hansen. I tillegg blir det selvsagt
kaker og kaffe, og Hansen er
ikke snauere enn at han også tar
med litt kunst og litt småtteri fra
butikken sin til teltet.

Erik-Ottar Hansen fra Totenvika galleri og kulturkafé disker opp i
telt under Skreiadagene. (Foto: Mina B. Sveen).

Terje Bjørklund og John Snoen fra Gutun maskinlag brenner for
gamle traktorer, og nå har de fått ansvaret for sitt eget jorde –
Klokkerjordet på Hoffsvangen.

mailto:mina@totens-blad.no


Blodsmak i munnen og
bein tunge som tømmer-
stokker. Det er ikke bare,
bare å tråkke nærmere 40
kilometer i delvis bly-
tungt skogsterreng. Det
fikk flere erfare under
årets utgave av Einarittet.

Karsten Nyborg
karsten@totens-blad.no

– Det var skikkelig tungt, sa en sli-
ten Roar Sollie etter målpassering.
Sollie, som representerer Raufoss
& Gjøvik sykkelklubb, ble med
sin femteplass beste lokale rytter i
Einarittet, som søndag ble avviklet
for sjuende gang med Eina sports-
klubb som dyktig arrangør.

Bar sykkelen
– Jeg holdt følge med teten til
halvveis i løpet, men da ble beina
så tunge at jeg bare måtte slippe.
Over de bløteste og mest gjørmete
partiene bar jeg rett og slett sykke-
len, sa Sollie, som var fornøyd
med gjennomføringen av løpet,
men som nok syntes avstanden på
vel fem minutter opp til rittets
vinner Jo Nordskar fra Kloppa off-
roadklubb, var i drøyeste laget.

Også samboerparet Brit Einseth
og Jan Tore Karlsen, som i likhet
med Sollie sykler for Raufoss &
Gjøvik SK, la ikke skjul på at det
hadde vært et tungt og sugende
føre.

Lokale klassevinnere
– Einarittet er et krevende ritt
under normale forhold og under
dagens rådende forhold ble det
ekstra tungt. Jeg valgte flere ste-
der å springe for å spare krefter,
sa Brit, som ble vinner av
kvinner klasse 40-49 år, foran
Mette Larsen fra CK Toten-
Tråkk, mens Brits samboer Jan
Tore ble nummer sju i men-
nenes klasse 50-59 år. Beste
kvinnelige rytter ble ikke uven-
tet Elisabeth Sveum fra Raufoss
& Gjøvik sykkelklubb. Hun del-
tok for fjerde gang og tok sin
fjerde seier. Kvinner 20-29 år
ble vunnet av Karoline Røste
Omdahl, Raufoss & Gjøvik SK,
mens Martin Røste Omdahl
vant klasse 17-19 år, Wegar
Løkken klasse 40-49 år og Olav
Sveum klasse 50-59 år, alle fra

Raufoss & Gjøvik SK.

Dalende deltakerkurve
Også barn og ungdom i alderen 10
til 16 år, som kjørte rundbaneritt i
tøft terreng på skogsbilveg og stier
i området ved Prestmarka idretts-
park, fikk føling med tunge for-
hold forårsaket av nedbøren den
siste tiden.

– Det var tungt å sykle i dag,
innrømmet søskenparet Vilde og
Preben Brønstad, fra CK Toten-
Tråkk. Begge var imidlertid veldig
godt fornøyd med egen innsats
noe de også hadde god grunn til å
være. Vilde gikk nemlig til topps i
jenter 11-12 år, mens Preben gjor-
de det samme i tilsvarende gutte-
klasse. Vinner av jenter 13-14 år
ble Øydis Norland, Raufoss &
Gjøvik SK.

Totalt var rundt 120 små og
store syklister i aksjon under hel-
gens ritt. Det er færre enn tidligere
og langt færre enn i rekordåret
2011, da antallet deltakere var
oppe i 300. Siden da har deltaker-
kurven pekt nedover og det er
synd for arrangørene Eina SK,
som gjør en skikkelig solid arran-
gørjobb. 
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Museumsjobb
for skoletur
Mjøsmuseet, Lions Østre
Toten og ungdomsskoleele-
ver på Skreia og Lena har
hatt et samarbeid som startet
i fjor høst.

Rundt omkring på uteom-
rådene på Stenberg har ung-
dommene fra 9. klasse ved
de to ungdomsskolene jobbet
for å få inn penger til skole-
tur til Polen til høsten. Lions
Østre Toten trår nemlig støt-
tende til med penger mot at
de gjør en samfunnsnyttig
innsats, noe bygdas museum
har fått glede av. I fjor høst
ble elever fra Lena ungdoms-
skole satt i arbeid, og i vår
har elever fra Skreia ung-
domsskole fått det samme til-
budet. Lauv og kvist har blitt
fjernet med hjelp av river og
presenninger – og det ble
mange lass! 

– Ungdommene ga uttrykk
for at det var moro å gjøre
noe annet enn det vanlige en
dag, og det ble også obser-
vert en del sprekinger som
syklet de lange bakkene opp
til amtmannsgården, forteller
Heidi Froknestad i Mjøs-
museet.

Mjøsmuseet og Historie-
laget takker så mye for inn-
satsen og håper at årboka
som hver av elevene fikk kan
gi litt inspirasjon til nysgjer-
righet på bygdas fortid.

Østre Toten
gikk til NM
I helga ble distriksmesterska-
pet i førstehjelp arrangert på
Fagernes, og der stilte Østre
Toten Røde Kors Hjelpekorps
to lag med seks deltakere.
Begge lagene var i løpet av
helga gjennom nattorientering
og ei ringløype med flere pos-
ter hvor det skulle utføres før-
stehjelp. Det ene laget fra
Østre Toten gikk helt til topps
og vant distriksmesterskapet
på Fagernes, og er nå klare for
NM i førstehjelp som arrange-
res i Levanger 21. til 23.
august. 

Får skjenke
på Skreia
Nye Kaffekruset har fått
ambulerende skjenkebevilling
i forbindelse med Skreia-
dagene, torsdag kveld, etter
Gardens besøk. Hege Alstad
er skjenkeansvarlig. Kafeen
kan skjenke øl og vin i mor-
gen.

Tråkket så gjørme 
og søle skvatt

Selv om beina
ble tunge
underveis så
tråkket Roar
Sollie fra
Raufoss &
Gjøvik SK inn
til beste lokale
plassering. 
– Fornøyd med
gjennomfø-
ringen og bra
arrangement,
var kommenta-
ren fra Roar
som her sees
sammen med
sønnen Eskil.

Tror de skal finne brannårsaken
Etterforskerne har godt håp om å
finne brannårsaken etter at en
enebolig i Narumsvegen i Kolbu
ble totalskadet natt til onsdag i
forrige uke.

Fire personer kom seg ut av
det brennende huset. 110-sentra-
len fikk melding om bygnings-
brannen kort tid etter klokka 23.
Brannvesenet kom raskt til ste-
det, og klarte å forhindre at hele
huset brant ned. Det var en
meget vanskelig oppgave å sluk-

ke brannen i loftsetasjen, da det
der var fullt av hulrom. Akkurat
det er et kjent problem for brann-
vesenet, og slike hulrom fører til
at brannen blusser opp igjen
gang på gang. Politiet har under-
søkt huset, og mener å kunne
fastslå at brannen har startet i
første etasje, i et kammers.
Senere denne uka skal det fore-
tas nye undersøkelser på brann-
stedet, i samarbeid med det loka-
le eltilsynet.www.begravelsesbyraaet.no

Hjemmebesøk
Blomsterbinderi
Gravmonumenter

BØVERBRU: Trosterudvegen 3
LENA: Lenagata 54

DØGNVAKT 611 98 450

Begravelsesbyrået
Gjjøøvviikk       TTootteenn

RAUFOSS: Storgata 28

Politiet har godt håp om å finne
brannårsaken i denne eneboligen
i Kolbu etter brannen i forrige
uke. (Foto: Jon Olav Andersen).

– Et kjempefint ritt der en virke-
lig fikk prøvd seg, sa samboer-
paret Brit Einseth og Jan Tore
Karlsen fra Raufoss & Gjøvik
SK.

Vilde og Rune Brønstad fra CK
Toten-Tråkk, syklet begge inn til
seier i sine klasser, 11 til 12 år, og
blir her gratulert av en stolt
pappa Rune Brønstad.

Disse tiåringene fra arrangørklubben Eina SK, var i år gamle nok
til å delta i rundbanerittet og det satte de stor pris på. Fra venstre
Mathias Hoelsveen, Andreas Boertmann Bøe, Malin Hoelsveen og
Johan Ulven.

mailto:karsten@totens-blad.no
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På brannstasjonen i
Østre Toten har det
gjennom mange år vært
fokus på å ivareta et
godt miljø, og i forrige
uke fikk brannvesenet
arbeidsmiljøprisen for
første gang.

Thea Romsås
thea@totens-blad.no

Østre Toten brannvesen har det
beste arbeidsmiljøet i kommu-
nen. Det mener i hvert fall kom-
munen selv, etter å ha gitt årets
arbeidsmiljøpris til brannvesenet.

– Det er første gangen vi får
denne prisen, og vi setter stor
pris på det. Vi har jobbet syste-
matisk over mange år for å få et
godt arbeidsmiljø, og for oss er
HMS hverdagen, sier brannsjef
Anders Brusveen.

Ble overrasket
Brannvesenet har totalt 24 ansat-
te, og selv om de har en krevende
jobb, har de ikke hatt alvorlige
personskader eller helsemessige
problemer som skyldes arbeid i
løpet av de siste 15 årene. Dette
er bare noe av grunnen til at
brannvesenet stikker av med pri-
sen.

– Vi har blant annet fellessam-
linger, debriefing og sosialt sam-
vær etter øvelser, årlige fysaktu-
rer, julemiddag og god bedrifts-
helsetjeneste. I jobben vår er vi
avhengig av å ha et godt arbeids-
miljø, sier verneombud Kenneth
Blien.

Brannvesenet hadde selv meldt
seg på som kandidat til arbeids-
miljøprisen, men ble overrasket
med prisutdeling under et arran-
gement for kommunens ansatte i
forrige uke. I tillegg til heder, ære
og godt omdømme, fikk
Brusveens mannskaper også
10.000 kroner.

– Disse skal brukes til arbeids-
miljøtiltak for de ansatte, sier
brannsjefen.

Enda et HMS-tiltak
Etter å ha bygd en fellesskaps-
kultur ved sosialt samvær og årli-
ge arrangementer over flere år,
viser medarbeiderundersøkelsene
at Østre Toten brannvesen er
blant de beste i kommunen på
samtlige punkter, og ligger godt
over landsgjennomsnittet totalt.
De er selvfølgelig også opptatt av
mannskapenes sikkerhet, og var
først i Norden med et slokkesy-
stem som ivaretar sikkerheten
langt bedre enn tradisjonelle
slokkesystem, noe flere brannve-

sen både i Norge og Sverige nå
har kopiert. Alt dette til sammen,
er grunnen til at brannvesenet har
kommunens beste arbeidsmiljø.

– Vi er en del av et stort kolle-
gium i kommunen, har mye med
både kommunens ansatte og inn-
byggerne i kommunen å gjøre,
og vil være en aktiv deltaker i
lokalsamfunnet. Derfor er det
veldig artig at vi fikk denne pri-
sen, sier Brusveen, som satser på
å ha et like godt arbeidsmiljø
hvert eneste år.

Og snart blir arbeidsmiljøet
enda bedre, for før ferien skal
den nye vaskehallen stå klar til
bruk utenfor brannstasjonen. Et
relativt enkelt bygg, men noe
brannstasjonen fram til nå har

manglet.
– Dette er også et HMS-tiltak.

Her får vi en godkjent vaskehall

hvor alle kjøretøyene vi har kan
vaskes. Det gleder vi oss til, sier
brannsjef Brusveen.

Prisverdig godt
arbeidsmiljø
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ØTS takker
nei til NM
Det blir ikke noe skiskytter-
NM i Karidalen i tiden 1. til 3.
april neste år. På grunn av kolli-
sjon med Hovedlandsrennet
(HL), i Målselv, har Østre
Toten skilag (ØTS), takket nei
til arrangementet som ble tildelt
klubben høsten 2013.

Opprinnelig var HL satt opp
i tiden fra 18. til 20. mars 2016,
men styret i Norges skiskytter-
forbund (NSSF), har senere
flyttet dette arrangementet til
samme helgen som NM. Da
ØTS har 12 utøvere som er
aktuelle for deltakelse i HL
med tilhørende foreldre, hvorav
noen med avgjørende ansvar
for gjennomføringen av NM,
ser ikke klubben seg i stand til
å avvikle mesterskapet. Totalt
vil det nemlig være rundt 30
personer man mister som dug-
nadshjelp på grunn av dette.

– Vi er redde for at klubben
ikke kan gjennomføre et mes-
terskap med den kvalitet og
presisjon klubben er kjent for
og ønsker, skriver ØTS i et
brev til NSSF, den 8. mai i år.
Da NSSF, senest i møte med
ØTS 31. mai ikke kunne gi
noen lovnader om å flytte HL
eller om endrede rammebeting-
elser, mener klubben at risikoen
er for stor til å kunne stå som
NM-arrangør, går det fram av
lagets hjemmeside.

Ottosen på
fjerdeplass
Etter at den første runden i
årets norgescup i skyting er
avviklet i Trøndelag, ligger
Roger Ottosen på fjerdeplass
med totalt 1036 poeng. Han
ligger dermed seks poeng bak
skytterkongen Hans Kristian
Wear som er i ledelsen etter
rundens tre stevner. Ottosen
vartet opp med følgende resul-
tater i de tre avholdte stevnene:
Skjelstadmark 347, Byneset
345 og i Trondhjems skytter-
lags stevne 344 poeng. 

Fikk sitt
andre tap
Raufoss damelag i fotball gikk
på sitt andre tap denne sesong-
en da laget møtte Vålerenga
mandag kveld i Storhallen.
Med en scoring i hver omgang
vant Oslo-laget 0-2. Raufoss
produserte flere gode sjanser,
men maktet ikke å omsette
disse i tellende resultater.

Sommer på
Raufoss gård
13. juni starter sommeren på
Raufoss gård med åpning av
galleriets sommerutstilling av
malerier, tegninger, keramikk
og foto. Samtidig er det også
klart for årets første sommer-
konsert på Raufoss gård.

Brannsjef Anders Brusveen og verneombud Kenneth Blien ved Østre Toten brannvesen har jobbet sys-
tematisk for et godt arbeidsmiljø på brannstasjonen. Nå har de fått kommunens arbeidsmiljøpris.

Vinden tok knekken på bjørka
Mandag blåste det kraftig flere
steder på Østlandet, og også tot-
ningene fikk kjenne på vindens
kraftige tak. På Lena var det en
varebil som måtte tåle smellen,
da vinden tok knekken på ei
bjørk like ved Lenatunet. Etter
det Totens Blad erfarer, ble ingen
personer skadet da bjørka gikk
over ende. Vinden tok også med
seg flere trær i distriktet, blant
annet i Sletta hvor ei bjørk falt
over Holtevegen.

Den kraftige vinden og flere
trefall førte også til at mange var
strømløse mandag ettermiddag
og kveld. Noen av Eidsivas
kunder i Gjøvik og Østre Toten
opplevde strømbrudd på grunn
av lavspentfeil, altså feil på

strømnettet fra transformator til
hus. Dette kan ifølge Eidsiva
forekomme i etterkant av høy-
spentfeil, og totalt var 5.000
Eidsiva-kunder i Oppland og
Hedmark uten strøm i kortere
eller lengre perioder.

Strømselskapet opplyser at alle
feil i høyspentnettet nå skal være
rettet, etter at mannskapene job-
bet på spreng med feilsøking.
Også helikopter ble sendt ut for å
befare høyspentlinjene i noen
områder.

Den kraftige vinden mandag tok tak i ei bjørk på Lena, som falt
over en parkert varebil. (Foto: Hans Erik Linnerud). 

Nå jobbes det med å få ferdig brannvesenets nyeste HMS-tiltak før
ferien. Den nye vaskehallen vil bidra til et enda bedre arbeidsmiljø,
og selvfølgelig at brannbilene holdes skinnende rene.

mailto:thea@totens-blad.no


Bor du på Skreia er det
godt mulig at du får ny
fastlege i løpet av høs-
ten. Skreia legesenter
skal nå ansette to nye
fastleger, hvorav en av
disse begynner i en
nyopprettet stilling.

Thea Romsås
thea@totens-blad.no

– Vi skal på litt sikt redusere
antall pasienter per lege for at
pasientene skal få bedre oppføl-
ging. Derfor øker vi nå antall
fastleger, sier fastlege og daglig
leder Erling Egenæs.

Skreia legesenter har fram til
nå vært bemannet med tre fast-
leger, en turnuslege, tre helsese-
kretærer og to sykepleiere. Nå
kommer altså den fjerde fastle-

gen til bygda.

Fire damer
I tillegg til at legesenteret øker
antall fastleger, må de også
erstatte en av sine egne. Fastlege
Thomas Lund Leivseth starter i
oktober i sin nye jobb på syke-
huset på Reinsvoll, og Egenæs
skal derfor ansette to nye fastle-
ger.

– Søknadsfristen har nå gått
ut, og det er totalt åtte søkere.
Fire av disse er veldig gode
søkere, som vi kjenner til fra før,
sier Egenæs, som også kan
avsløre at alle disse fire er
kvinner.

Han skal i samarbeid med sine
kolleger snart i gang med inter-
vjurundene, og i løpet av juni vil
det være klart hvilke to som blir
de nye fastlegene på Skreia.

– Thomas jobber ut septem-
ber, men den nyopprettede stil-

lingen er ledig fra juli. Det er det
imidlertid ikke sikkert at den
som får jobben er, så vi har for-
løpig ikke spikret noe tiltredel-
sesdato for denne stillingen, sier
Egenæs.

Nye plasser
Å rekruttere fastleger til bygda,
skal ifølge Egenæs ikke være noe
problem.

– Vi har et svært godt samar-
beid med Østre Toten kommune,
og har en litt annerledes avtale
enn mange andre legepraksiser.
Bygget vi holder til i er kommu-
nalt, helsesekretærene og syke-
pleierne her er ansatt i kommu-
nen, og vi får heller ikke tilskudd
per pasient her på legesenteret.
Dette gjør at det er billigere for
legene å begynne her enn hos en
praksis i for eksempel Oslo, og vi
rekrutterer bra, sier han.

I dag er det vanlig at fastlegene

har omtrent 300 pasienter på sin
liste per praksisdag, hvilket for
legene på Skreia er fire dager.

– Vi ser at dette etterhvert kan
bli litt mye, ettersom behovene til
pasientene endrer seg og vi skal
kunne ta imot pasienter samme
dag som de ber om time. Vi har
også andre arbeidsoppgaver, som
for eksempel samarbeid med
hjemmetjenesten og NAV. Derfor
vil vi utvide kapasiteten og forde-
le pasientene bedre, sier Egenæs,
som selv er fastlege for cirka
1.200 pasienter.

Fastlegen som starter i Lund
Leivseths stilling skal i første
omgang overta hans pasientliste,
mens fastlegen som starter i den
nye stillingen får en ny pasientlis-
te.

– At vi ansatter en fastlege i en
ny stilling vil også medføre at vi
får noen flere fastlegeplasser her
på legesenteret, sier Egenæs.
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Lokker flere
ut på tur
For å få enda flere ut på tur,
og bli kjent med åsen vest for
Raufoss, har Åsløypas venner,
Åsen miljølag og Vestre Toten
kommune startet prosjektet
«Finn åsen». På Eikvelta,
Skjærsjøhaugen, Rognli -
haugen, Minnesmerket,
Vårnes sætra og Stokkekrysset
Nedre er det satt ut kasser
med bøker, hvor alle som er
ute på tur oppfordres til å skri-
ve navn og dato i bøkene.
Stiene i området er godt mer-
ket, og det er utarbeidet et
eget kart som kan lastes ned
fra kommunens hjemmeside.
Alle som har skrevet seg inn i
bøkene, er med i trekningen
av tre premier som deles ut
etter endt sesong. 

Silje vant
halvmaraton
I helga ble Det Norske
Fjellmaraton arrangert på
Beitostølen, og mange møtte
opp for å løpe de ulike distan-
sene. Skreia-jentene Silje
Eklund og Kjersti Lindstad
løp begge halvmaraton, altså
en distanse på 21 kilometer.
Vanligvis går halvmaraton fra
Valdresflya til Beitostølen,
men på grunn av dårlig vær
ble både start og mål lagt til
Beitostølen i år. Dette vippet
imidlertid ikke Skreia-jentene
av pinnen, og Eklund tok seie-
ren i klassen kvinner 23-39 år
med tiden 1.36.38. Lindstad
gjorde også et godt løp, og ble
nummer 19 av 138 deltakere. 

Seniortur 
til Trettrota
I morgen, altså torsdag 4. juni,
arrangerer Seniorgruppa i
DNT Gjøvik og Omegn tur til
Trettrota i Vestre Toten.
Turdeltakerne møter opp ved
Toten Tre på Gotterud med
niste i sekken, og derfra orien-
terer turlederne Margrethe
Leirdal og Eva Bang-Madsen
fram til Trettrota. Her er det
fin utsikt over Toten-bygdene
og Einafjordet. Turen går i
kupert terreng, og passer godt
for seniorer. 

Ansetter to nye 
fastleger på Skreia

Fastlege Erling Egenæs på Skreia legesenter skal snart i gang med intervjuene før han skal ansette to nye fastleger, hvor den ene av dem
starter i en nyopprettet stilling. Mest sannsynlig vil begge de nye fastlegene være kvinner. 

Kolbu/KK – Faaberg
Kolbu Stadion, 

lørdag 6. juni kl. 16.00
Inngang kr. 70/30

www.kolbukk.no

Kampoppsett 2015
Våre drakt-sponsorer:

HAUGGATA - LENA

G-SPORT 
TORESEN
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Asbjørn Overn og Lena
vel må sende regninger
til Lenas befolkning for
å få penger til gatelys på
veger eid av kommune
og fylke. Nå er han lei,
og har tatt kontakt med
ordfører Hans Seierstad,
som er skjønt enig i at
det må ryddes opp.

Mina B. Sveen
mina@totens.blad.no

Det er velforeningene som har
ansvaret for gatelys i store deler
av Østre Toten. Det er 14 velfor-
eninger som drifter 1.748 lys-
punkter i kommunen, og Lena vel
har 127 av dem. Gatelysene står
langs både fylkesveg, privat veg
og kommunal veg, og nå har for-
eningen fått nok av å prøve å
skrape sammen penger til å betale
regninga, både for drift og vedli-
kehold.

– Lena vel kan ikke fortsette å
ha ansvaret for gatelys, sier
Asbjørn Overn i foreningen, og
han er ikke alene. Flere velfor-

eninger har sagt fra at det er for
krevende for frivillige å ta ansva-
ret for denne jobben, for det er
blitt både dyrere og vanskeligere
enn før.

– Det er jo blitt mer avansert
utstyr, og det er mye av dette vi
må leie inn folk til å håndtere, sier
Overn. Leie er dyrt, og selv i
Lena vel, som har hatt en profe-
sjonell i sine rekker, er det kre-
vende å få utført nødvendig vedli-
kehold og opprusting.

Det er også kostbart å drifte
gatelys.

Kommunen betaler litt
– Kommunen har så langt bidratt
med 40 prosent av strømkostna-
dene, sier ordfører i Østre Toten,
Hans Seierstad. Resten av reg-
ninga har velforeningene dekket
ved å be om et beløp fra innbyg-
gerne i deres område, men dug-
nadsånden er ikke like utpreget
som for noen tiår siden.

– Vi sender ut en giro, men det
er ikke alle som betaler selv om
dette er noe som kommer felles-
skapet til gode. Når det er mørke
pærer, derimot, får vi raskt klager,
sier en oppgitt Overn.

Han påpeker at nå som det
også er kommet eiendomsskatt i
kommunen, bør velforeningene få
slippe å skaffe penger til lys i
gatene.

Omtrent 40 prosent av vegly-
sene befinner seg på fylkesveg, og
i fjor høst var det meningen å
rydde opp i eierskapet og ansvaret
for belysning langs disse vegene.
Saken kom opp i Oppland fylkes-
ting, men der ble den utsatt etter
at det kom innspill om at mange
kommuner ønsket å se på eventu-
elle endringer i kommunestruktu-
ren før de ville gjøre noe med veg
og veglys. Det slo uheldig ut for
Østre Toten.

Går til fylket
– Dette gjelder særlig Østre Toten.
Der er det en del varianter av
ansvarsforhold for veglys, sier fyl-
kesvaraordfører Ivar Odnes (Sp).
Problemet består i at det er fylket
som er vegeier, mens det er vel-
foreningene som drifter belys-
ningen. At det er unødvendig rote-
te, er Odnes enig i, og det var
meningen at ansvaret skulle over
på fylket, mot at kommunene tok
ansvar for enkelte vegstrekninger.

– I praksis er det meningen at
dette skal avgjøres i løpet av neste
periode, altså kan det bli så seint
som i 2019, sier Odnes. Han ser
imidlertid at Østre Toten har
behov for fortgang i saken.

– Det velforeningen kan gjøre,
er å ta en henvendelse til kommu-
nen, som så kan henvende seg til
fylkeskommunen, sier Odnes.
Han mener det er mulig å få fort-
gang i saken for Østre Totens del,
men vil ikke love noe.

– Jeg vil ikke forskuttere noe,
understreker fylkesvaraordføreren.

Overn og Seierstad er ikke i
tvil om at de vil ta kontakt med
fylket for å be om at saken blir
tatt opp igjen, og en fordeling der
kommunen tar ansvar for lys på
kommunal veg og fylket tar
ansvar for fylkesveg, synes å
tvinge seg fram. Langs privat veg,
vil det derimot bli et spørsmål om
hvor nødvendig det er med lys.

– Dette vil nok bli et trafikksik-
kerhetsspørsmål, sier Seierstad.

Velforeningen lei 
av å tigge penger
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Raufoss er
ubeseiret
Heller ikke Lørenskog mak-
tet å stikke kjepper i hjulene
for seiersvante Raufoss, men
et velspillende Lørenskog
bød Raufoss på god mot-
stand. Seieren på 2-1 satt
derfor langt inne og spen-
ningen holdt seg helt til dom-
merens fløyte markerte
kampslutt.

Raufoss åpnet best og
Rocky Lekaj sørget for å
sende laget i føringen etter
vel 10 minutters spill. Etter
dette kom gjestene bedre
med og etter rundt 20 minut-
ter kom utligningen. Flere
scoringer ble det ikke før
pause. Det skulle også gå vel
20 minutter av andre omgang
før neste scoring, og igjen
var det Rocky Lekaj som
noterte seg på scoringslisten,
denne gangen på straffe-
spark.

Lørenskog kjempet for
nok en gang å bringe balanse
i regnskapet, men en meget
god Ole Kristian Lauvli i
Raufoss-buret reddet det som
kom, og rundt 700 tilskuere
kunne fornøyd konstatere at
Raufoss tok sin sjuende stra-
ke seier, Laget står nå med
21 poeng og en imponerende
målkvote på 25-3.

Boklansering
på biblioteket
Mandag 8. juni kommer
Marion Arntzen og Kari
Kahrs til Østre Toten folkebi-
bliotek for å lansere sin nye
bok «Så falt brikkene på
plass». 

I boka forteller blant andre
tre gutter fra Toten om hvor-
dan det var å bli født i jente-
kropp, og vegen fram til livet
som gutt.

Til biblioteket kommer
også en far som vil fortelle
hvordan det var å følge en
slik prosess. 

På lanseringen blir det, i
tillegg til bokprat, sang av
Heidi Rødningsby, Ruben
Stenersen, Janne Arntzen
Gulli og Glenn Gulli. Det
blir enkel servering. 

Nå må det bli
en orden på
hvem som
skal betale for
at det er lyst
og trivelig i
sentrumsom-
rådene i kom-
munen, det er
Asbjørn
Overn i Lena
Vel og ordfø-
rer i Østre
Toten, Hans
Seierstad,
skjønt enige
om. 

Betonmast Toten bygger på Hamar
Betonmast Toten utvider sitt sats-
ningsområde, og har nå inngått
avtale med Morgenstjernen om å
bygge Sentrumshagen i Hamar
sentrum. Her skal det etableres
en bygningsmasse på cirka
16.000 kvadratmeter, som skal
inneholde leiligheter, næringsare-
aler og et konferansesenter for
kulturtilbud og andre arrange-
menter.

Prosjektet er Betonmast Totens
første store på andre siden av

Mjøsa, og har en kontraktsum på
295 millioner kroner. 

Skansen og Grande 

musikkorps

2010

Ministevne med 
skansen og grande 

Musikkorps 
Gjøvik gård, under seilet 

10. juni kl. 17.30

Gratis inngang
salg av mat og drikke

med: Bruflat musikklag,
Biristrand musikkforening, 

Kastad musikkforening, 
Snertingdal musikkforening 

Grande drilltropp.
�������������	����
���

ÅNDALEN PUKKVERK
Skumsjøvegen 330, 2827 Hunndalen.
Tlf 61 14 07 70. Åpent man-fre 7-15.

Skansen og Grande 
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Konfirmasjon
på Raufoss
Konfirmasjon på Raufoss
søndag 7. juni, første pulje:
Aleksander Haugen
Trogstad, Anna Dybdahl
Hansen, Beate Gravdahl
Strande, Emilie Enger,
Hedda Wang, Ida Hammers-
borg, Jørgen Oliver Strøm,
Kaja Emilie Ruste, Katrine
Haugen, Magnus Kyseth,
Nicklas Fremstad Nilsen,
Sigurd Larsen Wøien, Sivert
Wien og Thea Elise Roen
Aas.
Andre pulje: 
Simen Nerødegård,
Benedikte Johansen Finvik,
Caisa Constanse Heimdal,
Esma Serine Gellein Kaplan,
Fredrik Jansen, Ine Nybakk,
Jens Kristian Hagaseth
Aasmundsen, Kim André
Simonsen, Kristoffer Alm
Karsrud, Mats Skjellerud
Røste, Mina Iselin Furberg
Kjeserud, Nicoline Jung
Øybakken, Nora Hustad
Amsrud og Vinjar Løkken.

Konfirmasjon
i Hoff kirke
Konfirmanter i Hoff kirke
søndag 7. juni:
Alexander Bergheim, Emilie
Eng Tidemandsen, Emma
Sofie Holmstad, Erik Fodstad,
Hanne Langgård Hansen,
Johannes Opsahl, Jonas
Engh Sagvold, Katrine
Lønhaug Bekkelund,
Lars Andreas Lie, Malin
Tøftum Bakkelund, Mari
Olsby Bratberg, Mari Saur,
Marit Fjørkenstad, Morten
Lier Gran, Sindre Sund-
haugen, Steinar Edvardsen,
Synne Solhaug og Øyvind
Glimsdal Bakke.

Konfirmasjon
i Kolbu kirke
Konfirmanter i Kolbu kirke
søndag 7. juni:
Torgeir Auråen, Nora Bakke,
Ingeborg Bekken, Elin
Hveding Bergum, Marius
Bjeglerud, Janniche Ekre,
Frida Stensvold Ensrud,
Martin Fridlund, Victoria
Cecilie Røise Fystro, Sina
Hauge, Emilie Haugen, Jorid
Hoel, Nina Hoel, Bendik
Johannes Hoel, Tiril Løken
Holmen, Martine Røkke
Holte, Synne Holthe, Karoline
Kjølseth Grønnerud, Martine
Svellet Myrvold, Amund
Møllerhagen, Christian Bøe
Nilsen, June Fruseth Nygård,
Harald Ringen, Jon Magnus
Smestad, Ida Sofie Stensrud
Sveum, Mina Sørum, Amalie
Tandsæther, Nora Marie
Tandsæther, Ann Monina
Thomassen og Marte Mari
Vestli.

Urbane elegant vi

Det er ikke mulig å ta
Urbane totninger på noe
som helst, bortsett fra
muligens litt ustødig
polsk uttale. Årets som-
mershow har et tempo
som kan ta pusten fra de
fleste.

Jon Olav Andersen
jonolav@totens-blad.no

Forventningene var store da sce-
neteppet falt i teltet på Kapp tors-
dag kveld. Nå er det niende gang-
en denne gjengen byr på seg selv,
for å more totningene. Og folk ler
og morer seg. Men vi tror at artis-
tene selv har det minst like mor-
somt, selv om det nok blir godt å
få ferie når over 30.000 har vært
innom teltet en gang ut på som-
meren.

Vi røper vanligvis ikke så mye
fra premierefesten, men det var
liten tvil om at det var to svært
glade gutter som der delte ut enda
flere godord og små gaver til alle
gode hjelpere der. Paul Håvard
Østby og Gustav Nilsen smilte
bredt og lykkelig da måneder
med forberedelser var over, og
premieren spilt.

Tøffe utfordringer
Skjønt gutter og gutter. Årene har
gått, og alle de involverte er blitt
tilsvarende eldre og rutinerte. Før
forestillingen røpet da unge
Østby at det stadig er blitt stadig

tøffere å danse rundt på scena,
rent fysisk. Vi syntes likevel dan-
singen gikk rimelig bra, selv om
vi merket oss at de urbane måtte
ty til mekaniske innretninger for å
få litt hjelp med å komme rundt
på scenegulvet. Ingen tvil om at
koreograf Charlotte Øverland
Våset har gjort jobben sin i år
også.

Så var det stilkarakterene for
det totale inntrykket. Mange år og
mange gode poenger har rast
forbi. Vi lar oss ikke overraske

voldsomt av skikkelsene som
dukker opp, det er mange gamle
kjente innom i løpet av kvelden.
Selvsagt var Håkon Skaug på
plass igjen. Nærmere et folkekrav
kommer du ikke på Toten.
Heldigvis hadde hans gode venn,
tekstforfatter Paul Håvard Østby,
vært raus med poengene. Så det
ble veldig morsomt. Vi ble faktisk
overrasket over å se Skaug med
dame, ikke bare prate om dame.
Og til alle dunkende pikehjerter i
Kraby-området: Håkon er ikke

lenger ukysset.

Tempo
Parodiene står i kø. Vi har sett og
hørt mange av figurene før, men
det går veldig fint denne gangen
også. Ikke minst takket være at

tempoet holdes oppe, og at regis-
sør Espen Alknes åpenbart har
kuttet og dyttet litt på de riktige
stedene.

Nå er det så mange som har
forventninger til ukene som kom-
mer, så vi går ikke i detalj om

Det er fotoforbud på forestillingene med Urbane totninger, men
likevel går ikke artistene av vegen for å ta noen bilder selv i løpet
av kvelden. Og de deler gjerne.

Lewi Bergrud solo er blant kravene fra Kapp-publikummet. Her
forsøker han seg på et litt uvant språk, noe kanskje avisleserne har
problemer med å høre.

Det er godt med litt forsterkninger. Anna Sørum ble hentet opp av
salen. Som vi ser var Gustav Nilsen heftig begeistret for hjelpen de
fikk på premieren.

Håkon Skaug var tilbake, og
denne gangen så det ut til at
han virkelig fikk draget.

mailto:jonolav@totens-blad.no


hele forestillingen. Men vi må få
lov å slå fast at så sterk gjenbruk
av Torstein Nilsen er utfordrende.
Rett og slett dristig. Hvem
Torstein Nilsen er? Det er åpen-
bart noen som ikke er lokalkjent
på Kapp, dette er altså faren til
Gustav Nilsen. Likevel holder det
helt til mål, gjenbruken av Nilsen
senior er dyktig utført.

Tekster fra sofaen
Sang og musikk er en bærende
del av Norges største sommer-
show. Her er det ingen som kan
ta denne gjengen på noe som
helst. De er så dyktige at det bare
er å ta av seg det man måtte ha av
hodeplagg.

Hva med tekstene? Vi aner vel
at alderen også begynner å vise
seg i tekstene. For vi mistenker
tekstforfatterne for å tilbringe mer
tid foran TV-en nå. Kanskje er
det blitt litt mer familiehygge i

sofakroken med årene? Derfor
skal du være rimelig oppdatert på
diverse TV-programmer for å få
fullt utbytte av absolutt alle
poengene.

På premieren var det Anna
Sørum fra Skreien som var den
heldige publikummeren som fikk
være med i forestillingen. Det
tror vi var veldig morsomt og
hyggelig for både henne, artistene
og premierepublikummet.

Vi ser bare ett problem for
Urbane totninger foran tiårsjubi-
leet. Paul Håvard Østby tar med
familien og flytter til Kapp, rett
ved teltet, og var inne på det selv:
Familien hans kommer til å bli
grundig lei utpå sommeren 2016,
når de først har hørt far i huset
øve i ukesvis, for så å stå på
scena i ukene etter.

Men såpass må vel urbane,
nyinnflyttede kappinger tåle etter
hvert?
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Konfirmasjon
i Balke
Konfirmanter i Balke menig-
het søndag 14. juni. Balke
kirke: Karen Gjersem Bakke,
Stine Håstadsveen Balke,
Martin Moe Bersås, Sigrid
Døving Bjerke, Karina
Frydenlund, Kristine Dahl
Gunnarsrud, Jørgen Skjelstad
Haavi, Herman Stabu
Hanestad, Sander Imerslund
Harefallet, Mathias Indrelid
Haugen, Martin Holen,
Kristian Kolstad,
Elin Kristina Myrvold Starum,
Anna Evine Rognlien,
Thomas Skonhovdengen,
Steffen Kirkeby Solhaug,
Tord Sønsteby, Tommy
Stranden Tokerud, Emil
Vasveen, Emil Westheim,
Andreas Østensen og
Alexander Hvalby Øiamo.
Totenviken kirke:
Pål Dalberg, Espen Stranden
Faraas, Tobias Ulsrud Fjeld,
Simen Gjerdalen, Mina
Haukås Fjørkenstad, Marthe
Helgestad, Mia Berntsen
Herrman, June Brodshaug
Langgård, Simen Haugom
Nordengen, Jørgen Ulsrud og
Eskil Faråsbrenden Aase.

Konfirmanter
i Ås kirke
Konfirmanter i Ås kirke 7.
juni: Sondre Barstad, Johan
Nikolaus Berg, Marlon
Bråten, Joakim Fjellhaug
Bygstad, Solveig Engen,
Michelle Fangan, Thomas
Frydenlund, Markus Grinaker,
Anders Selmer Hager,
Gunnhild Hjartnes Kjeserud,
Iver Liereng, Sarah Nereng,
Caxton Kamau Njeri, Fredrik
Raaum, Hans Martin Skjæret,
Oda Karoline Skogan,
Andreas Storhaugstuen, Even
Thorsbakken og Magnus
Nyborg Aandstad.

Vil ha slutt 
på fotopress
Forbrukerrådet har fått mange
telefoner fra frustrerte foreldre i
Oppland som har fått inkasso-
varsel for bilder de aldri har
bestilt. I tillegg til skoleklasser,
gjelder dette også idrettslag og
barnehager.

– Mange får altså en regning
uten at de har bedt om noe som
helst. Firmaene er ganske
aggressive i sin iver etter å få
pengene. De spiller på at folk
frykter betalingsanmerkninger,
og sender saker til inkasso, sier
Undis Scheslien i Forbruker-
rådet i Hedmark, Oppland og
Romerike. Tilbakemeldingene
Forbrukerrådet har fått, går
også på at foreldrene ikke kan
bestille ett eller to bilder, men
at de må kjøpe en dyr pakke
med flere bilder. Nå ber
Forbrukerrådet om at fylkes-
kommunen rydder opp.

Gustav Nilsen, Ida Marie Ringerud og Sverre Fredrik Bø Nordheim holder tempoet oppe i år også. Flere bilder kan du se på 
www.totensblad.no

dere i stort tempo

Selv med mange kjente figurer, byr årets utgave av Urbane totning-
er fortsatt på store overraskelser. Veldig store overraskelser, bør vi
nok legge til.

http://www.totensblad.no/
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Bueskytterne i Skreia
idrettslag har fått sin
egen arena. Den offisiel-
le åpningen tok ordfører
Hans Seierstad seg av på
en utmerket måte under
lørdagens regntunge
skyer.

Karsten Nyborg
karsten@totens-blad.no

– Jeg skal i år gå strekningen fra
Trondheim til Oslo. Da kan det
tenkes jeg får behov for litt ekstra
påfyll, så hvis dere kan lære meg
litt om hvordan jeg skal skyte vilt
med pil og bue, ville det være
fint, sa en spøkefull ordfører hen-
vendt til rundt 25 bueskyttere
som hadde møtt opp for å delta i
åpningsstevnet.

Ny bane betyr mye
At det regnet i bøtter og spann la
ingen demper på åpningen av
bueskytternes arena på Skreia
idrettsplass.

– Bueskyting skal foregå
under åpen himmel. Derfor byg-
ges det ikke tak over en bueskyt-
terarena. Vi benytter oss av utstyr
som tåler vann, og så vidt meg
bekjent har det aldri blitt avlyst
noe stevne i bueskyting på grunn
av dårlig vær, sa leder i bueskyt-
tergruppa, Gøran Gjetmundsen.
Han uttrykte stor glede over at de
nå har fått sin egen bane.

– Det betyr mye for oss å få
vår egen arena der vi kan utøve

vår idrett. Tidligere har vi benyt-
tet oss av banen til Viken skytter-
lag. Så da Skreia idrettslag
ønsket at vi i likhet med lagets
øvrige utøvere skulle ha vårt til-
holdssted på idrettsplassen, sa vi
ikke nei takk til det. Det ble satt i
gang et storstilt dugnadsarbeid
og nå står banen klar med skap,
blinker, tak og sikkerhetsanord-
ninger. Her har vi fått en fin plass
langs elva og det betyr også mye
for oss at vi kan benytte oss av
sportshytta, sa en fornøyd grup-
peleder.

Gjort seg gjeldende
Bueskyttergruppa på Skreia har
ikke lang fartstid. Gruppa ble eta-
blert som en frittstående gruppe
under Skreia idrettslag i 2011, og
tatt opp som medlem i Norges
bueskytterforbund i 2012.
Gruppa teller i dag 15 aktive som
allerede har klart å gjøre seg gjel-
dende både lokalt og nasjonalt.

Således kan både Thomas
Rasmussen og Heidi Leira
Brodshaug skilte med NM-gull.

– Vi er en ung gruppe, men
selv om vi ikke har drevet så
lenge, så er våre prestasjoner
blitt lagt merke til. Vi har flere
juniorer som har vist lovende
takter og som på sikt kan bli
meget bra. Men det kreves mye

langsiktig arbeid for å bli en
virkelig god bueskytter, sa
Gjetmundsen, som ikke ser bort
fra at den nye banen også kan
føre til økt rekruttering.

– Vi har våre faste trenings-
dager på tirsdag og lørdag. Det
er bare å møte opp, sa Gjet-
mundsen.

Bueskytterne 
har fått sin arena
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På post 
på Skreia
I dag arrangerer Mjøs-O ved
OL Toten-Troll det tredje orien-
teringsløpet for sesongen.
Løpet er en del av ungdomscu-
pen RingAlm-cup. Det blir
parstart øverst i Helgestadfeltet,
og det er lagt opp til en fartsfylt
kveld i Engsmarka med kart-
bytte i nesten alle klasser. Det
er løypelegger Ola Brox som
har satt løypene, og OL Toten-
Troll venter løpere fra hele
Mjøsregionen til Skreia i kveld. 

Raufoss 2 
seiret borte
Raufoss 2 ble det første laget
som maktet å slå lederlaget i
3. divisjon, avd, 9, KIL/
Hemne. Og det skjedde til og
med på bortebane. Raufoss 2
var i føringen med 0-2 ved
pause etter scoringer av Ole
Thomas Skogli og Helo Jamal
Ali. Det så lenge ut til at det
skulle bli sluttresultattet, men
på tampen la Even Sangnes på
til 0-3.

Robby vant
NM-løp
Midt i mai ble årets første NM-
løp i dragracing, Spring Nats,
arrangert på Gardermoen.
Robby Sukkestad fra Raufoss
ga full gass, og var best i kvali-
fiseringen. Også i finalen kjørte
Sukkestad bra, og vant til slutt
sin klasse på Gardermoen.
De to neste NM-løpene i dra-
gracing arrangeres i august og
september. 

Helsestasjon
holder åpent
Førstkommende fredag åpner
helsestasjonen nok en gang
for foreldre med barn opp til
to år i Østre Toten. 

På disse arrangementene
har det vært ulike temaer, og
denne gangen blir det en
reprise på førstehjelp ved
varabrannsjef Bård Henriksen
fra brannvesenet. 

Arrangementet holdes på
Skreia helsestasjon, og det er
siste gang det holdes åpen hel-
sestasjon. 

Ordfører Hans Seierstad spente buen, siktet og slapp pilen. Det ble en sjuer. – Meget bra av en nybe-
gynner, var ekspertisens sakkyndige dom.

10%  RABATT 

PÅ ALLE SKO!

Velkommen til butikken vår i 
Rambekkvegen 5, Gjøvik
Åpent hverdager 09.00–15.30
Se mer på www.toproshop.no
(Tilbudsperiode 03.–16.06.2015)

KAMPANJE!

Nå kommer godværet!
Lyst på nye sandaler?

Vi har stort utvalg av ekstra  
brede og dype sommersko.

Ny asfalt på fylkesveger i sommer
I forrige uke startet Statens veg-
vesen med asfaltering på fylkes-
veg 246, som får helt nytt dekke.
Arbeidet startet ved Schjøll, og
vegarbeiderne har jobbet seg mot
Kolbu sentrum. Nå er det ikke
mye som gjenstår før vegen skal
merkes på nytt, og det blir nor-
mal trafikk på strekningen. Det
er omtrent 2,8 kilometer av fyl-
kesvegen som får nytt dekke i
denne omgang.

Senere skal også fylkesveg 33
fra Bilitt til Lillo asfalteres, noe

mange venter på. Fylkesveg 110
fra Reinsvoll til Korta får også

nytt dekke i løpet av sommer-
halvåret.

I forrige uke startet asfalteringen på fylkesveg 246 mellom Schjøll
og Kolbu. (Foto: Thea Romsås). 

Ordfører Hans Seierstad traff
sjueren med sin pil og fikk ros
for prestasjonen.

– Det betyr mye for oss å få vår egen arena, sa en glad og fornøyd
Gøran Gjetmundsen, som her har tatt oppstilling foran skivene.

mailto:karsten@totens-blad.no
http://www.toproshop.no/


På 1100-tallet var det to
kolbuinger som risset
inn sitt budskap i en
stein. Mjøsas Ark gjør at
totningene nå for første
gang kan se runene,
sammen med andre godt
gjemte skatter.

Jon Olav Andersen
jonolav@totens-blad.no

De som har fått med seg at
Mjøsas ark åpner til helga, sitter
kanskje med et inntrykk av her
blir det gamle båter og fiskeut-
styr å se. Og det stemmer til en
viss grad. Men her legges det
bokstavelig talt stein på stein, når
Mjøsmuseet for første gang får
en permanent utstilling med høy
sikkerhet.

Stabosteinen tilbake 
Når vi besøker utstillingslokalene
noen dager før åpningen, finner
vi den berømte Stabosteinen godt
innpakket i et hjørne. Den er net-
topp kommet tilbake fra Kultur-
historisk museum, der den er res-
taurert etter alle kunstens regler.
Steinen fra ca år 600, altså rett
før vikingtida, var brukket. Nå er
delene føyd sammen igjen.
Steinen som ble funnet på Stabo
i 1880-årene lånes nå ut til utstil-
lingen på Kapp av eieren, slik at
alle besøkende får glede av den.

– Dette er en bildestein som
forskerne er litt usikre på. Den
vitner om rikdom og store ferdig-
heter. Stabo var høvdingsete på
den tida, det kan det ikke være
tvil om, sier museumsdirektør

Arne Julsrud Berg.

Runer fra Kolbu
Noe han virkelig gleder seg til å
vise fram, er annen stein som ved
første øyekast ser ganske beskje-
den ut. Kikker du på steinen i
riktig lys, kommer det imidlertid
fram et budskap fra noen kolbu-
inger som levde for lenge, lenge
siden.

«TI MARKI» er risset inn i
steinen. Runene er blitt tolket av
eksperter, og det står noe slikt
som «reiste merket». Det viser
seg at steinen en gang er blitt delt
i to.

– På den manglende delen av
steinen har det etter alt å dømme
stått to navn. Omtrent som «Per
og Pål reiste merket». Dette er en
grensestein, den eneste kjente i
sitt slag på Toten, og veldig vik-
tig, forteller direktøren.

Runesteinen ble funnet i 1963,
rett nord for Kolbu kirke. Den lå
i åkerkanten på Presterud, og der
har den nok ligget siden en gang
på 1100-tallet.

Overlatt museet
Steinen er blitt tatt vare på der på
garden, men er nå overlatt
Mjøsmuseet.

– Dette grensemerket er veldig
spesielt. Totalt er det funnet bare
fem runesteiner på Toten, en av
dem gikk tapt for mange år
siden. Men dette er den eneste
som markerer ei grense, sier
Julsrud Berg.

Han og museumskollega Olaf
Nøkleby har en teori om hvorfor
steinen ble funnet på dette stedet.
De tror at den ene signaturen har

tilhørt brukeren på Molstad på
1100-tallet, og at steinen ble lagt
ned da det ble avgitt grunn til
Presterud og dermed kirken. Der
ble det nemlig omtrent samtidig
bygd ei stavkirke som sto helt
fram til slutten av 1720-årene.
Den ble revet da dagens Kolbu
kirke ble bygd.

– At de tok seg bryet med å
hogge i stein, forteller at dette
var en viktig grense, mener de to.

Stein på stein
Stein blir det også å se andre ste-
der i utstillingen. En gammel
skålgropstein skal få plass. Den
ble brukt til enkel ofring, og slike
steiner finnes gjerne i forhold til
seterdrift. I små groper på stein-
overflaten kunne du legge et lite
offer, kanskje litt smør eller noe
annet som kunne blidgjøre de
som burde blidgjøres for at alt
skulle gå bra.

Glemmestadsteinene med hel-
leristninger er allerede på plass.

Fra de dypeste gjemmer i skat-
tekistene kommer det virkelige
gullet fram i lyset også. For
museet har i lang tid sittet på ver-
difulle oldsaker, men ikke hatt
noe trygt nok sted å vise dem
fram på. Her finnes blant annet
gull og smykker som våre forfe-
dre brukte.

Nå kommer også to sverd fra
vikingtida hjem til Toten, etter å
ha ligget nedpakket på Kultur-
historisk museum.

I det hele tatt har totningene
noen ganger hatt lite til overs for
å melde inn oldsaksfunn, av frykt
for at de bare skulle ende på et
lager i Oslo. Mange har tatt godt
vare på ting fram til den dagen
de kunne vises fram på Toten. Nå
er altså dagen kommet. Etter at
Totens Blad skrev om planene
for utstillingen, har museet fått
tilgang på mange nye gjenstan-
der.

Hemmelige papirer
– Vi gikk også ut og etterlyste
gjenstander og alt som måtte ha
med selve Kapp Melkefabrikk å
gjøre. Etter at artikkelen sto, har
vi fått inn noen helt spesielle
ting. Blant dette er et arkiv, der
mye den gangen var hemmelig-
stemplet, fra da bygdas melke-
produsenter var i beinharde for-
handlinger om leveranser til
fabrikken. Her er det utrolig mye

viktig informasjon, forteller Arne
Julsrud Berg.

Denne striden om boksemelk-
produksjonen endte med at
fabrikken halverte virksomheten,
og mange mistet jobben.
«Kappkatastrofen» er det blitt
kalt, og arkivet som var tatt vare
på i Totenvika gir mye ny kunn-
skap.

Museumsdirektøren tar oss
med på en runde gjennom de
snart ferdige lokalene, og det er
ikke vanskelig å skjønne at her
blir det ikke bare utstilling. Her
blir det et opplevelsessenter,
blant annet i et miljøperspektiv.

Inn i salongen
Vi lar oss imponere over det flot-

te overbygget fra dampskipet
«Tordenskjold», som ruver i
utstillingen. I 1876 ble det solide
skipet satt i drift på Mjøsa. Det
var en livsnerve, fordi det var
bygd som isbryter. Når
«Skibladner» måtte gi opp for
vinteren, var det «Tordenskjold»

Det står skrevet i 
stein

Olaf Nøkleby og Arne Julsrud
Berg med runesteinen fra

Kolbu. Bildet under viser et
utsnitt av runene på steinen. Vi

gjør oppmerksom på at dette
bildet er blitt behandlet elektro-
nisk for å få fram skriften bedre

på trykk. Fargegjengivelsen er
dermed noe feil.

Stabosteinen er kommet hjem til Toten etter omfattende restaurering.
Nå har eieren lånt den ut, slik at alle skal få se den flotte bildestei-
nen fra rundt år 600. Garderoben er kun midlertidig plassering.

Jaktmotiv fra en av Glemmestadsteinene. Disse blir å se i utstil-
lingen i Mjøsas ark, i et rom der spesialbelysning og effekter skal
få fram motivene.

mailto:jonolav@totens-blad.no


som holdt trafikken i gang.
Spesielt viktig var det for Gjøvik
som by.

I 1936 ble «Tordenskjold»
hogd opp på Hamar. Da passet
noen på å sikre seg overbygget,
med styrhus, bestikklugar og røy-
kelugar. De satte det opp som

hytte ved Furnesfjorden. Rundt
1990 ble det bygd ny hytte på
stedet, og noen framsynte båten-
tusiaster fikk overbygget.

Og det mest spesielle av alt:
Hyttefolket hadde bevar alt slik
det var. Nå er det gjort noen res-
taureringer, og overbygget står

inne i den ene hallen på Kapp
– Vi har igjen en del monte-

ring. Men vi har altså mye origi-
nalt utstyr som skal på plass, slik
som messinglamper, mahogni-
bordet, spyttebakker, kullfyrt
ovn, klesholder og putene i
salongen. Akkurat når det gjelder

putene, bytter vi dem ut med
kopier, sier museumsdirektøren.

Tanken er nemlig at de besø-
kende skal få sitte i røykelugaren,
mens de får fortalt historier fra
«Tordenskjold». Ikke bare stå
utenfor bak en sperring og ikke
komme inn. Kanskje får de høre

om da 300 mennesker måtte til-
bringe julekvelden om bord, i
tykk tåke på Mjøsa i 1880?

Uansett, Mjøsas Ark kommer
til å by på mange gode historier.
Både fra nær og fjern fortid. 

Bare vent, søndag kan du bli
med i arken

Overbygget på damskipet «Tordenskjold» blir en viktig del av
utstillingen i Mjøsas Ark. Museumsdirektør Arne Julsrud Berg for-
teller at båten ble hogd opp i 1936, men overbygget er blitt brukt
som hytte ved Furnesfjorden.

Dampskipet «Tordenskjold» var
en viktig båt på Mjøsa, spesielt
om vinteren, ettersom den
kunne ta seg fram i isen.
(Repro: Mjøsmuseet).

Røykesalongen på «Tordenskjold» vil framstå som original når
Mjøsas Ark åpner. Her inviterer Arne Julsrud Berg besøkende til å
komme innenfor og sitte ned, slik de mest prominente gjestene gjor-
de fra 1876.
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V65-1 KALDBLODSHESTER 2100 meter volte.
1 Krylling Sol, Bjørn Steinseth .................129.414 1.27,7v-1.27,7a 
2 Sunnmørsblesa, Vidar Hop ...................124.500 1.30,0v-1.27,4a 
3 Petrine, Tom Erik Solberg .......................95.500 1.29,0v-1.29,0a 
4 Finnskog Oda, Henrik Kulblik ................127.228 1.29,0v-1.27,3a 
5 Vestrings Vinni, Olav Mikkelborg ..........113.500 1.29,3v-1.28,6a 
6 Lykkje Elise, Øyvind Ruttenborg..............98.000 1.29,3v-1.29,4a 
7 Trons Torila, Geir Vegard Gundersen ....135.500 1.27,8v-1.29,7a 
8 Åsafaksa, Tor Wollebæk ..........................95.923 1.28,5v-1.31,8a 
2120 meter
9 Lykke Sara, Jan Martin Bjerring ............156.500 1.28,0v-1.29,1a 
10 Milita, Kristian Malmin ........................147.500 1.29,1v-1.28,5a 
11 Nebbenes Helen, Gøran Antonsen.......177.036 1.29,7v-1.27,4a 
12 Durgloma, Inge Melby.........................147.500 1.28,2v-1.28,4a 
13 Liza, Eirik Høitomt...............................183.500 1.28,6v-1.26,3a
Rangering: 5-3-4-7-13-8
VESTRINGS VINNI – PETRINE – TRONS TORILA
Outs: FINNSKOG ODA

Vestrings Vinni har virkelig funnet toppformen. Hun har blitt bedre
og bedre de siste gangene. Vi mener hun har en god mulighet til å
vinne igjen. Petrine er det stor fart i. Hvis Tom Erik Solberg klarer å
kjøre feilfritt, mener vi hoppa er god nok til å vinne. Finnskog Oda
har fått et løp i kroppen. Vi tror hun er forbedret til dette løpet. Hun
kan mye, og er en outsider. Trons Torila har vært ute mot gode hes-
ter og hevdet seg bra. Hun hører hjemme på alle kuponger. Åsafak-
sa og Liza bør også strekes. Løpet er veldig åpent.

V65-2 VARMBLODSHESTER 2100 meter auto.
1 Sensation Of Joy, Kai Johansen..............25.010 1.18,7v-1.20,9a 
2 Strongman Ki, Geir Vegard Gundersen ...29.000 1.18,1v-1.17,9a 
3 Global Rumour, Kristian Malmin .............39.363 1.18,5v-1.16,0a 
4 Scan Hope, Andre H. Stensen.................33.000 1.19,1v-1.17,0a 
5 Dreamstar, Vidar Hop..............................37.500 1.19,8v-1.15,5a 
6 Giant Hope, Gunnar Austevoll .................20.000 1.18,9v-1.17,9a 
7 Rommel Pisano, Tom Erik Solberg .........27.304 1.17,8v-1.16,7a 
8 Victory Boy T.G., Dag-Sveinung Dalen ....29.000 1.17,6v-1.18,1a 
9 Yankee Photo Kosmos, Bjørn Steinseth..26.500 1.18,9v- 
10 Sir Stanley, Einar Nedrebø ....................21.740 1.18,6v-1.16,6a 
11 Lightning Chip, Eirik Høitomt................28.500 1.17,6v-1.17,0a 
12 American Jet, Øyvind Ruttenborg .........30.500 1.19,3v-1.19,3a
Rangering: 3-5-7-11-2-4
GLOBAL RUMOUR – DREAMSTAR – LIGHTNING CHIP
Outs: ROMMEL PISANO

Et nytt åpent løp. Global Rumour har vært god de tre siste gangene.
Det er naturlig at han blir favoritt, men vi føler oss ikke sikre.
Dreamstar har prestert sterke tider. Opp mot sitt beste er han god
nok til å vinne. Rommel Pisano har slitt med skader. Det var en
lovende hest for noen år siden. Nå har han fått et løp i kroppen etter
ei lang pause. Han skal være forbedret og er en stor outsider.
Lightning Chip er jevn og flink. Til tross for et dårlig spor, tror vi
han klarer en ny trippelplass.

V65-3 VARMBLODSHESTER 1609 meter auto.
1 Runrig, Odd Arne Sagholen ..................399.722 1.17,2v-1.13,2a 
2 Chippon, Olav Mikkelborg .....................440.000 1.16,9v-1.13,1a 
3 Wendy Way, Tom Erik Solberg..............317.000 1.17,4v-1.13,8a 
4 Punters Point, Kristian Malmin .............316.785 1.15,3v-1.13,5a 
5 Naipins Power, Lars Anvar Kolle ...........277.500 1.13,9v-1.12,7a 
6 Novel Broline, Geir Vegard Gundersen..355.426 1.15,0v-1.12,0a 
7 Sanner Sid, Eirik Høitomt......................319.500 1.15,8v-1.14,4a 
8 Tobrosboy Augustinu, Thor Borg ..........423.093 1.16,2v-1.13,2a 
9 Ponpongirl, Bo Westergaard .................335.328 1.14,5v-1.13,4a 
10 Kilkenny, Hans Chr. Holm....................423.500 1.15,2v-1.13,3a 
11 Fifty Cent, Magnus Teien Gundersen...433.250 1.16,0v-1.12,2a
Rangering: 6-8-9-5-2-10
NOVEL BROLINE – TOBROSBOY AUGUSTINU – NAIPINS POWER
Outs: PONPONGIRL

Novel Broline er i sin livs form. Han vant meget lett på sterke
1.12,0a. i sin siste start. Motstanden er enkel og vi føler oss sikre
på at dette er en banker. Normalt stikker han til tet mot den første
svingen. Siden skal han ikke ha problemer. Vi mener det ikke er
noen grunn til å gardere denne hesten. Tobrosboy Augustinu er hes-
ten imot, men han har trukket et dårlig spor. Han klarer ikke å ta ei
lengde på Novel Broline på startsiden. 

V65-4 VARMBLODSHESTER 2100 meter auto.
1 Ideal Va Bene, Vidar Hop ......................182.500 1.17,0v-1.14,5a 
2 Spicy Joy, Bo Westergaard ...................150.000 1.16,0v-1.15,5a 
3 Midnight Plane, Renate Aarlie ...............119.000 1.16,4v-1.15,3a 
4 Lovely Story, Tom Erik Solberg.............162.000 1.17,9v-1.14,8a 
5 Bandit B.R., Kai Johansen.....................181.485 1.17,4v-1.14,4a 
6 Ottey, Steinar Hammersborg.................160.500 1.14,8v-1.13,5a 
7 Kingstile, Geir Vegard Gundersen .........175.500 1.16,9v-1.14,1a 
8 Sonador, Eirik Høitomt ..........................182.256 1.16,9v-1.15,1a 
9 Darcy Classic, Kristian Malmin..............155.500 1.16,1v-1.14,9a 
10 J.C. Royale, Erland Holm ....................171.000 1.16,1v-1.14,5a 
11 Cream G.T., Andre H. Stensen.............177.500 1.17,2v-1.15,4a 
12 Restless Cash, Thor Borg ...................189.500 1.17,6v-1.15,5a
Rangering: 12-2-8-7-5-1
RESTLESS CASH – SPICY JOY – KINGSTILE
Outs: SONADOR

Restless Cash har imponert i sine to siste løp på Biri. Begge gang-
ene har vært over 2600 meter. Denne gangen er distansen 500
meter kortere, men det tror vi ikke spiller noen rolle. Han har spor
tolv, og det er grunnen til at vi ikke spiller ham som banker på det
store forslaget. Han er sterk og tåler å gå den tunge veien. Spicy
Joy er meget speedig. Hvis hun får spart speeden til oppløpet, kan
hun speede ifra til seier. Vi tror det er kun hun som kan slå Restless
Cash.

V65-5/DD-1 VARMBLODSHESTER 2100 meter auto.
1 Pine News, Tom Erik Solberg................665.709 1.14,4v-1.14,4a 
2 Tristar Merci, Inge Melby ......................581.633 1.16,3v-1.12,2a 
3 Azeem, Erik Killingmo ...........................750.823 1.14,8v-1.12,6a 
4 Sugar Fine Photo, Per Kr. Klemmetsen .618.000 1.15,5v-1.13,8a 
5 Mysterious, Lars Anvar Kolle .............1.869.428 1.14,0v-1.11,2a 
6 Baldini, Geir Vegard Gundersen ............879.500 1.21,9v-1.13,2a 
7 Lorne Elijon Gatling, Thor Borg..........1.390.500 1.13,3v-1.12,0a 
8 Gary Victor, Hans Chr. Holm ..............1.403.195 1.15,2v-1.12,1a 
9 Amir B., Eldar Harviken......................1.225.000 1.14,9v-1.13,9a 
10 Thai Extreme, Andre H. Stensen .........776.580 1.15,0v-1.13,4a 
11 One More Flight, Christian Lid Kaasa..981.380 1.14,0v-1.12,5a 
12 Big City Rambler, Bjørn Steinseth .......888.000 1.15,2v-1.12,8a
Rangering: 5-7-6-11-3-9
MYSTERIOUS – LORNE ELIJON GATLING – ONE MORE FLIGHT
Outs: BALDINI

Mysterious er den klart beste hesten, men han vinner ikke så ofte
lenger. Motstanden er den rette og vi mener han skal være mer enn
god nok til å vinne. Det er viljen som blir avgjørende. Lorne Elijon
Gatling er noe på gang. Vi tror han nærmer seg toppformen. Det er
flott kapasitet i hesten, og han fortjener en plass på kupongen.
Baldini er på rett vei. Han kan mye på sitt beste. One More Flight var
veldig bra nest sist. Med en tilsvarende innsats, tror vi han kan
kjempe om seieren. Han liker hardt tempo og går bestandig til mål.

V65-6 VARMBLODSHESTER 1609 meter auto.
1 Sesamo Om, Lars Anvar Kolle ................89.728 1.16,9v-1.14,8a 
2 Catherines Melody, Bo Westergaard .......93.108 -1.12,5a 
3 Adrian Dotcom, Gunnar Austevoll...........91.019 1.18,5v-1.15,2a 
4 A Gifted Dancer, Kai Johansen ................86.000 1.17,5v-1.15,7a 
5 Pantera Rex, Hans Chr. Holm..................83.406 1.17,2v-1.14,8a 
6 Wallner, Geir Vegard Gundersen .............72.000 1.17,5v-1.15,5a 
7 Crunch Classic, Kristian Malmin .............74.000 1.18,0v-1.16,1a 
8 Gold Pride, Eirik Høitomt ........................55.000 1.17,7v-1.16,3a 
9 Chip Happens, Steinar Hammersborg.....76.000 1.17,4v-1.14,6a 
10 Andova, Jan Martin Bjerring .................92.000 1.17,3v-1.15,4a 
11 Koh Lanta, Andre H. Stensen ................51.500 1.18,1v-1.15,0a 
12 Marjons Cash, Bjørn Steinseth..............71.380 1.16,8v-1.15,4a
Rangering: 2-12-1-6-3-10
CATHERINES MELODY – MARJONS CASH – WALLNER
Outs: SESAMO OM

Vi regner med at Catherines Melody er forbedret med løp i kroppen.
Vi tror heller ikke Bo Westergaard hadde startet med hoppa, hvis
han ikke var trygg på formen. Sporet er fint, og hun skal være sikret
et fint løpsopplegg. Marjons Cash var positiv sist. Vi tror hun er
ytterligere forbedret. Sporet er imidlertid dårlig. Sesamo Om står
fint til i førstespor. Hun starter ikke så ofte, men pleier å ende i top-
pen de gangene hun starter. Wallner var positiv sist. Bør passes.

• Håkonsens travtips

Favoritt i fare
3 Global Rumour i V65-2 burde
etter vår mening vunnet sist. Til
tross for et dårlig startspor, fikk han
et optimalt løp underveis. Vi mener
han burde vunnet det løpet også.
Nå har han trukket et bedre spor og
kan klare teten. Det er trolig en for-
del. Det er flere som innehar like
stor kapasitet som Global Rumour i
dette feltet. Vi velger derfor å gar-
dere med fem hester på begge våre
to forslag.

Outsider’n
1 Sesamo OM i V65-6 er en meget
kapabel hest. Han har slitt med
helsa i år. Sist slet han veldig med
aksjonen underveis. Derfor tror vi
han er forbedret etter ei pause. Hvis
Sigbjørn Kolnes har fått hesten i
orden, tror vi han er god nok til å
lede fra start til mål. Han er star-
trask og det skal til en meget star-
trask hest for å ta ei lengde på
Sesamo Om. Hvis travet fungerer
som det skal, tror vi det er en
vinner.

Geir V. Gundersen trener og kusker vår banker i V65-3, Novel Broline.
(Foto: Eirik Stenhaug).

Stort V65-forslag:

1. avd.: 3-4-5-7-8-13
2. avd.: 2-3-5-7-11
3. avd.: 6 Novel Broline
4. avd.: 2-12
5. avd.: 5-6-7-11
6. avd.: 1-2-12
720 kroner.

Lite V65-forslag:

1. avd.: 3-4-5-7-8-13
2. avd.: 2-3-5-7-11
3. avd.: 6 Novel Broline
4. avd.: 12 Restless Cash
5. avd.: 5 Mysterious
6. avd.: 1-2-12
90 kroner.

Tips øvrige løp

1. løp: Frøyu Petter – T.B.’s Minar – Spiklasse
Outs: Amor Rosa

8. løp: Stjernejerven – Gann Min – Hæve Alma
Outs: Juni Blixten

9. løp: Sandungs Best – Bol Perla – Alm Soling
Outs: Valseth Fanten



A-lagskara på Kapp er
tilbake på Fauchald -
plassen etter 13 års fra-
vær. De har forbannet
seg på at de aldri mer
skal tape på sin gamle
hjemmebane.

Knut Erik Landgraff
knuterik@totens-blad.no

Mandag satte Kapp IFs nylig
gjenopplivede lag i 5. divisjon
Redalens andrelag på plass med
sluttresultatet 3-2. Sesongens før-
ste seier kom på hjemmebane, og
det blir neppe den siste. A-laget
på Kapp har 30 spillkåte karer på

stallen.

På sidelinja
– Fauchaldplassen er vårt fort.
En festning som gjestene aldri
skal innta, erklærte hjemmela-
gets linjemann Henning
Skoglund. Han var en av de
mange spillerne som ikke fikk
plass på banen under det som ble
sagt å være herrelagets første
kamp på Fauchaldplassen på 13
lange år.

– Her på Fauchaldplassen er
det Kapp som bestemmer. Det

har vi forbannet oss på, gliste
Skoglund.

Stor stas
– Det er stor stas å få kara tilbake
på Fauchaldplassen, kommenterte
Steinar Fjeld i kiosken. Han skul-
le ønske det var flere hobbylag
som Kapp IF 5. divisjon rundt om
i distriktet.

– Det hadde vært moro hvis

flere grender og tettsteder kunne
mønstre seniorlag i de laveste
divisjonene. Slik som før i tida.
Uten å trene for mye, spille bare
for moro skyld, ha noe å samles
rundt i lokalmiljøet, filosoferte
han mens popcornet knitret og
spratt i kjelen.

Nærmere 100 fulgte kampen
fra tribunen. Kapp har nå to lag

under seg på tabellen. De antatt
beste lagene i serien er unnagjort,
og det ligger an til flere triumfer
på Fort Fauchald denne somme-
ren. Neste lag som ligger an til å
måtte bite i graset på Kapp er
Vingrom.

A-laget i aksjon på
Fauchaldplassen igjen
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A-lagskara fra Kapp IF tordnet
fram på Fauchaldsplassen etter
13 års fravær.

Målrikt oppgjør og poendeling
Et Kolbu/KK-lag som har slitt
med å finne vegen til nettmas-
kene, og bare notert seg for fire
mål på sine sju første kamper,
fant lørdag nøkkelen til effekti-
vitet under sitt besøk i Trønde -
lag. Hele fem ganger tegnet
lagets spillere seg på scorings-
listen,

Når også lagets motstander
Orkla gjorde det samme, endte
den meget målrike og under-
holdende kampen med poeng-
deling. Det var Kolbu/KK som
allerede etter to minutter tok
føringen ved Simen Engelien.
Orkla utlignet på straffespark,

men igjen gikk Kolbu/KK i
ledelsen ved Sindre Haugli
Pedersen. Ytterligere to sco-
ringer noterte gjestene seg for
før pause, først ved Michael
Urrang og deretter ved Petter
Haugen. Hjemmelaget gikk
sterkt ut i andre omgang, men
først etter et kvarters spill mak-
tet laget å redusere til 2-4. Så
ble det 3-4 på straffespark og
også utligning til 4-4, før
Kolbu/KK nok en gang gikk i
ledelsen ved Marius Larsen.
Bare to minutter senere sto det
5-5, som også ble sluttresulta-
tet.

Nesten 100 var
møtt fram for å
heie på Kapp IF.
Rundt denne pla-
katen sitter Julie-
Celin Sveum,
Kasper Rognstad
Nordhagen,
Madelen Moe
Sundal og Amanda
Hamang
Thomassen. Bak
står Henrik
Løvlien Pisilrud,
Anders Marius
Fjeld og Odd
Harald S. Fjeld.

Hjemmepublikumets nerver var på bristepunktet ved avspark.
Bedre ble det ikke da Redalen scoret første målet, men Kapp
kom fryktelig tilbake.

A-lagets Henning Skoglund
trådde til som linjemann. Med
hele 30 mann i A-lagstallen er
det ikke plass til alle på benken.

Steinar Fjeld i kiosken skulle
ønske det var flere hobbylag
som Kapp IF 5. divisjon rundt
om i distriktet.

A-lagets førstehjelpskoffert er tilbake på Fauchald plassen. Kim
Flood holdt orden på bandasjer og baller.

Redalens Geir Strangstadstuen
og Knut Ivar Amundrud løp til
krampa tok dem på Fauchald -
plassen, men det holdt ikke til
seier.

mailto:knuterik@totens-blad.no
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Tlf. 91 77 11 70

Hovedentreprenør

Mjøsmuseet
med nye 
utstillings-
lokaler på
Kapp!

Maleravdeling
Tlf. 91 77 11 70

Maling og gulvlegging
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Kallerudsvingen 5
2815 Gjøvik
Tlf. 61 14 56 00

Vi har utført og prosjektert
EL-anlegget.
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Beslagsarbeider er utført av oss 

Valdresveien 4, 2815 GJØVIK  •  Tlf.: 61 17 40 00

Vi har levert byggevarer
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Østre Toten 
kommune

VI GRATULERER 
MJØSMUSEET 

MED NYE FLOTTE 
LOKALER! Nytenking - Kvalitet - Respekt              
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SEPSJONELT
          DESIGN OG UTSTYRSNIVÅ

www . f i a t . n o

NYHETEN FIAT 500X - EN STOR CROSSOVER 

MED ET UTSTYRSNIVÅ FRA EN ANNEN VERDEN

OG DET LILLE X-TRA SOM GJØR DEN UNIK.

TO- ELLER FIREHJULSTREKK, AUTOMAT ELLER MANUELL 

VALGET ER DITT!

BEGRENSET ANTALL 

LANSERINGSPAKKER KR 0,- (VERDI 24.800):

Dynamic safety pack (ryggekamera, blindsonevarsling og filskiftevarsling)

Radio 6,5’’ med bluetooth, navigasjon og DAB+

FRA 299.900,-

Damsletta 1, 2827 Hunndalen - Tlf. 61 13 36 00 - www.oyhusmotor.no

Levert Gjøvik: fra kr. 329.800,-

www.facebook.com/Subarunorge
Pris fra kr 359 800,-. Gjelder levert Gjøvik. Alle priser er inkl. mva. Årsavgift kommer i tillegg. Det tas forbehold om evt. endringer i 
spesifikasjoner fra fabrikk, endringer i bilavgifter og valutakurser, samt skrive- og trykkfeil. Bildene kan avvike fra tilbudte modell. Forbruk: 0,63 l/mil, CO2 146 g/km.

www.subaru.no

FRIHET
NYTE LIVET

TIL Å

XV 1.6i JUBILEUM med takrails fra kun kr. 359.800,-
Subaru XV imponerer med permanent firehjulsdrift, høy kollisjonssikkerhet, legen-
darisk  driftssikkerhet, høyest bakkeklaring i klassen og fantastiske kjøreegenskaper. 
Legg til godt utsyn alle veier, et oppgradert interiør og infotainmentanlegg med bl.a. 
DAB+ og du har full frihet i en sporty innpakning.

Damsletta 1, 2827 Hunndalen - Tlf. 61 13 36 00 - www.oyhusmotor.no

Noen utstillings-
modeller 2014    ÷40.000,-

http://www.oyhusmotor.no/
http://www.facebook.com/Subarunorge
http://www.subaru.no/
http://www.oyhusmotor.no/
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Skreia-dagene 2015
Torsdag 4., fredag 5. og lørdag 6. juni:

TORSDAG 4. JUNI:
HM KONGENS GARDE KOMMER!

Kl. 18.00 Toten Janitsjar marsjerer fra ungdomsskolen.

Kl. 18.15 HM Kongens Garde med musikkorps, signaltropp
 og drilltropp marsjerer fra ungdomsskolen,
 gjennom Skreia sentrum til idrettsplassen.

Kl. 19.00 Drilloppvisnng på idrettsplassen.

Kl. 20.00 The Rocket Squad spiller utenfor Sandberggården

 Totenvika Galleri og Kulturkafè har åpen servering
 i teltet ved Peter Aas.

BUTIKKENE HAR NATTÅPENT TIL KL. 24.00

FREDAG 5. JUNI:
BARNAS DAG

Kl. 10.00 Kjelstad Bakeri har stor salgstand
 i Sandberggården

Kl. 13.00 Gratis ansiktsmaling
 Ved Peter Aas. Varer til 17.00

 ved Peter Aas og Sandberggården

Kl. 18.00 Trylleshow for barna på stasjon

Mobil hoppbakke ved Peter Aas. 
Markedsboder og aktiviteter  rundt i hele Skreia.

Totenvika Galleri og Kulturkafè har åpen servering
i teltet ved Peter Aas.

BUTIKKENE HAR ÅPENT TIL KL. 21.00

LØRDAG 6. JUNI:

 Felles tur, dragrace og limbo.
 Utstilling av vetaransykler. Yttervikabandet spiller
Kl. 14.00 Gutun Maskinlag

Kl. 19.00 Konsert med Østre Toten Storband med solister
 i teltet på parkeringsplassen ved Peter Aas.
 Etter konserten spiller Unity.

 Forhåndssalg av billetter i butikkene.

BUTIKKENE HAR ÅPENT TIL KL. 16.00

KONSERT MED
ØSTRE TOTEN STORBAND
MED SOLISTER
Se program til venstre!
Forhåndssalg av billetter.

ROD’N KUSTOM
Yttervika Rock & Amcar Club

Skreia Travbane for

Vi har
mye, mye mer

på programmet!
Se vår kundeavis
onsdag 3. juni!

FØLG MED!

Velkommen til
vår lampebutikk!

Alt innen ELEKTRO - INSTALLASJONERTlf.: 61 16 65 90

-20%
på alle interiørlamper

Bern

UTELYS
fra Norlys

kr. 690,--70%
på alle sparepærer

Last ned den nye appen vår!

Få full oversikt med mobilbanken i 
lomma.

Last ned gratis fra AppStore eller 
Google Play (må aktiveres i nettbank 
før bruk).

En alliansebank i Eika

www.totenbanken.no

Unik Interiørskole i Gjøvik
Norges interiørskole 2-årig interiør-
fagskole med interiørarkitektkontor
gir deg en spennende, kreativ og 
aktiv yrkesutdanning.

Kontakt oss: Mobil 928 00 294
ni@norgesinteriorskole.no

• Undervisning • Underholdning

Konsertene flyttes inn ved regnvær
�

�

Konsertstart: kl. 15:00 Varighet: ca 30 min
GRATIS INNGANG, ÅPEN KAFÈ & BUTIKK

RAUFOSS GÅRD

Kunst & Underholdning
Åpningstider:

Onsdag, torsdag og fredagkl. 13:00 - 17:00

Lørdag og søndag kl. 11:00 - 15:00

RAUFOSS GÅRD
SOMMERKONSERTER

2015

LØRDAG 13. JUNI
Colleen McFarland & Jan Petter Ringvoll
LØRDAG 20. JUNI
Trollst: Helge Øye og Jon Lotterud
LØRDAG 27. JUNI
Fieh (Sofie Tollefsbøl) m/ band
LØRDAG 15. AUGUST
Songs From The Sea
LØRDAG 22. AUGUST
Ida Greve Monsen & Nino Moscoso-Araya
LØRDAG 29. AUGUST
Marit Skikkelstad m/ band

Dirigent: Marit Tøndel Bodsberg

JUBILEUMSkonsert
VOK 25 ÅR

Møkkjellern, Ringelien gård, søn 7. juni kl 17.00
Inngang: 200 kr, student: 150 kr

VESTOPPLAND KAMMERKOR

Return
Fredag 5. juni
kl. 20.00.
Billetter kr. 350,-
Forhåndssalg på Yttern.

Konsert

SKREIA-dagene 2015Velkommen 4.-6. juni

http://www.totenbanken.no/
mailto:ni@norgesinteriorskole.no
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En liten
annonse

Tlf. 61 16 87 50  
E-post: annonse@totens-blad.no

- kan gjøre stor nytte!

Landbrukseiendom nær Lena. Det

er ca. 75 mål hvorav ca. 48 mål

dyrket og ca. 20 mål skog.

Enebolig over 3 plan oppført i

1986. Kjeller med egen inngang,

kjøkken, bad, stue og soverom.

Normal boligstandard. Parkett og

panel. Boblebad. Eldre låve.

Prisant. kr 3 000 000 + omk.

Omkostn. ca. 2,5%

BRA/P-rom ca. 215/198 m²

Ant. sov. 4

Byggeår 1986

Tomt Ca. 75000 m² eiet

Boligtype Enebolig

Mer info eiendomsmegler1.no

Kontakt Pål Kjelstad

Telefon 41 444 882/ 611 38 700

VISNING
Ons 10. jun. kl 17:00-18:00

Lena Sandbakken 19 Prisant. kr 3 000 000

Visning

10.juni

Camilla Hveem 
Daglig leder Fagansvarlig
Eiendomsmegler MNEF

Espen Fari 
Eiendomsmegler MNEF

Pål Kjelstad 
Eiendomsmegler MNEF

Nina Sørmo
Megler MNEF

Benedicte S. Lier 
Medhjelper

For oss er hver kunde den viktigste vi har
– Derfor er vi Norges største megler 6. året på rad

Eiendomsmegler 1 Gjøvik

99 44 10 84
cathrin @hageinspirator.no
www.hageinspiratør.no

Cathrin Undli  gartner & fagtekniker park- og hagedrift

Vi leverer
GRUS OG PUKK-PRODUKTER
av meget god kvalitet fra Raufoss
��������	�
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Først kan de være vanskelige å se på 
som verdifulle fordi de ikke er nok. 

Men etterhvert blir de alt.

N  R TIDEN STOPPER OPP

BLIR ØYEBLIKK TIL MINNER

Tom Roger Gulbrandsen 

Synnøve Rustad

Tlf: 61 16 15 75 - Hele døgnet
Rådhusalleen 3, 2850 Lena
www.laeskogen.no

Anne’s Fotpleie
Fotpleie hjemme hos meg kr. 300,-

eller hjem til deg kr. 400,-
Toten - Gjøvik Tlf. 980 18 225

Matjord selges
150 kr pr m3 + mva. Vi
kan levere på hele Toten.
Tlf. ����������	
���
�������

• Selges

Snekkere ledig
fra 8. juni. Store og små
oppdrag. �������������
�������������������	�
���

Skal du male
huset ditt i år?
Fast pris, gratis besiktig-
else. ������������	���

Skal du male
huset ditt?

Meget godt utført maler-
arbeid med gode referanser.
Ta kontakt for uforpliktende
tilbud på mob  918 80 799,

917 33 770.

• Arbeid utføres

Behandling
av muskel-
/leddsmerter; 
rygg, nakke, skulder,
musarm mm

Naprapat Mari Sveen
Jernbanegata 19, Lena

Telefon: 466 51 947 / 61 16 88 90
www.naprapatmarisveen.net

• Helse

• Eiendom

���������	
��
TANNLEGENE I SØRBYEN

����"��#���	
��$#��
������������

Egil Hvalby • Britt Laeskogen • G. Sophie Forberg

Enkel og gratis parkering

Alt innen økonomi, regnskap og lønn

Regn med oss!

Toten Økonomitjenester: 61 14 13 30
Gjøvik Økonomitjenester: 61 10 80 80
Raufoss Økonomitjenester: 94 01 98 54
Oslo Økonomitjenester: 67 97 29 70
Klevsjø Consult: 67 98 08 30
Hamar Økonomitjenester: 92 48 75 79

�����������	
����	����

• Utvendig vask
• Saltfjerning
• Lakkbeskyttelse
• Polering
• Innvendig 

rengjøring
• Rens av seter

������������		
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Tid for bilpleie!

Torsdags DANSEN
�������	
 på Hoffsvangen

�����
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Torsdagsdansens Venner

• Underholdning
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ØSTRE TOTEN FOLKEBIBLIOTEK
����	
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Ordstyrer: Georg Mathisen.
Gratis inngang.
Sted: Østre Toten folkebibliotek.

Velkommen!
www.ostre-toten.folkebibl.no

• Kunngjøringer

mailto:annonse@totens-blad.no
http://eiendomsmegler1.no/
http://hageinspirator.no/
http://www.hageinspirat�r.no/
http://www.laeskogen.no/
http://www.naprapatmarisveen.net/
http://www.ostre-toten.folkebibl.no/


24 Onsdag 3. juni 2015 •

Åpning av Mjøsas Ark
SØNDAG 7. JUNI KL. 13.00
Kl. 12.30 Opptog fra Kapp bo- og servicesenter 
Kl. 13.00 Åpning ved Skibladnerbrygga på Kapp
Vrimledag for Kulturskolen   
I samarbeid med Kulturskolen Mjølkefabrikken og 
Østre Toten kommune. Gratis inngang. 

MJOSMUSEET.NO

SELGERE I SOMMER
1 kassemedarbeider
1 selger byggevarehall
3 selgere trelastbutikk 

                

Byggmakker Skattum GJØVIK søker:

FOR UTFYLLENDE STILLINGSBESKRIVELSE: 
FINNKODE: 59858951 eller www.skattum.no

 Jobb hos
Byggmakker

Skattum

LEDIGE STILLINGER 
Undervisningsstillinger i helsefag

 Barsel og barnepleie (ca. 40 % fast) 
 Demens og alderspsykiatri (ca. 60 % fast) 
 Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk  

 helsearbeid (ca. 40 % fast stilling) 
 

Stillingene har tiltredelse 1. august 2015. Les mer på 
www.fagskolen-innlandet.no eller kontakt avd.leder 
i helsefag Monica Rustad på tlf. 952 62 585.

Tlf. 61 14 54 00 

Teknologiv. 12

Søknadsfrist 10. juni 2015!

• Stilling ledig
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Alle barn under skolealder i Vestre Toten, 
foreldre, besteforeldre og andre som har lyst,

inviteres til Barnas kulturdag på Stenberg

Torsdag 11. juni kl. 09.30-13.30
Det blir ulike aktiviteter rundt på området:

Gråtass, dyr, sekkehopp, kjepphester, skuespill,
friluftsliv, snekkerverksted, smaksprøver mm.

Gratis inngang!    
Ta med mat og drikke!

Velkommen!
Arrangører:

Mjøsmuseet              Vestre Toten 
kommune
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• Kunngjøringer

• Stilling ledig? 
Med en annonse i samkjøringen 

Totens Blad og Gjøviks Blad når du ut til alle
husstander i Gjøvik og Toten 

til en rimelig pris!

http://mjosmuseet.no/
http://www.skattum.no/
http://www.fagskolen-innlandet.no/
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 En bit er borte. Men gode 
opplevelser og delte øyeblikk gjør at man 

etterhvert kan savne med et smil. 

N  R TIDEN STOPPER OPP

ER I MORGEN EN NY DAG

Synnøve Rustad

Øistein Nettum 

Tlf: 61 19 52 20 - Hele døgnet
Storgata 60, 2830 Raufoss
www.nettum.no

Østre Toten 
LHL Østre Toten arrangerer ���������	�
�	�����	
�����	���
� Turen koster kr. 3100.- pr. pers. for medlem-
mer, kr. 3600.- for ikkemedlemmer i dobbeltrom, for
enerom, kr. 345.- ekstra pr. natt (2 netter).
Inkl. i turen er buss m/sjåfør, 2 netter på Best Western
Grand hotell i Halden med frokost og 2 retters middag.
Båttur på Tistedalsvassdraget med ms Strømsfoss.

Bindende påmelding innen 15 juni 2015 til Helene 
tlf. 951 40 199 eller Eva tlf. 996 06 390.

Minner også om ������������
��	��	�
���	��	
�
����	���	���
	���	������ Hver deltaker betaler selv
for mat og drikke.

������	 �	���
	!��	�
	"��#�	�	$�$	%�����	(Hjerte -
bussen) som blir å befinne seg i Lena sentrum fra 
kl. 11.00-15.00 (like ved Syskrinet).
Her kan man komme å få informasjon om hjerte/lunge-
sykdommer, og å få målt blodtrykket. Både medlem-
mer og ikkemedlemmer er velkommen.
Vi vil også selge skrapelodd denne dagen.

&�'����

• Møter
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RAUFOSS
BAPTISTKIRKE
Se oss på Facebook.
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BØNNENS TIME.
������	�
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��
KLUBBEN.
�����	�
	���	��
	��
��
NATTVERDGUDSTJENESTE.
Christel Trainer taler. Menighets-
koret synger.
�������	�
	���	��
	��
��
FORMIDDAGSTREFF.

���������	

Velkommen til møte med
nattverd 7. juni kl.18.00.

Kjetil Bergmann taler.
Kaffe fra kl. 17.30

Bønnemøte hver ukedag
kl. 10.00-11.00.

Onsdag (i kveld) kl. 18:
Menighetsmøte.

Nattverd/Tiendegaver/Saker.
Søndag kl. 18:

Vekkelsesmøte.
Ev.senteret, Fjordtun

m/Knut og John.
Tirsdag:

Søstermisjon. Hyttetur.
HJERTELIG VELKOMMEN.

Søndag:
Kl. 17.00: Gudstjeneste. 
Tale av Lars Kraggerud.

Sang og musikk: Liv & Fred
+ Gina m/flere.

Mandag:
Kl. 19.00: Bønn.

Velkommen! 

Filadelfia Lena
www.filadelfia-lena.no

• Kunngjøringer

Lena Handelsstands Forening Besøk vår hjemmeside: www.lenasentrum.no
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Se neste ukes avis for mange gode tilbud under sommerdagene!

Årets sommerdager er spekket med kulturinnslag;

�������������2	�����2	������3��
������	���	���4�!��	+5��2	$����

�2	#�5�	+�2	

+���	,����	&������2	6���5	6��1
���	��	#�5	*������	

DAGER
på Lena
DAGER
på Lena

Sommer

11.-13. juni

Kast ikke gamle ting
Kanskje kan du tjene noen kroner ved 

å annonsere i:

Tlf. 61 16 87 50  E-post: annonse@totens-blad.no

http://www.nettum.no/
http://www.filadelfia-lena.no/
http://www.lenasentrum.no/
mailto:annonse@totens-blad.no
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06.15 Det gode bondeliv (r) 06.45 Dyreklinik-
ken (r) 07.15 Skattejegerne (r) 07.45 NRK
nyheter 08.00 NRK nyheter 08.10 Uventet
besøk (r) 08.40 Jakta på lykka (r) 09.10 Film-
avisen 1962 (r) 09.15 Hygge i Strömsö (r)
10.00 Muntlig spørretime Direktesending fra
Stortinget. 11.10 Med hjartet på rette staden
(r) 12.00 NRK nyheter 12.15 Skattejegerne (r)
12.45 Jessica Fletcher (r) 13.30 Oppdag Stille-
havet (r) 14.20 Hygge i Strömsö (13) Fi. livs-
stilsserie. 15.00 NRK nyheter 15.15 Den store
reisen (r) 16.00 Teenage Boss (r) 17.00 NRK
nyheter 17.15 Det søte liv (r) 17.25 Øyeblikk
fra Norge Rundt (r) 17.30 Oddasat – nyheter på
samisk 17.45 Tegnspråknytt Nyheter på tegn-
språk. 17.50 Norge rundt (r)
18.15 Et valpeliv

(1) Da. serie. En liten valp kan snu livet på
hodet i enhver familie.

18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Det store symesterskapet

(2) Br. underholdning. Tre nye syoppgaver blir
tildelt deltakerne, som nå er redusert til ni.

20.45 Vikinglotto
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.35 Fader Brown

(5) Br. krimserie. Da den nye cricketkaptei-
nen blir arrestert for mord, må fader Brown
bevise hans uskyld.

22.20 Veien til Ullevaal
23.05 Kveldsnytt
23.20 Minner fra Lille Lørdag (r)
23.50 20 spørsmål (r)

(4) Spørrekonkurranse for de munnrappe.
00.20 Inspektør Lynley (r)

(2) Br. krimserie.
01.50 Tilbake til Lonesome Dove (r) 03.20
Kystvakta (r) 04.05-04.45 Haven (r)

05.15 Elementary (r) 06.00 Solsidan (r) 06.30
Nyhetene 06.55 God morgen Norge Morgensen-
ding. 10.00 God morgen Norge (r) 11.40 En bit
av Norge (r) 12.10 Celebrity Masterchef (r)
13.10 Bolighjelpen (r) 14.05 Hus til salgs (r)
14.35 Hekta på oppussing (9) Am. oppussings-
program. Programleder: Nicole Curtis. 15.05
Grey's Anatomy (r) 16.00 Home and Away (r)
16.30 Home and Away (59) Austr. dramaserie.
17.00 En moderne familie (r) 17.30 En moder-
ne familie (r)
18.00 Solsidan (r)

(7) Sv. komiserie.
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)

(158) Norsk dramaserie.
19.30 Hotel Cæsar

(159) Norsk dramaserie.
20.00 The Voice – Finalistene
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Det er lov å være blid med Else

(9) Norsk humorprogram.
22.10 Ack Värmland

(9) Sv. komiserie. Fanny syns Anette er altfor
sur og negativ, og Anette melder seg derfor
på et kurs i positiv tekning.

22.40 The Mysteries of Laura
(21) Am. krimkomiserie. En ung filmskaper
blir funnet drept, og en uerfaren politietter-
forsker skaper problemer for Lauras team
under etterforskningen.

23.35 Suits (r)
(5) Am. dramaserie.

00.30 Hawaii Five-0 (r) 01.25 Blue Bloods (r)
02.15 Elementary (r) 03.00 Suits (r) 03.45
Hawaii Five-0 (r) 04.30-05.15 Blue Bloods (r)

06.15Morgensending
09.25 Fødeavdelingen (r)
10.25 Judge Judy
10.50 Cupcake-krigen (r)
11.45 One Tree Hill (r)
12.40 Gilmore Girls (r)
13.35 Gossip Girl (r)
14.25 Ugly Betty (r)
15.20 One Tree Hill (r)
16.20 24 timer på lege-

vakten
17.20 Ekstremt vekttap

UK (r)
18.20 Sinnasnekker'n Sve-

rige (r)
19.25 Friends (r)
19.55 Friends (r)
20.30 The 100
21.30 Ungemødre Dan-

mark
22.30 Party på Ibiza
23.35 Åndenes makt (r)
00.40 48 timer
01.40Medium (r)
02.35 Cold Case (r)
03.35 Once Upon a Time

(r)
04.25 Ekstremt rot (r)
05.20 Nattsending

19.30 Bondi Beach (r)
(15) Austr. dokumen-
tarserie.

19.55 P3Morgen
Se høydepunktene fra
dagens P3morgen på
TV.

20.25 Sprit, sex og spiona-
sje
(1) Br. dokumentarse-
rie.

21.25 Prosjekt perfekt (r)
(4) Norsk livsstilspro-
gram. Hva er et per-
fekt utseende? Og
hvordan får man det?

21.55Min kropp – til
skrekk og advarsel (r)
(4) Da. dokumentar-
serie.

22.20 Sexeffekt (r)
(1) Br. dokumentarse-
rie.

23.20 P3Morgen (r)
23.50 Shoot'Em Up

Am. actionkomedie
fra 2007.

01.15 Nattsending

06.30Morgensending
07.55 Hos mormor (r)
08.05 Solsikkesmuget 19

(r)
08.15 Brannmann Sam (r)
08.25 Charlie og Lola (r)
08.35 Ronnys rullande sir-

kus (r)
08.45 Klart eg kan (r)
08.55 Sauen Shaun (r)
09.05 Diverse sendinger
16.20 Limbo (r)
16.35 Den ultimate Spi-

der-Man (r)
17.00 Ville

(6) Sokken.
17.15 Travelbymysteriene

(r)
17.30 Peppa Gris (r)
17.35 Lille Charley bjørn

(r)
17.45 Tilly og vennene (r)
18.00 Nelly og Nora
18.05 Operasjon froske-

egg (r)
18.20 Yakari
18.35 Hotell 13
18.50 Supernytt
19.00-19.30 Leonardo (r)

05.35Morgensending
12.35 Parkeringsvaktene

(r)
13.05 Parkeringsvaktene

(r)
13.35 Smallville (r)
14.30 Smallville (r)
15.30 Strongman Cham-

pions League (r)
16.30 Parkeringsvaktene

(r)
17.00 Parkeringsvaktene

(r)
17.30 Cash Cowboys (r)
18.30 Besatt av bil (r)
19.00 Vettskremte pøbel-

unger (r)
20.00 Ekstreme utfor-

dringer
20.30 American Ninja

Warrior
21.30 Strongman Cham-

pions League
22.30 Jakten på en krimi-

nell
23.30 Nattarbeiderne (r)
24.00 Criminal Minds (r)
00.55 All Worked Up (r)
01.25 Nattsending

06.00Morgensending
14.00 How I met Your

Mother (r)
14.30 How I met Your

Mother (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Family Guy (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Simpsons (r)
17.00 Kongen av Queens

(r)
17.30 Kongen av Queens

(r)
18.00 How I met Your

Mother (r)
18.30 How I met Your

Mother (r)
19.00 Family Guy (r)
19.30 Family Guy (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 American Reunion

Am. komedie fra
2012. (11 år)

23.05 Bring it on again
Am. komedie fra
2004.

00.45 Nattsending

08.50 Drømmen om landet (r)
09.50 Det ville Europa (r) 10.40
Oddasat – nyheter på samisk (r)
10.55 Distriktsnyheter (r) 13.20
Aktuelt (r) 13.50 Urix (r) 14.10 Eit
land i brun saus (r) 14.40 Den
andre dimensjon (r) 15.10 Drøm-
men om landet (r) 16.10 Med
hjartet på rette staden (r) 17.00
Derrick (r) 18.00 Dagsnytt atten
19.00 Mitt liv (r) 19.45 Team
Bachstad i Sør-Amerika (r) 20.15
Aktuelt 20.45 Ikon (r) 21.15
Svenske arkitekturperler 21.25
Oddasat – nyheter på samisk
21.30 Mitt yrke 21.35 Livet i sky-
ene 22.25 Barn i krig 22.30 Urix
22.50 Treme, New Orleans 23.45
Livet etter livet. Da. serie. Finnes
det et liv etter døden? 00.15 Til-
intetgjørelsen (r) 01.10 Treme,
New Orleans (r) 02.20 Oddasat
(r) 02.35-05.00 Distriktsnyheter
(r)

06.00 Dr. Phil (r) 07.00 TV-shop
08.00 Mike & Molly (r) 08.30 The
Ellen DeGeneres Show (r) 09.20
Dr. Phil 10.15 Boligjakten (r)
11.10 Hell's Kitchen USA (r)
12.05 The Ellen DeGeneres Show
(r) 13.00 Supersize vs. Supersk-
inny (r) 14.00 Masterchef Canada
(r) 15.00 MasterChef Norge (r)
16.00 Svenske Hollywoodfruer (r)
17.00 NCIS: Los Angeles (r)
18.00 Brannstasjonen (r) 18.30
Boligjakten (r) 19.30 Luksusfellen
(r). Norsk livsstilsprogram. 20.30
Luksusfellen Sverige. Sv. reality-
serie. 21.30 Trolljegerne. Sv.
aktualitetsserie. 22.30 Chicago
P.D.. Am. krimserie. 23.30 Sex og
singelliv (r). Am. komiserie. 00.10
Svenske Hollywoodfruer. Sv. reali-
tyserie. 01.10 NCIS: Los Angeles
02.05 Bones (r) 02.50 The Mindy
Project (r) 03.15 Will and Grace
03.40 Masterchef Canada (r)
04.25 Supersize vs. Superskinny
(r) 05.10 Mike & Molly (r) 05.35
Nanny (r)

06.00 Scooby-Doo! Mystery Incor-
porated (r) 06.45 Turistguidene (r)
07.35 America's Funniest Home
Videos (r) 08.00 Cougar Town (r)
08.25 Ullared (r) 09.15 Sinna-
snekker'n (r) 10.05 Millionær
søker kjæreste (r) 11.55 The Big
Bang Theory (r) 12.50 Mom (r)
13.20 Sinnasnekker'n (r) 14.20
Ullared (r) 15.20 Baby Daddy
15.45 Cougar Town (r) 16.15 Fri-
ends (r) 17.10 Two and a Half
Men (r) 18.05 The Big Bang Theo-
ry (r) 19.00 Mom (r) 19.30 Sinna-
snekker'n (r). Norsk underhold-
ningsserie. 20.30 Ullared: Den
neste salgssuksessen. Sv. reality-
serie. 21.30 CSI: Cyber. Am. krim-
serie. 22.30 The Whispers. Am.
science fiction-dramaserie. 23.30
Castle (r). Am. krimserie. 00.25
CSI (r) 01.20 Special Victims Unit
(r) 02.15 CSI: NY (r) 03.00 Body
of Proof (r) 03.50 CSI: Miami (r)
04.35 Total Blackout USA (r)
05.00 Nikki (r) 05.25-06.00 Nikki
(r)

21.35: Fader Brown 22.10: Ack Värmland
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Robotklippere

Fra12.490,-
Sitteklippere

Fra12.490,- Fra3.290,-
Gressklippere

2850 Lena - Tlf. 61 14 36 00 • post@lena-jernvare.no • www.lena-jernvare.no
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1. Thomas Alva Edison. 2. En binders. 3. Spekkhogger. 4. Gjedde.

Tv Onsdag 3. juni

S
N
Ø
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T
E

Tv OG
UNDERHOLDNING

3. juni til 9. juni

DagensNØTTER
1. Hvem oppfant fonografen?

2. Hva slags gjenstand festet
man i Norge under andre ver-
denskrig på jakkeslaget for å
markere motstand mot okkupa-
sjonen?

3. Hvilken hval kalles også
«havets ulv»?

4. Hva heter den ferskvanns-
fisken som trives i sivet og er
kjent for å ha masse tenner?

mailto:post@lena-jernvare.no
http://www.lena-jernvare.no/
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05.30 Fader Brown (r) 06.15 Det gode bondeliv
(r) 06.45 Dyreklinikken (r) 07.15 Skattejegerne
(r) 07.45 NRK nyheter 08.00 NRK nyheter
08.10 Fangenes restaurant (r) 08.40 Jakta på
lykka (r) 09.10 Filmavisen 1962 09.15 Hygge i
Strömsö (r) 10.00 Med hjartet på rette staden
(r) 10.50 Norskekysten (r) 11.30 Utkant (r)
12.00 NRK nyheter 12.15 Skattejegerne (r)
12.45 Jessica Fletcher (r) 13.30 Oppdag Stille-
havet (r) 14.20 Hygge i Strömsö (15) 15.00
NRK nyheter 15.15 Den store reisen (r) 16.00
Gull på Godset (r) 17.00 NRK nyheter 17.15
Det søte liv (r) 17.25 Øyeblikk fra Norge Rundt
(r) 17.30 Oddasat – nyheter på samisk 17.45
Tegnspråknytt 17.50 Norge rundt (r)
18.15 Et valpeliv

(3) Da. serie.
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 Norge rundt

Distriktenes magasin.
19.55 Låtskriver'n

(4) Jan Eggum. Norsk underholdningsserie.
Jan Eggum er kveldens gjest.

20.55 20 spørsmål
(5) Spørrekonkurranse for de munnrappe.
Medvirkende er Christian Mikkelsen, Siri
Kristiansen og Øystein Bache.

21.25 Vitner i fare
(2) Br. krimserie. Politiet tror de er på sporet
av mannen som truer Blackwell-familien.

22.55 Rundlurt (r)
Norsk underholdningsserie.

23.00 Kveldsnytt
23.15 Shania Twains gedigne comeback

(r)
Konsertopptak.

00.50 Pop & rock-perler fra 70-tallet (r) 01.20
Tilbake til Lonesome Dove (r) 02.35 Kystvakta
(r) 03.20 Haven (r) 04.00-05.30 Vitner i fare (r)

05.15 Elementary (r) 06.00 Solsidan (r) 06.30
Nyhetene 06.55 God morgen Norge Morgensen-
ding. 10.00 God morgen Norge (r) 11.40 En bit
av Norge (r) 12.10 Celebrity Masterchef (r)
13.10 Bolighjelpen (r) 14.05 Hus til salgs (r)
14.35 Hekta på oppussing (11) Am. oppus-
singsprogram. 15.05 Grey's Anatomy (r) 16.00
Home and Away (r) 16.30 Home and Away (61)
Austr. dramaserie. 17.00 En moderne familie (r)
17.30 En moderne familie (r)
17.55 Suksesskolen (r)

(1) Norsk komiserie.
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 En moderne familie

(17) Am. komiserie. Gloria blir overvåket av
en kikker mens hun soler seg.

19.30 Nabolaget
20.00 The Voice – Norges beste stemme

(13) Norsk musikkunderholdning. Nå skal
det avgjøres hvem som vinner The Voice
2015. Programleder: Øyvind Mund.

21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 The Voice – Norges beste stemme

forts.
22.15 Neste låt (r)

(5) Norsk underholdningsprogram.
23.15 Det er lov å være blid med Else (r)

(9) Norsk humorprogram.
23.45 Eurojackpot
24.00 Gotham

(19) Am. thrillerserie.
00.55 Orphan Am./kan. grøsser fra 2009. I rol-
lene: Vera Farmiga, Peter Sarsgaard, Isabelle
Fuhrman. Regi: Jaume Collet-Serra. 03.05 Sle-
epwalking Am. drama fra 2008. 04.45-05.30
Common Law (r)

06.15Morgensending
10.25 Judge Judy
10.50 Cupcake-krigen (r)
11.45 One Tree Hill (r)
12.40 Gilmore Girls (r)
13.30 Gossip Girl (r)
14.25 Ugly Betty (r)
15.20 One Tree Hill (r)
16.20 24 timer på lege-

vakten
17.20 Ekstremt vekttap

UK (r)
18.25 Sinnasnekker'n Sve-

rige (r)
19.25 Friends (r)
19.55 Friends (r)
20.30 Dyrlegedrømmen

(r)
21.00 Dyrlegedrømmen

(r)
21.30 The Vampire Diaries
22.30 The Originals
23.30 Supernatural
00.30 48 timer
01.30Medium (r)
02.30 Cold Case (r)
03.25 Once Upon a Time

(r)
04.15 Nattsending

19.30 Bygg ditt drømme-
hus (r)
(5) Br. dokumentarse-
rie. Kjøkkeninnred-
ningen settes inn.

20.00 P3Morgen
20.30 Top Gear USA (r)

(7) Am. bilserie.
Trenger man egentl-
lig en dyr firehjul-
strekker for å kjøre i
terrenget? Det tror
ikke de tre programle-
derne og tar med seg
tre vanlige leiebiler til
Monument Valley og
Moab.

21.10 Pinlige sykdommer
(r)
(4) Br. helseserie.

21.55 Nausicaä – Prinses-
sen fra Vindens dal
Kaze no tani no Naus-
hika. Jap. animasjons-
film fra 1984. (11 år)

23.50 Folkeopplysningen
(r)

00.20 P3Morgen (r)
00.50 Nattsending

06.30 Peppa Gris (r)
06.35 Lille Charley bjørn

(r)
06.45 Tilly og vennene (r)
07.00 Diverse sendinger
14.40Mitt liv ogmeg (r)
14.50 iCarly (r)
15.10 iCarly (r)
15.40M.I. High (r)
16.05 Limbo (r)
16.20 Limbo (r)
16.35 Den ultimate Spi-

der-Man (r)
17.00 Niehkubargu
17.05 Zoo
17.15 Tid for tegn (r)
17.30 Peppa Gris (r)
17.35 Lille Charley bjørn

(r)
17.45 Tilly og vennene (r)
18.00MammaMø og

Kråka (r)
18.10 Romling
18.20 Kaptein Sabeltann

(r)
18.35 Denmagiske krop-

pen
18.50 Supernytt
19.00-19.30 Leonardo (r)

05.25Morgensending
13.05 Parkeringsvaktene

(r)
13.35 Smallville (r)
14.30 Smallville (r)
15.30 Strongman Cham-

pions League (r)
16.30 Parkeringsvaktene

(r)
17.00 Parkeringsvaktene

(r)
17.30 Cash Cowboys (r)
18.30 Tippeligaen: Før

kampen
18.55 Fotball: Tippeligaen

Tromsø – Molde,
direkte.

21.00 Tippeligaen: Etter
kampen

21.15 Trespass
Am. krimdrama fra
2011.

23.05 Transporter
00.05 Criminal Minds (r)
01.00 Nattsending

06.00Morgensending
13.00 Kongen av Queens

(r)
14.00 How I met Your

Mother (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Family Guy (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Simpsons (r)
17.00 Kongen av Queens

(r)
17.30 Kongen av Queens

(r)
18.00 How I met Your

Mother (r)
19.00 Family Guy (r)
19.30 Family Guy (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Anger Manage-

ment (r)
21.30WizardWars
22.30 UEFA Champions

League: oppvarming
før finalen

23.30 American Pie: The
NakedMile

01.20 Nattsending

07.50 Det store symesterskapet
(r) 08.50 Drømmen om landet (r)
09.50 Oppdag Stillehavet (r)
10.40 Oddasat – nyheter på
samisk (r) 10.55 Distriktsnyheter
(r) 13.20 Bankmannen som falt
(r) 14.20 Urix (r) 14.40 Den
andre dimensjon (r) 15.10 Drøm-
men om landet (r) 16.10 Med
hjartet på rette staden (r) 17.00
Derrick (r) 18.00 Dagsnytt atten
19.00 Kjøretøy fra den kalde kri-
gen (r) 19.10 Eventyrlige hoteller
(r) 19.40 Gintberg på kanten
20.10 Yellowstone – historier fra
villmarka (r) 21.00 Nyheter 21.10
På jakt med Lotta og Leif (r)
21.25 Oddasat – nyheter på
samisk 21.30 Mysteriet Maria
Magdalena (r) 22.30 Shame. Br.
drama fra 2011. 00.05 Nytt blikk
på Kennedy-drapet (r) 01.00 Livet
etter livet (r) 01.30 Hjernen – død
eller levande? (r) 02.30 Treme,
New Orleans (r) 03.25 Oddasat –
nyheter på samisk (r) 03.40-
06.00 Distriktsnyheter (r)

06.00 Dr. Phil (r) 07.00 TV-shop
08.00 Mike & Molly (r) 08.30 The
Ellen DeGeneres Show (r) 09.20
Dr. Phil 10.15 Boligjakten (r)
11.10 Hell's Kitchen USA (r)
12.05 The Ellen DeGeneres Show
(r) 13.00 Supersize vs. Supersk-
inny (r) 14.00 Masterchef Canada
(r) 15.00 Alle elsker Raymond (r)
16.00 Svenske Hollywoodfruer (r)
17.00 NCIS: Los Angeles (r)
18.00 Boligjakten (r). Norsk livs-
stilsprogram. 19.00 Parneviks (r).
Sv. realityserie. 20.00 Svenske
Hollywoodfruer (r). Sv. realityserie.
21.00 Safe House. Am. action-
krim fra 2012. 23.05 Sex og
singelliv (r). Am. komiserie. Carrie
tar en viktig avgjørelse i forhold til
den sjarmerende kunstneren
Petrovsky. 01.45 Trolljegerne (r)
02.45 Lovens ørner. Am. krimko-
medie fra 1986. 04.40 Supersize
vs. Superskinny (r) 05.30-06.00
Nanny (r)

06.00 Scooby-Doo! Mystery Incor-
porated (r) 06.45 Hunder i arbeid
(r) 07.35 America's Funniest
Home Videos (r) 08.00 Cougar
Town (r) 08.25 Ullared (r) 09.15
Sinnasnekker'n (r) 10.05 Millio-
nær søker kjæreste (r) 12.00 The
Big Bang Theory (r) 12.55 Trophy
Wife (r) 13.20 Sinnasnekker'n (r)
14.20 Ullared (r) 15.20 Baby
Daddy 15.45 Cougar Town (r)
16.15 Friends (r) 17.10 Two and
a Half Men (r) 18.10 The Big
Bang Theory (r). Am. komiserie.
19.30 America's Funniest Home
Videos (r). Am. underholdningsse-
rie. 20.30 Top 20 Funniest. Am.
underholdningsserie. 21.30 The
Graham Norton Show. Br. talk-
show. 22.30 Det absolutte mare-
ritt. Am. actiondrama fra 2002.
00.45 Castle (r) 01.40 CSI (r)
02.35 Special Victims Unit (r)
03.30 CSI: NY (r) 04.20 Body of
Proof (r) 05.05-06.00 CSI: Miami
(r)

20.55: 20 spørsmål 20.00: The Voice – Norges beste stemme
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06.15 Det gode bondeliv (r) 06.45 Dyreklinik-
ken (r) 07.15 Skattejegerne (r) 07.45 NRK
nyheter 08.00 NRK nyheter 08.10 Fangenes
restaurant (r) 08.40 Jakta på lykka (r) 09.10
Filmavisen 1962 (r) 09.15 Hygge i Strömsö (r)
10.00 Med hjartet på rette staden (r) 10.50
Norskekysten (r) 11.30 Utkant (r) 12.00 NRK
nyheter 12.15 Skattejegerne (r) 12.45 Jessica
Fletcher (r) 13.30 Oppdag Stillehavet (r) 14.20
Hygge i Strömsö (14) 15.00 NRK nyheter 15.15
Den store reisen (r) 16.00 Gull på Godset (r)
17.00 NRK nyheter 17.15 Det søte liv (r) 17.25
Øyeblikk fra Norge Rundt (r) 17.30 Oddasat –
nyheter på samisk 17.45 Tegnspråknytt Nyheter
på tegnspråk. 17.50 Norge rundt (r)
18.15 Et valpeliv
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Gull, ære og hardt arbeid

(2) Norsk dokumentarserie.
20.15 Eit safariliv

(2) Br. naturserie.
20.45 Hemmelige rom

Fjellfestningen. Nesten en kilometer inne i
fjellet lå Norges skarpeste spydspiss mot
verdens mektigste krigsflåte.

20.50 Hemmelige rom
Dommedagssentralen.

20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Friidrett: Diamond League fra

Roma
22.00 Bislett Games - 50 år med ver-

densrekorder
23.00 Kveldsnytt
23.15 Chicago Fire
23.55 Norske fordommer (r)
00.20 Inspektør Lynley (r)
01.50 Nattsending

05.15 Elementary (r) 06.00 Solsidan (r) 06.30
Nyhetene 06.55 God morgen Norge Morgensen-
ding. 10.00 God morgen Norge (r) 11.40 En bit
av Norge (r) 12.10 Celebrity Masterchef (r)
13.10 Bolighjelpen (r) 14.05 Hus til salgs (r)
14.35 Hekta på oppussing (10) Am. oppus-
singsprogram. Programleder: Nicole Curtis.
15.05 Grey's Anatomy (r) 16.00 Home and
Away (r) 16.30 Home and Away (60) Austr. dra-
maserie. 17.00 En moderne familie (r) 17.30
En moderne familie (r)
18.00 Solsidan (r)

(8) Sv. komiserie.
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Hotel Cæsar (r)

(159) Norsk dramaserie.
19.30 Hotel Cæsar

(160) Norsk dramaserie. Pelle leter etter
brevet han skulle gi Juni og kommer plutse-
lig på hvor det er, og leverer det straks til
Juni.

20.00 Alt er lov (r)
(2) Norsk underholdningsprogram.

21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Criminal Minds

(14) Am. krimserie. En kaffebar i Indianapo-
lis eksploderer, og en mann trer frem fra rui-
nene som dagens helt.

22.40 Scorpion
(20) Am. dramaserie. Scorpion-teamet prøver
å beskytte et nøkkelvitne som skal vitne mot
et livsfarlig narkokartell.

23.35 Suits (r)
(6) Am. dramaserie.

00.30 Hawaii Five-O (r) 01.25 Blue Bloods (r)
02.15 Elementary (r) 03.00 Suits (r) 03.45
Hawaii Five-O (r) 04.30-05.15 Blue Bloods (r)

06.15Morgensending
09.25 Fødeavdelingen (r)
10.25 Judge Judy
10.50 Cupcake-krigen (r)
11.45 One Tree Hill (r)
12.40 Gilmore Girls (r)
13.30 Gossip Girl (r)
14.25 Ugly Betty (r)
15.20 One Tree Hill (r)
16.20 24 timer på lege-

vakten
17.20 Ekstremt vekttap

UK (r)
18.20 Sinnasnekker'n Sve-

rige (r)
19.25 Friends (r)
19.55 Friends (r)
20.30 Det lille paret
21.05 Det lille paret
21.40 Trinny & Susannah:

Oppdrag Sverige
22.45 Jordmødrene
00.05 Åndenes makt (r)
01.10 48 timer
02.10Medium (r)
03.10 Cold Case (r)
04.10 Once Upon a Time

(r)
05.00 Nattsending

19.30 Bondi Beach (r)
(1) Austr. dokumen-
tarserie.

19.55 P3Morgen
Se høydepunktene fra
dagens P3morgen på
TV.

20.25 Pinlige sykdommer
(r)
(4) Br. helseserie.

21.10 Ahmed og Team
Physix (r)
Dokumentarserie.

21.20 Sprit, sex og spiona-
sje (r)
(1) Br. dokumentarse-
rie.

22.20Min kropp – til
skrekk og advarsel (r)

22.45 P3Morgen (r)
23.20 Bates Motel

(5) Am. dramaserie.
Norma får uventet
makt og ber Romero
om råd. Caleb får et
overraskende tilbud.

24.00 Nedenom og hjem
00.25 Nedenom og hjem
00.55 Nattsending

06.30 Peppa Gris (r)
06.35 Lille Charley bjørn
06.45 Tilly og vennene (r)
07.00 Lilly i Paradisbukta
07.10 Postmann Pat –

Spesialpakkeservice (r)
07.25 Olivia (r)
07.35 Elias (r)
07.45 Bernt og Erling på

nye eventyr (r)
07.55 Hos mormor (r)
08.05 Solsikkesmuget 19
08.10 Brannmann Sam (r)
08.20 Charlie og Lola (r)
08.35 Ronnys rullande sir-

kus (r)
08.45 Diverse sendinger
17.15 Travelbymysteriene
17.30 Peppa Gris (r)
17.35 Lille Charley bjørn
17.45 Tilly og vennene (r)
18.00 Zack & Quack
18.10 Solsikkesmuget 19
18.20 Flaskepost fra Stil-

lehavet (r)
18.33Mini-kryp
18.35 Hotell 13
18.50 Supernytt
19.00-19.30 Leonardo (r)

05.35Morgensending
12.05 Besatt av bil (r)
12.35 Parkeringsvaktene

(r)
13.05 Parkeringsvaktene

(r)
13.35 Smallville (r)
14.30 Smallville (r)
15.30 Strongman Cham-

pions League (r)
16.30 Parkeringsvaktene

(r)
17.00 Parkeringsvaktene

(r)
17.30 Cash Cowboys (r)
18.30 Besatt av bil (r)
19.00 Vettskremte pøbel-

unger (r)
20.00 Ekstreme utfor-

dringer
20.30 American Ninja

Warrior
21.30 Pain & Gain

Am. actionkomedie
fra 2013.

00.10 Criminal Minds (r)
01.05 The Beat (r)
01.35 The Beat (r)
02.05 Nattsending

06.00Morgensending
13.00 Kongen av Queens

(r)
14.00 How I met Your

Mother (r)
14.30 How I met Your

Mother (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Family Guy (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Simpsons (r)
17.00 Kongen av Queens

(r)
18.00 How I met Your

Mother (r)
19.00 Family Guy (r)
19.30 Family Guy (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 American Pie Pre-

sents – Band Camp
Am. komedie fra
2005.

22.40 Bring It On – All or
Nothing
Am. komedie fra
2006. (11 år)

00.25 Cops Reloaded (r)
00.55 Nattsending

08.05 Mitt liv (r) 08.50 Drømmen
om landet (r) 09.50 Oppdag Stil-
lehavet (r) 10.40 Oddasat – nyhe-
ter på samisk (r) 10.55 Distrikts-
nyheter (r) 13.20 Aktuelt (r)
13.50 Urix (r) 14.10 Eit land i
brun saus (r) 14.40 Den andre
dimensjon (r) 15.10 Drømmen
om landet (r) 16.10 Med hjartet
på rette staden (r) 17.00 Derrick
(r) 18.00 Dagsnytt atten 19.00
Mitt yrke 19.05 Livet i skyene (r)
20.00 Friidrett: Diamond League
fra Roma 21.30 Oddasat - nyhe-
ter på samisk 21.35 Nytt blikk på
Kennedy-drapet (r) Am. dokumen-
tar. Kan moderne kriminalteknolo-
giske metoder avdekke nye spor
om mordet på den amerikanske
presidenten i 1963? 22.30 Urix
22.50 Fanget i Antwerpen (r)
23.40 Fanget i Antwerpen (r)
00.35 Livet i skyene (r) 01.30
Treme, New Orleans (r) 02.25
Oddasat (r) 02.40 Distriktsnyhe-
ter (r)

06.00 Dr. Phil (r) 07.00 TV-shop
08.00 Mike & Molly (r) 08.30 The
Ellen DeGeneres Show (r) 09.20
Dr. Phil 10.15 Boligjakten (r)
11.10 Hell's Kitchen USA (r)
12.05 The Ellen DeGeneres Show
(r) 13.00 Supersize vs. Supersk-
inny (r) 14.00 MasterChef USA (r)
15.00 MasterChef Norge (r)
16.00 Svenske Hollywoodfruer (r)
17.00 NCIS: Los Angeles (r)
18.00 Brannstasjonen (r) 18.30
Boligjakten (r) 19.30 Luksusfellen
(r) 20.30 Million Dollar Listing
New York. Am. realityserie. 21.30
Bones. Am. krimserie. 22.30
Battle Creek. Am. spenningsserie.
23.30 Sex og singelliv (r). Am.
komiserie. 00.10 Svenske Holly-
woodfruer (r). Sv. realityserie.
01.10 NCIS: Los Angeles (r)
02.05 Bones (r) 02.50 The Mindy
Project (r) 03.15 Will and Grace
(r) 03.40 MasterChef USA (r)
04.25 Supersize vs. Superskinny
(r) 05.10 Mike & Molly (r) 05.35
Nanny (r)

06.00 Scooby-Doo! Mystery Incor-
porated (r) 06.45 Turistguidene (r)
07.35 America's Funniest Home
Videos (r) 08.00 Cougar Town (r)
08.25 Ullared (r) 09.15 Sinna-
snekker'n (r) 10.05 Millionær
søker kjæreste (r) 12.00 The Big
Bang Theory (r) 12.55 Mom (r)
13.20 Sinnasnekker'n (r) 14.20
Ullared (r) 15.20 Baby Daddy
15.45 Cougar Town (r) 16.15 Fri-
ends (r) 17.15 Two and a Half
Men (r) 18.05 The Big Bang Theo-
ry (r). Am. komiserie. 19.00 Mom
(r). Am. komiserie. 19.30 Sinna-
snekker'n (r). Norsk underhold-
ningsserie. 20.30 Camping på
Öland. Sv. realityserie. 21.30
Castle. Am. krimserie. 22.30 Bril-
le (r). Norsk humorprogram.
23.30 Castle (r). Am. krimserie.
00.25 CSI (r). Am. spenningsse-
rie. 01.20 Special Victims Unit (r)
02.15 CSI: NY (r) 03.00 Body of
Proof (r) 03.45 CSI: Miami (r)
04.35 Total Blackout USA 05.00
Nikki (r) 05.25-06.00 Nikki (r)

20.15: Eit safariliv 21.40: Criminal Minds

Tv Fredag 5. juni

Tv Torsdag 4. juni
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06.00 Det gode bondeliv (r) 06.30 Dyreklinik-
ken (r) 07.00 Skattejegerne (r) 07.30 Hjelp, vi
flytter sammen! (r) 08.30 Danske slott (r)
09.30 Ut i naturen (r) 09.50 Kampen om Nilen
(r) 10.45 Mesternes Mester (r) 11.45 Arkitek-
tens hjem (r) 12.15 Adils hemmelige dansere
(r) 13.15 Grønn glede (r) 13.45 Himmelblå (r)
14.30 Bygg ditt drømmehus (r) 15.00 Låtskrive-
r'n (r) 16.00 Big Bang (r) 17.00 Eit bondeliv for
meg (5) Br. dokumentarserie.
18.00 Det store symesterskapet (r)

(2) Br. underholdning.
19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto-trekning
19.55 Knutsen & Ludvigsen – musikal-
ske komikere fra tunnelen
Konsert.

21.10 Himmelblå (r)
(7) Norsk dramaserie.

21.55 Skavlans musikkspesial
Musikalske høydepunkter fra tretten sesong-
er av Skavlan. Noen av artistene du får møte
igjen er Melody Gardot, Rihanna, Taylor Swift
og mange flere.

22.55 Rundlurt (r)
Norsk underholdningsserie. Magiker Kevin
Lunde lurer godtroende folk og kjendiser ved
hjelp av fingerferdigheter og avledning.

23.00 Kveldsnytt
23.15 FIFA fotball-VM 2015

Åpningsseremoni. Direkte fra Commonwealth
Stadium i Edmonton, Canada, og åpningsse-
remonien for fotball-VM for kvinner.

23.55 FIFA fotball-VM 2015
Canada – Kina. Direkte fra Edmonton, Cana-
da.

02.00 VM-helter (r) 02.50 FIFA fotball-VM 2015
New Zealand – Nederland. 05.00-05.29 20
spørsmål (r)

05.30 Friends with Benefits (r) 06.00 TV 2 Juni-
or Barne-TV. 06.01 Chaplin 06.09 Marvin Mus
It. animasjonsserie. 06.16 Lassie 06.40 En
moderne familie (r) 07.05 En moderne familie
(r) 07.35 En moderne familie (r) 08.00 En
moderne familie (r) 08.30 En moderne familie
(r) 09.00 Junior Masterchef (r) 09.25 Junior
Masterchef (r) 10.00 Bonanza (r) 11.00 Bonan-
za (r) 12.00 Celebrity Masterchef (r) 13.00 Nor-
ges grillmester (r) 14.00 Norges hagemester (r)
15.00 Sommer i Dyreparken (r) 16.00 The
Voice – Finalistene (r) 17.00 The Voice – Nor-
ges beste stemme (r)
18.30 Nyhetene
18.50 LørdagsMagasinet
19.10 Sportsnyhetene
19.20 Været
19.30 Dyrepasserne (r)
20.00 Sommer i Dyreparken

(2) Norsk underholdningsprogram. «Sinna-
snekker'n» fra TVNorge og programleder Ida
Fladen fra TV 2 kommer begge til Dyrepar-
ken for en hyggelig prat. Programleder:
Janne Formoe, Gaute Grøtta Grav.

21.00 Nyhetene
21.15 Været
21.20 Sportsnyhetene
21.40 Ocean's Thirteen

Am. krimkomedie fra 2007. Ocean-gjengen
er tilbake for å gjennomføre sitt dristigste
kupp noensinne. I rollene: George Clooney,
Brad Pitt, Matt Damon, Al Pacino. Regi: Ste-
ven Soderbergh. (11 år)

00.10 Jordskott (r)
(7) Sv. spenningsserie.

01.10 Bobby Am. drama fra 2006. Det er 6.
juni 1968, og vi befinner oss på det amerikan-
ske Ambassador Hotel. I rollene: Harry Belafon-
te, Laurence Fishburne, Emilio Estevez. Regi:
Emilio Estevez. 03.05 X Factor UK (r) 04.50-
05.35 Hawaii Five-0 (r)

06.01Morgensending
09.50 Sinnasnekker'n Sve-

rige (r)
10.50 Sinnasnekker'n Sve-

rige (r)
11.50 Sinnasnekker'n Sve-

rige (r)
12.50 Sinnasnekker'n Sve-

rige (r)
13.50 Ekstremt vekttap

UK (r)
14.50 Ekstremt vekttap

UK (r)
15.55 Ekstremt vekttap

UK (r)
17.00 Ungkaren (r)
18.50 Sister Act 2
Am. komedie fra
1993.

21.00 Baby on Board
Am. komedie fra
2009. (15 år)

22.50 Heksene i Eastwick
Am. grøsserkomedie
fra 1987. (15 år)

01.15 Et halvt tonnmann
(r)

02.20 Cold Case (r)
03.20 Nattsending

19.30 Krøll på hjernen (r)
(7) Da. serie.

19.55 Nausicaä – Prinses-
sen fra Vindens dal
Kaze no tani no Naus-
hika. Jap. animasjons-
film fra 1984. Regi:
Hayao Miyazaki. (11
år)

21.50 High School – løgn
og konspirasjoner
Assasination of a
High School Presi-
dent. Am. komedie fra
2008. I rollene: Bruce
Willis, Reece Thomp-
son, Mischa Barton.
Regi: Brett Simon. (15
år)

23.20 Folkeopplysningen
(r)
(5) Norsk dokumen-
tarserie. Nordmenn
bruker over 1,5 milli-
arder kroner på alter-
nativbehandling
hvert år.

23.50 Leos reise (r)
00.20 Nattsending

06.30Morgensending
08.20 Øisteins pappeske

(r)
08.35 Andys ville eventyr

(r)
08.50Masha ogMishka

(r)
09.00 Diverse sendinger
14.45 Ville (r)
14.55Musikkvideoer (r)
15.00 iCarly (r)
15.45 Kung Fu Panda (r)
16.10 Danseakademiet (r)
17.00Min galaktiske for-

svarer (r)
17.15 Nysgjerrige Nils (r)
17.30 Peppa Gris (r)
17.35 Lille Charley bjørn

(r)
17.45 Tilly og vennene (r)
18.00 Elias
18.10 Fagerpels Hotell
18.25 Sauen Shaun (r)
18.30 Underbuksepira-

tene (r)
18.35 Annedroidene
(6) Opp med Øye.

19.00-19.30 Samma det
(5)

05.35Morgensending
12.10 Byttebaronene (r)
13.00 Agent null (r)
13.30 American Ninja

Warrior (r)
14.30 American Ninja

Warrior (r)
15.30 American Ninja

Warrior (r)
16.30 Parkeringsvaktene

(r)
17.00 Parkeringsvaktene

(r)
17.30 Parkeringsvaktene

(r)
18.00 Parkeringsvaktene

(r)
18.30 Parkeringsvaktene

(r)
19.00 På nevene løs (r)
20.00World's Funniest

Fails
21.00 Bandits
Am. romantisk kome-
die fra 2001. (15 år)

23.20 Tapperhet i strid
Am. krigsdrama fra
1996.

01.35 Nattsending

06.00Morgensending
11.30 Seinfeld (r)
12.00 Seinfeld (r)
12.30 Kongen av Queens

(r)
13.00 Kongen av Queens

(r)
13.30 Drømmemaskiner

(r)
14.30 Storage Hunters (r)
15.00 Storage Hunters (r)
15.30 Storage Hunters (r)
16.00 Storage Hunters (r)
16.30 Storage Hunters (r)
17.00 Storage Hunters (r)
17.30 How I met Your

Mother (r)
18.00 How I Met Your

Mother (r)
18.30 How I Met Your

Mother (r)
19.00 Fotball: UEFA

Champions League
finale: Juventus – Bar-
celona

24.00 Formel 1: Canada
Grand Prix

01.00 Nattsending

08.20 Oppdag Stillehavet (r)
09.10 Gull, ære og hardt arbeid
(r) 09.40 Oddasat – nyheter på
samisk (r) 09.55 Distriktsnyheter
(r) 12.20 Hovedscenen (r) 13.20
Hovedscenen (r) 14.40 Yellowsto-
ne – historier fra villmarka (r)
15.30 Camillas klassiske (r)
16.00 20 spørsmål (r) 16.30 Den
andre dimensjon 17.00 Kunn-
skapskanalen 18.00 Mannen
som oppdaga Noreg (r) 18.40
Hjernen – død eller levande? (r)
19.40 Camillas klassiske (r)
20.10 Yellowstone – historier fra
villmarka (r) 21.00 Nyheter 21.10
Bør Børson jr. Norsk musikalko-
medie fra 1974. 24.00 Team
Bachstad i Sør-Amerika (r) 00.30
Mysteriet Maria Magdalena (r)
01.30-03.15 Shame. Br. drama
fra 2011.

06.00 Junior Masterchef USA (r)
07.00 TV-shop 08.00 Junior Mas-
terchef USA (r) 09.00 Alle elsker
Raymond (r) 10.00 The Ellen
DeGeneres Show (r) 12.00 Million
Dollar Listing New York (r) 14.00
Svenske Hollywoodfruer (r) 16.00
The Real Housewives of Beverly
Hills 17.00 Brannstasjonen (r)
19.00 I dine sko. Am. komedie
fra 2005. 21.30 Forhekset. Am.
romantisk komedie fra 2005.
23.20 Syv år i Tibet. Am. drama
fra 1997. 01.55 The Last Stati-
on. Ty./russisk/br. drama fra
2009. 03.50 Masterchef Canada
(r) 04.35 Mike & Molly (r) 05.00
Alle elsker Raymond (r) 05.25
Nanny (r)

06.00 Scooby-Doo! Mystery Incor-
porated (r) 06.45 America's Fun-
niest Home Videos (r) 08.25 Den
store skoledugnaden (r) 09.15
Top 20 Funniest (r) 10.05 Friends
(r) 12.25 Two and a Half Men (r)
14.50 The Big Bang Theory (r)
17.30 Camping på Öland (r)
18.30 Ullared: Den neste salgs-
suksessen (r). Sv. realityserie.
19.30 Endelig ferie (r). Norsk livs-
stilserie. Bobilen til familien Gun-
dersen fyller år og det feires med
en tur tilbake til Bjørneparken for
å teste ut klatreveggen. 20.30
Brille (r). Norsk humorprogram.
Kveldens gjester er Espen Eckbo,
Pernille Sørensen og Thomas
Seltzer. 21.30 Crazy, Stupid,
Love. Am. romantisk komedie fra
2011. 23.40 Blood Diamond.
Am. actiondrama fra 2006. 02.20
Rizzoli og Isles (r) 03.15 Nikita
04.10 CSI: Miami (r) 04.55 Total
Blackout USA 05.20-06.00 Nikki
(r)

19.55: Knutsen & Ludvigsen ... 21.40: Ocean's Thirteen
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06.20 Det gode bondeliv (r) 06.50 Dyreklinik-
ken (r) 07.20 Skattejegerne (r) 07.50 Hjelp, vi
flytter sammen! (r) 08.50 Norge rundt (r) 09.15
Felefrelst (r) 09.45 Drømmeturen (r) 10.45
Mesternes Mester (r) 11.45 Arkitektens hjem
(r) 12.15 Adils hemmelige dansere (r) 13.10 Eit
safariliv (r) 13.45 Edel årgang (r) 14.15 Eddap
Liks Roald Dahl's Esio Trot. Br. dramakomedie
fra 2014. Den pensjonerte ungkaren Mr Hoppy
er håpløst forelsket i nabofruen Silver, men hun
er bare interessert i sitt kjæledyr skilpadden
Alfie. I rollene: Judi Dench, Dustin Hoffman,
Richard Cordery. Regi: Dearbhla Walsh. 15.45
7. juni markering 16.30 Friidrett: Diamond Lea-
gue fra Birmingham Forts. fra NRK2.
18.00 20 spørsmål (r)

(5) Spørrekonkurranse for de munnrappe.
18.30 FIFA fotball-VM 2015

Intervjuer, gjester og reportasjer før Norges
åpningskamp i fotball-VM.

18.55 FIFA fotball-VM 2015
Norge – Thailand. Direkte fra Ottawa.

20.55 Søndagsrevyen
21.25 Mr. Selfridge

(1) Br. dramaserie. I 1919 er mange av Lon-
dons innbyggere i sorg etter å ha mistet sine
kjære i første verdenskrig.

22.10 Mr. Selfridge
(2) Br. dramaserie. Motedesigneren Madame
Lanvin viser sin nye kolleksjon hos Selfrid-
ges.

23.00 Kveldsnytt
23.20 Karl Johan (r)

(1) Talkshow.
23.50 Det store symesterskapet (r)

(2) Br. underholdning.
00.50 Bislett Games – 50 år med verdensrekor-
der (r) 01.55 Eddap Liks Roald Dahl's Esio Trot.
Br. dramakomedie fra 2014. I rollene: Judi
Dench, Dustin Hoffman, Richard Cordery. Regi:
Dearbhla Walsh. 03.25 Mr. Selfridge (r) 04.10-
04.55 Mr. Selfridge (r)

05.35 Friends with Benefits (r) 06.00 TV 2 Juni-
or Barne-TV. 06.01 Rita og krokodille 06.06
Lotte Animasjonsserie. 06.18 Peter Pan 06.40
En moderne familie (r) 07.05 En moderne fami-
lie (r) 07.35 En moderne familie (r) 08.00 En
moderne familie (r) 08.30 En moderne familie
(r) 09.00 Junior Masterchef (r) 09.30 Gullkorn
fra barnemunn (r) 10.00 Bonanza (r) 11.00
Bonanza (r) 12.00 Badehotellet (r) 13.00 Disas-
ter Guy (r) 14.00 Villdyrlegen (r) 15.00 På tur
med Dag Otto og Kristian (r) 16.00 Jaget (r)
17.00 Best av de beste (r)
18.00 Reisen hjem (r)

(2) Livssynsprogram.
18.30 Nyhetene og Sporten
18.50 Været
19.00 Alt er lov (r)

(2) Norsk underholdningsprogram.
20.00 På tur med Dag Otto og Kristian
(r)
(3) Norsk underholdningsserie.

21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Jordskott

(8) Sv. spenningsserie. Nicklas har kidnap-
pet Josefine og gjemt henne på låven. Eva
kjemper for å få kontroll over parasitten hun
har i kroppen.

22.45 Varg Veum: Bitre blomster (r)
(2) Norsk krimserie.

23.50 Fotballkveld
Norsk fotballmagasin. Vi gir deg alle målene
fra dagens kamper i Tippeligaen. Reporta-
sjer, analyser og kommentarer fra kampene.

00.20 The Voice – Finalistene (r)
Norsk musikkunderholdning.

01.20 The Good Wife (17) Am. dramaserie.
02.10 Criminal Minds (r) 02.55 NYC 22 (r)
03.40 Gotham (r) 04.25-05.10 The Good Wife
(r)

06.05Morgensending
08.45 Gossip Girl (r)
09.40 Gossip Girl (r)
10.35 Gossip Girl (r)
11.30 Gossip Girl (r)
12.30 Ekstremt vekttap

UK (r)
13.30 Ekstremt vekttap

UK (r)
14.35 Det lille paret (r)
15.10 Det lille paret (r)
15.45 Trinny & Susannah:

Oppdrag Sverige (r)
16.50 Ungemødre Dan-

mark (r)
17.50 Blinging Up Baby (r)
18.55 Ekstremt vekttap
20.00 Ekstremt vekttap
21.00 Operasjon Barne-

vakt
Am./kan. actionkome-
die fra 2005. (11 år)

22.55 Scandal
23.55 Når duminst venter

det
02.10 Cold Case (r)
03.00 Cold Case (r)
03.55 Cold Case (r)
04.45 Nattsending

19.30 Ikke gjør dette
hjemme (r)
(5) Underholdnings-
serie.

20.00 Leos reise (r)
(5) Full Moon Party,
Kambodsja. Under-
holdningsserie

20.30 Folkeopplysningen
(r)
(5) Norsk dokumen-
tarserie.

21.00 Rådet (r)
(1) Norsk underhold-
ningsprogram.

21.30 Upperdog
Norsk drama fra
2009. I rollene: Her-
mann Sabado, Bang
Chau, Agnieszka Gro-
chowska. Regi: Sara
Johnsen. (15 år)

23.05 Ungdommed pinli-
ge sykdommer (r)
(4) Br. helseprogram.

23.50 4.3.2.1
Br. thriller fra 2010.
Regi: Noel Clarke,
Mark Davis. (15 år)

06.30Morgensending
08.15 Elsa (r)
08.20 Professor Balthazar

(r)
08.30 Dinosaurene kom-

mer
08.40 Sauen Shaun (r)
08.50 Underbuksepira-

tene (r)
09.00 Diverse sendinger
15.00 iCarly (r)
15.45 Kung Fu Panda (r)
16.10 Danseakademiet (r)
16.35 Danseakademiet (r)
17.00Min galaktiske for-

svarer (r)
17.15 Nysgjerrige Nils (r)
17.30 Peppa Gris (r)
17.35 Lille Charley bjørn

(r)
17.45 Tilly og vennene (r)
18.00Moffene (r)
18.05 Sommerenmed

pappa (r)
18.10 Heidi
18.35 Annedroidene
(7) Overnatting på
skraphaugen.

19.00-19.30 Rubens øy

05.00Morgensending
10.35 Big, Bigger, Biggest

(r)
11.30 Broom (r)
12.00 Broom (r)
12.30 Broom (r)
13.00 Broom (r)
13.30 Broom (r)
14.00 Strongman Cham-

pions League (r)
14.55 Fotball: OBOS-liga-

en
Fredrikstad – Strøm-
men, direkte.

17.00 FotballXtra
Sammen med TV 2
Sporten kan du følge
hvert eneste spark på
ballen gjennom kvel-
dens tippeligarunde.

19.55 Fotball: Tippeligaen
Lillestrøm – Viking,
direkte.

22.00 Fotballkveld
Norsk fotballmagasin.

23.00 Constantine
24.00 Cult (r)
00.55 Gjeldshaiene (r)
01.50 Nattsending

06.00Morgensending
15.30 Program ikke fast-

satt
16.00 Program ikke fast-

satt
16.30 Program ikke fast-

satt
17.00 Program ikke fast-

satt
17.30 Program ikke fast-

satt
18.00 Simpsons (r)
18.30 Simpsons (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 Community
20.30 Simpsons
21.00 Anger Manage-

ment
21.30 The Goldbergs
22.00 Brooklyn Nine-Nine
22.30 American Pie Pre-

sents: The Book of
Love
Am. komedie fra
2009.

00.10 Formel 1 – høyde-
punkter

01.10 Nattsending

08.45 Eventyrlige hoteller (r)
09.15 Camillas klassiske (r)
09.45 Minner fra DDR (r) 10.10
Låtskriver'n (r) 11.10 Kon-Tiki –
dokumentaren. Norsk dokumen-
tarfilm fra 1950. 12.20 Yellowsto-
ne – historier fra villmarka (r)
13.10 Bør Børson jr. Norsk musi-
kalkomedie fra 1974. 16.00 Fri-
idrett: Diamond League fra Bir-
mingham. Forts. på NRK1. 16.30
Yellowstone – historier fra villmar-
ka (r) 17.20 Glimt av Norge (r)
17.35 Norge rundt og rundt (r)
18.00 Livet i skyene (r) 18.50
Glemte forbrytelser (r) 19.00
Nyheter 19.10 Hovedscenen
21.15 Historia bak eit bilde
21.30 FIFA fotball-VM 2015. Inter-
vjuer, gjester og reportasjer før
Norges åpningskamp i fotball-VM.
21.55 FIFA fotball-VM 2015. Tysk-
land – Elfenbenskysten. Direkte
fra Ottawa. 24.00 Yellowstone –
historier fra villmarka (r) 00.50
20 spørsmål (r) 01.20-02.10
Livet i skyene (r)

06.00 Junior Masterchef USA (r)
07.00 TV-shop 08.00 Junior Mas-
terchef USA (r) 09.00 Alle elsker
Raymond (r) 10.00 The Ellen
DeGeneres Show (r) 12.00 Cou-
sins Undercover (r) 13.00 Hageliv
14.00 Luksusfellen (r) 18.00
Restaurantdrømmen (r). Br. kokke-
program. 19.00 Luksusfellen Sve-
rige (r). Sv. realityserie. 20.00
Hellstrøm rydder opp – hjemme
(r). Norsk underholdningsserie.
21.00 Du, meg og Dupree. Am.
romantisk komedie fra 2006.
22.55 True Tori. Am. realityserie.
23.55 Svenske Hollywoodfruer (r).
Sv. realityserie. Åsa er overbevist
om at huset hennes er hjemsøkt,
og etter fruelunsjen var huset fylt
med ennå mer dårlig energi.
00.55 Forhekset. Am. romantisk
komedie fra 2005. 02.45 Du,
meg og Dupree. Am. romantisk
komedie fra 2006. 04.30 Cou-
sins Undercover (r) 05.20-06.00
Nanny (r)

06.00 Scooby-Doo! Mystery Incor-
porated (r) 06.45 America's Fun-
niest Home Videos (r) 08.10 Alt
for Norge (r) 09.25 Top 20 Funni-
est (r) 10.15 Trophy Wife (r)
10.45 Friends (r) 13.10 Two and
a Half Men (r) 15.25 The Big
Bang Theory (r) 18.30 Sinnasnek-
ker'n (r). Norsk underholdningsse-
rie. 20.30 Klovn til kaffen (r).
Norsk talkshow. I kveld er det
fokus på Linn Skåber. 21.30
Åndenes makt (r). Norsk under-
holdningsserie. I 17 år har Bjørg
og hennes tre døtre bodd i et tri-
velig lite hus utenfor Røros.
23.00 Rizzoli og Isles. Am. acti-
onserie. Politistyrken jobber over-
tid med jakten på en seriemorder.
23.55 The Walking Dead. Am.
grøsserserie. Rick og gruppen
står overfor noen vemmelige men-
nesker. 00.50 Castle (r) 01.45
CSI: Cyber (r) 02.40 The Whis-
pers (r) 03.30 Baby on Board.
Am. komedie fra 2009. 05.10-
05.56 CSI: Miami (r)

21.25: Mr. Selfridge 20.00: På tur med Dag Otto og Kristian...

Tv Søndag 7. juni
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06.15 Det gode bondeliv (r) 06.45 Dyreklinik-
ken (r) 07.15 Skattejegerne (r) 07.45 NRK
nyheter 08.00 NRK nyheter 08.10 Fangenes
restaurant (r) 08.40 Australias villmark (r)
09.10 Filmavisen 1962 (r) 09.20 Hygge i
Strömsö (r) 10.00 Med hjartet på rette staden
(r) 10.50 Norskekysten (r) 11.30 Utkant (r)
12.00 NRK nyheter 12.15 Skattejegerne (r)
12.45 Jessica Fletcher (r) 13.30 Oppdag Stille-
havet (r) 14.20 Hygge i Strömsö (17) Fi. livs-
stilsserie. 15.00 NRK nyheter 15.15 Den store
reisen (r) 16.00 Gull på Godset (r) 17.00 NRK
nyheter 17.15 Det søte liv (r) 17.25 Øyeblikk
fra Norge Rundt (r) 17.30 Oddasat 17.45 Tegn-
språknytt 17.50 Billedbrev (r)
18.00 Et valpeliv

(5) Da. serie. I Hellerup fortsetter valpen
Sille å bjeffe.

18.30 Extra
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Grønn glede

(5) Hageserie. Det spirer i drivhuset.
20.15 Edel årgang

(3) Norsk dokumentarserie. Finnes den lyk-
kelige pensjonisttilværelsen i Thailand?

20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Oslo Skishow
23.00 Kveldsnytt
23.15 Eit perfekt liv

(5) Am. komiserie. Tyler, Dougie og Amy
ønsker å grave fram opplysninger om den
administrerende direktøren i Abaddonn.

23.45 Bygg ditt drømmehus (r)
(6) Br. dokumentarserie.

00.15 Det gode bondeliv (r)
00.45 Billedbrev (r) 00.55 FIFA fotball-VM 2015
Brasil – Sør-Korea. Direkte fra Montreal. 03.00
Kystvakta (r) 03.45 Haven (r) 04.25-04.55 Eit
perfekt liv (r)

05.15 Elementary (r) 06.00 Solsidan (r) 06.30
Nyhetene 06.55 God morgen Norge Morgensen-
ding. 10.00 God morgen Norge (r) 11.40 En bit
av Norge (r) 12.10 Celebrity Masterchef (r)
13.10 Bolighjelpen (r) 14.05 Hus til salgs (r)
14.35 Hekta på oppussing (13) Am. oppus-
singsprogram. Programleder: Nicole Curtis.
15.05 Grey's Anatomy (r) 16.00 Home and
Away (r) 16.30 Home and Away (63) Austr. dra-
maserie. 17.00 En moderne familie (r)
18.00 Solsidan (r)

(10) Sv. komiserie.
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Svendsen om Hansen og Jensen

(r)
(2) Underholdningsprogram.

20.00 Norges hagemester
(10) Underholdningsprogram. Hvem blir Nor-
ges hagemester?

21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Grey's Anatomy

(23) Am. dramaserie. Legene ved sykehuset
blir tvunget til å sette sine personlige
følelser til side når en katastrofe rammer
Seattle.

22.35 Madam Secretary
(22) Am. dramaserie. Elizabeth konfronterer
sin tidligere venn Juliet og ser tilbake på avgjø-
relsen hun tok da CIA-direktøren ga henne et
tilbud som ville ha endret livet hennes.

23.30 Suits (r)
(8) Am. dramaserie.

00.25 Hawaii Five-0 (r)
01.20 Blue Bloods (r) 02.10 Elementary (r)
02.55 Suits (r) 03.40 Hawaii Five-0 (r) 04.25-
05.10 Blue Bloods (r)

06.15Morgensending
08.25 Hundehviskeren (r)
09.25 Fødeavdelingen (r)
10.25 Judge Judy
10.50 Cupcake-krigen (r)
11.45 One Tree Hill (r)
12.40 Gilmore Girls (r)
13.30 Gossip Girl (r)
14.25 Ugly Betty (r)
15.20 One Tree Hill (r)
16.20 24 timer på lege-

vakten
17.20 Ekstremt vekttap (r)
18.25 Sinnasnekker'n Sve-

rige (r)
19.25 Friends (r)
19.55 Friends (r)
20.30 iZombie
21.30 Interiørkampen
22.50 Et halvt tonnmann
23.55 Åndenes makt (r)
00.55 48 timer
01.50Medium (r)
02.45 Cold Case (r)
03.45 Once Upon a Time

(r)
04.35 Ekstremt rot (r)
05.30-05.54 The Only

Way is Essex (r)

19.30 Bondi Beach (r)
(3) Austr. dokumen-
tarserie. Få fester blir
større enn Bondis
nyttårsfester. Med
masse ungdom, alko-
hol og narkotika får
badevaktene og poli-
tiet mye å gjøre. Sam-
tidig blir det en av
årets heteste dager
og mange blir alvorlig
forbrent.

19.55 P3Morgen
Se høydepunktene fra
dagens P3morgen på
TV.

20.25 Ung og gravid (r)
Br. dokumentar.

21.50 FIFA fotball-VM
2015
Spania – Costa Rica.

24.00 P3Morgen (r)
00.35 Nattsending

06.30 Peppa Gris (r)
06.35 Lille Charley bjørn

(r)
06.45 Tilly og vennene (r)
07.00 Lilly i Paradisbukta

(r)
07.10 Postmann Pat –

Spesialpakkeservice (r)
07.25 Diverse sendinger
16.20 Limbo (r)
16.35 Spider-Man (r)
17.00 Norleif's opple-

velser
17.05 Norleif's opple-

velser
17.15 Travelbymysteriene

(r)
17.30 Peppa Gris (r)
17.35 Lille Charley bjørn

(r)
17.45 Tilly og vennene (r)
18.00 Ridder Mikkel
18.10 Elias på eventyr (r)
18.20 Charlie og Lola (r)
18.35 Hotell 13
18.50 Supernytt
19.00 Ghost Rockers
19.10-19.25 Ghost Roc-

kers

05.35Morgensending
13.05 Parkeringsvaktene

(r)
13.35 Smallville (r)
14.30 Smallville (r)
15.30 Strongman Cham-

pions League (r)
16.30 Parkeringsvaktene

(r)
17.00 Parkeringsvaktene

(r)
17.30 Cash Cowboys (r)
18.30 Besatt av bil (r)
19.00 Vettskremte pøbel-

unger (r)
20.00 Ekstreme utfor-

dringer
20.30 American Ninja

Warrior
21.30 Håndverkere fra

helvete
22.00 Håndverkere fra

helvete
22.30 Bilstripperne
23.30 Nattarbeiderne (r)
24.00 Criminal Minds (r)
00.55 Billy The Extermina-

tor (r)
01.25 Nattsending

06.00Morgensending
13.30 Kongen av Queens

(r)
14.00 How I Met Your

Mother (r)
14.30 How I Met Your

Mother (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Family Guy (r)
16.00 Simpsons (r)
17.00 Kongen av Queens

(r)
17.30 Kongen av Queens

(r)
18.00 How I Met Your

Mother (r)
18.30 How I Met Your

Mother (r)
19.00 Family Guy (r)
19.30 Family Guy (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Hundepatruljen

Oslo (r)
22.00 Jurassic Park
Am. actioneventyr fra
1993. (11 år)

00.20Mumien
02.30 Nattsending

06.10 Mitt liv (r) 06.25 Distrikts-
nyheter (r) 08.35 Mitt liv (r)
09.20 Drømmen om landet (r)
10.20 Oppdag Stillehavet (r)
11.10 Oddasat (r) 11.25 Dis-
triktsnyheter Østlandssendingen
(r) 11.40 Distriktsnyheter Østfold
(r) 11.50 Distriktsnyheter Østnytt
(r) 12.05 Distriktsnyheter Øst-
afjells (r) 12.15 Distriktsnyheter
Sørlandet (r) 12.30 Distriktsnyhe-
ter (r) 13.50 Aktuelt (r) 14.20
Urix (r) 14.40 Den andre dimen-
sjon (r) 15.10 Drømmen om lan-
det (r) 16.10 Med hjartet på rette
staden (r) 17.00 Derrick (r) 18.00
Dagsnytt atten 19.00 FIFA fotball-
VM 2015. Frankrike – England.
Direkte fra Moncton. 20.55
Camillas klassiske 21.25 Odda-
sat – nyheter på samisk 21.30
Aktuelt 22.00 Korrespondentane
22.30 Urix 22.50 FIFA fotball-VM
2015. Colombia – Mexico. Monc-
ton. 00.40 Gullkrigen i Transilva-
nia (r) 01.35 Oddasat (r) 01.50
Distriktsnyheter (r)

06.00 Dr. Phil (r) 07.00 TV-shop
08.00 The Middle (r) 08.30 The
Ellen DeGeneres Show (r) 09.20
Dr. Phil 10.15 Boligjakten (r)
11.10 Hell's Kitchen USA (r)
12.05 The Ellen DeGeneres Show
(r) 13.00 Supersize vs. Supersk-
inny (r) 14.00 Masterchef Canada
(r) 15.00 Hele Norge baker (r)
16.00 Svenske Hollywoodfruer (r)
17.00 NCIS: Los Angeles (r)
18.00 Brannstasjonen (r) 18.30
Boligjakten (r) 19.30 Luksusfellen
(r) 20.30 Two and a Half Men (r).
Am. komiserie. 21.00 Euros of
Hollywood. Am. realityserie.
21.30 Parneviks. Sv. realityserie.
22.30 Girlfriends' Guide to Divor-
ce. Am. dramaserie. 23.30 Sex
og singelliv (r). Am. komiserie.
00.10 Svenske Hollywoodfruer (r).
Sv. realityserie. 01.10 NCIS: Los
Angeles (r) 02.00 NCIS (r) 02.45
Hell's Kitchen USA (r) 03.30 Mas-
terchef Canada (r) 04.15 Supersi-
ze vs. Superskinny (r) 05.10 The
Middle (r) 05.30 Nanny (r)

06.00 Scooby-Doo! Mystery Incor-
porated (r) 06.45 Turistguidene (r)
07.35 America's Funniest Home
Videos (r) 08.00 Cougar Town (r)
08.25 Ullared (r) 09.15 Sinna-
snekker'n (r) 10.05 Millionær
søker kjæreste (r) 12.00 The Big
Bang Theory (r) 12.55 Mom (r)
13.20 Sinnasnekker'n (r) 14.20
Ullared (r) 15.20 Baby Daddy
15.50 Cougar Town (r) 16.15 Fri-
ends (r) 17.15 Two and a Half
Men (r) 18.10 The Big Bang Theo-
ry (r) 19.00 Mom (r) 19.30 Sinna-
snekker'n (r) 20.30 Ønskebarn (r)
21.30 Mellom bakkar og berg.
Norsk humorserie. 22.00 Ameri-
ca's Funniest Home Videos (r).
Am. underholdningsserie. 22.30
Stalker. Am. krimserie. 23.30
Castle (r). Am. krimserie. 00.25
CSI (r). Am. spenningsserie.
01.20 Special Victims Unit (r)
02.15 CSI: NY (r) 03.00 Body of
Proof (r) 03.50 CSI: Miami (r)
04.35 Total Blackout 05.00 Nikki
(r) 05.25-06.00 Nikki (r)

19.45: Grønn glede 19.00: Svendsen om Hansen og Jensen

©
Un

ive
rs

um

06.15 Det gode bondeliv (r) 06.45 Dyreklinik-
ken (r) 07.15 Skattejegerne (r) 07.45 NRK
nyheter 08.00 NRK nyheter 08.10 Fangenes
restaurant (r) 08.40 Jakta på lykka (r) 09.10
Filmavisen 1962 (r) 09.20 Hygge i Strömsö (r)
10.00 Med hjartet på rette staden (r) 10.50
Norskekysten (r) 11.30 Utkant (r) 12.00 NRK
nyheter 12.15 Skattejegerne (r) 12.45 Jessica
Fletcher (r) 13.30 Oppdag Stillehavet (r) 14.20
Hygge i Strömsö (16) Fi. livsstilsserie. 15.00
NRK nyheter 15.15 Den store reisen (r) 16.00
Gull på Godset (r) 17.00 NRK nyheter 17.15
Det søte liv (r) 17.25 Øyeblikk fra Norge Rundt
(r) 17.30 Oddasat – nyheter på samisk 17.45
Tegnspråknytt Nyheter på tegnspråk. 17.50
Norge rundt (r)
18.15 Et valpeliv
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Bygg ditt drømmehus

(6) Br. dokumentarserie.
20.15 Det gode bondeliv

(7) Da. livsstilsserie. Under et besøk i Nord-
jylland ser Frank til kvigekalven som snart
skal flytte til Kastaniegården.

20.45 Billedbrev (r)
Norsk dokumentar.

20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.35 Hjortekalven (r)

Naturdokumentar.
21.50 FIFA fotball-VM 2015

Sverige – Nigeria.
22.50 Kveldsnytt
23.00 FIFA fotball-VM 2015

Sverige – Nigeria.
24.00 Lewis (r)

(1) Br. krimserie.
01.30 FIFA fotball-VM 2015 USA – Australia.
Direkte fra Winnipeg. 03.40 Kystvakta (r)
04.25-05.05 Haven (r)

05.10 60 Minutes (9) Am. reportasjemagasin.
06.00 En moderne familie (r) 06.30 Nyhetene
06.55 God morgen Norge Morgensending.
10.00 God morgen Norge (r) 11.40 En bit av
Norge (r) 12.10 Celebrity Masterchef (r) 13.10
Bolighjelpen (r) 14.05 Hus til salgs (r) 14.35
Hekta på oppussing (12) Am. oppussingspro-
gram. Programleder: Nicole Curtis. 15.05 Grey-
's Anatomy (r) 16.00 Home and Away (r) 16.30
Home and Away (62) Austr. dramaserie. 17.00
En moderne familie (r) 17.30 En moderne fami-
lie (r)
18.00 Solsidan (r)

(9) Sv. komiserie.
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Svendsen om Hansen og Jensen

(r)
(1) Underholdningsprogram.

20.00 Norges grillmester
(9) Underholdningsprogram. Dommerne gir
deltagerne en stor utfordring: Lag pølser fra
grunnen av. Programleder: Stig Henrik Hoff.

21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Badehotellet

(5) Da. dramaserie. Molly har blitt lovet at
hun kan fortsette som hotellets forpakter og
beholde de ansatte, selv om kjøpmann Dam-
gaard kjøper hotellet.

22.40 Hawaii Five-0
(2) Am. krimserie. Datteren til en marineje-
ger blir kidnappet mens han er på et hem-
melig oppdrag.

23.35 Suits (r)
(7) Am. dramaserie.

00.30 Hawaii Five-0 (r) 01.25 Blue Bloods (r)
02.15 Elementary (r) 03.00 Suits (r) 03.45
Hawaii Five-0 (r) 04.30-05.15 Blue Bloods (r)

06.15Morgensending
08.25 Hundehviskeren (r)
09.25 Fødeavdelingen (r)
10.25 Judge Judy
10.50 Cupcake-krigen (r)
11.45 One Tree Hill (r)
12.40 Gilmore Girls (r)
13.30 Gossip Girl (r)
14.25 Ugly Betty (r)
15.20 One Tree Hill (r)
16.20 24 timer på lege-

vakten
17.20 Ekstremt vekttap

UK (r)
18.20 Sinnasnekker'n Sve-

rige (r)
19.25 Friends (r)
19.55 Friends (r)
20.30Mary Portas redder

handlegatene
21.30 Ungkaren
23.15 Åndenes makt (r)
00.15 48 timer
01.15Medium (r)
02.15 Cold Case (r)
03.10 Once Upon a Time

(r)
04.05 Ekstremt rot (r)
04.55 Nattsending

19.30 Bondi Beach (r)
(2) Austr. dokumen-
tarserie.

19.55 P3Morgen
Se høydepunktene fra
dagens P3morgen på
TV.

20.25 Ahmed og Team
Physix
Dokumentarserie.

20.45 Eit liv i full fart (r)
Br. dokumentar.

21.40 Safe
Am. actionthriller fra
2012. Regi: Boaz
Yakin. (15 år)

23.10 P3Morgen (r)
Se høydepunktene fra
dagens P3morgen på
TV.

23.45 Upperdog
Norsk drama fra
2009. I rollene: Her-
mann Sabado, Bang
Chau, Agnieszka Gro-
chowska. Regi: Sara
Johnsen. (15 år)

01.20 Nattsending

06.30Molly (r)
06.35 Lille Charley bjørn

(r)
06.45 Tilly og vennene (r)
07.00 Lilly i Paradisbukta

(r)
07.05 Postmann Pat –

Spesialpakkeservice (r)
07.25 Olivia (r)
07.35 Elias (r)
07.45 Bernt og Erling (r)
07.55Mikkel og Klara (r)
08.00 Solsikkesmuget 19

(r)
08.10 Brannmann Sam (r)
08.20 Pingu (r)
08.25 Charlie og Lola (r)
08.40 Ronnys rullande sir-

kus (r)
08.50 Diverse sendinger
17.35 Lille Charley bjørn (r)
17.45 Tilly og vennene (r)
18.00 Lilly i Paradisbukta
18.05 Tellekorpset (r)
18.20 Dinosaurtoget (r)
18.30 Små poteter (r)
18.35 Hotell 13
18.50 Supernytt
19.00-19.30 Leonardo (r)

05.00Morgensending
12.35 Parkeringsvaktene

(r)
13.05 Parkeringsvaktene

(r)
13.35 Smallville (r)
14.30 Smallville (r)
15.30 Strongman Cham-

pions League (r)
16.30 Parkeringsvaktene

(r)
17.00 Parkeringsvaktene

(r)
17.30 Cash Cowboys (r)
18.30 Besatt av bil (r)
19.00 Vettskremte pøbel-

unger (r)
20.00Welcome toMoose-

port
Am. romantisk kome-
die fra 2004.

22.00 Taubåtkrigerne
23.00 På innsiden: Lom-

metyvkongen (r)
24.00 Criminal Minds (r)
00.55 Billy The Extermina-

tor (r)
01.25 Nattsending

06.00Morgensending
13.00 Kongen av Queens

(r)
14.00 How I Met Your

Mother (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Family Guy (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Simpsons (r)
17.00 Kongen av Queens

(r)
17.30 Kongen av Queens

(r)
18.00 How I Met Your

Mother (r)
18.30 How I Met Your

Mother (r)
19.00 Family Guy (r)
19.30 Family Guy (r)
20.00 Simpsons (r)
20.30 Simpsons (r)
21.00 Hundepatruljen

Oslo (r)
22.00 Agents of S.H.I.E.L.D
23.00 Simpsons (r)
23.30 Cops Reloaded (r)
24.00 Cops Reloaded (r)
00.30 Nattsending

08.20 Drømmen om landet (r)
09.20 Låtskriver'n (r) 10.20
Hovedscenen (r) 12.20 Livet i
skyene (r) 13.10 Den andre
dimensjon (r) 13.40 Gull, ære og
hardt arbeid (r) 14.10 Eit land i
brun saus (r) 14.40 Den andre
dimensjon (r) 15.10 Drømmen
om landet (r) 16.10 Med hjartet
på rette staden (r) 17.00 Derrick
(r) 18.00 Dagsnytt atten 19.00
Mitt liv (r) 19.45 Minner fra DDR
20.15 Aktuelt 20.45 I skyggen av
Titanic (r) 21.25 Oddasat – nyhe-
ter på samisk 21.35 Gullkrigen i
Transilvania. Rumensk dokumen-
tar. 22.30 Urix. Utenriksmagasin
med intervjuer, reportasjer og
kommentarer. 22.50 Treme, New
Orleans. Am. dramaserie. 24.00
VM-helter (r). Dokumentar. 00.50
FIFA fotball-VM 2015. Kamerun –
Ecuador. Direkte fra Vancouver.
03.00 I skyggen av Titanic (r)
03.40 Krøll på hjernen (r) 03.50-
06.10 FIFA fotball-VM 2015.
Direkte fra Vancouver.

06.00 Dr. Phil (r) 07.00 TV-shop
08.00 The Middle (r) 08.30 The
Ellen DeGeneres Show (r) 09.20
Dr. Phil 10.15 Boligjakten (r)
11.10 Hell's Kitchen USA (r)
12.05 The Ellen DeGeneres Show
(r) 13.00 Supersize vs. Supersk-
inny (r) 14.00 Masterchef Canada
(r) 15.00 Hele Norge baker (r)
16.00 Svenske Hollywoodfruer (r)
17.00 NCIS: Los Angeles (r)
18.00 Brannstasjonen (r) 18.30
Boligjakten (r) 19.30 Luksusfellen
(r). Norsk livsstilsprogram. 20.30
Restaurantdrømmen. Br. kokke-
program. 21.30 NCIS: New Orle-
ans. Am. krimserie. 22.30 Navy
NCIS. Am. krimdramaserie. 23.30
Sex og singelliv (r). Am. komise-
rie. 00.10 Svenske Hollywoodfru-
er (r). Sv. realityserie. 01.10
NCIS: Los Angeles (r) 02.00
Bones (r) 02.45 Hell's Kitchen
USA (r) 03.30 Masterchef Canada
(r) 04.15 Supersize vs. Supersk-
inny (r) 05.10 The Middle (r)
05.30 Nanny (r)

06.00 Scooby-Doo! Mystery Incor-
porated (r) 06.45 Turistguidene (r)
07.35 America's Funniest Home
Videos (r) 08.00 Cougar Town (r)
08.25 Ullared (r) 09.15 Sinna-
snekker'n (r) 10.05 Millionær
søker kjæreste (r) 12.00 The Big
Bang Theory (r) 12.55 Mom (r)
13.20 Sinnasnekker'n (r) 14.20
Ullared (r) 15.20 Baby Daddy
15.45 Cougar Town (r) 16.15 Fri-
ends (r) 17.10 Two and a Half
Men (r) 18.05 The Big Bang Theo-
ry (r) 19.00 Mom (r) 19.30 Sinna-
snekker'n (r) 20.30 Tangeruddam-
pen (r). Norsk realityserie. 21.30
Typisk deg (r). Norsk underhold-
ningsprogram. 22.30 Thomas
Giertsen: Helt perfekt (r). Norsk
komiserie. 23.30 Castle (r). Am.
krimserie. 00.25 CSI (r). Am.
spenningsserie. 01.25 Special
Victims Unit (r) 02.15 CSI: NY (r)
03.00 Body of Proof (r) 03.45
CSI: Miami (r) 04.35 Total Blac-
kout 05.00 Nikki (r) 05.25-06.00
Nikki (r)

20.15: Det gode bondeliv 20.00: Norges grillmester

Tv Tirsdag 9. juni

Tv Mandag 8. juni



30 Onsdag 3. juni 2015  •

Viktige telefonnummer:
AMBULANSE

113
BRANN

110 
POLITI

112

Ønsker du å ha annonse i vår telefonliste, 
kan du ringe annonse avdelingen på tlf. 61 16 53 61.

Fax 61 16 87 59. E-post: annonse@totens-blad.no
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RENGJØRING

SELSKAP

GULV ARBEID

LIFTUTLEIE

JERNVARE

VARMEPUMPERBANK

TRYKKSAKER

BYGGENTREPRENØR

BYGGVARER/TRELAST

RENOVASJON/SEPTIKTØMMING

MASKINENTREPRENØR

TANNLEGER

SELSKAPSLOKALER

RØRLEGGERE

RØRLEGGERMESTER

REVISORER

REGNSKAPSKONTORER

PARAFIN/FYRINGSOLJE/AUTODIESEL

MØBLER

KJØTT/PØLSER

FORSIKRING

ELEKTROINSTALLATØRER AUT.

BYGGMESTER

BLIKKENSLAGER/VENTILASJON/TAK

BILVERKSTED (EU-KONTROLL)

BILGUMMI/LANDBRUK

BEGRAVELSESBYRÅ

ADVOKATER

SNEKKER/MALER

MASKINUTLEIE

DIGITALTRYKK/TRYKKSAKER

Trenger 
du noe?

BRUK
ditt lokale

firma!

VI HJELPER DEG! ��������	��
��	��
�
����������������
www.vestre-toten.kommune.no

�������	��
��	��
�
����������������
www.ostre-toten.kommune.no

mailto:annonse@totens-blad.no
http://www.vestre-toten.kommune.no/
http://www.ostre-toten.kommune.no/


Navn:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postnr.:. . . . . . . . . 

Poststed: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Riktig løsning sendes: Totens Blad, pb. 4, 
2851 Lena, innen tirsdag kl. 11.00. 
Merk konvolutten «Kryssord».
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Vinner av kryssord 27. mai ble Elisif
Gudbrandsen fra Lena. Vi gratulerer!

Premie er koldtbord for to på: 

Toten Gjestegård
Tlf. 953 00 400

Fire mann tok i hvert sitt hjørne av den uhorvelige felden og stilte seg opp
under kirkeveggen. Det kom seg an på om felden var sterk nok til å tåle det
store trykket. Helst fòr vel gubben gjennom og videre ned i jorda. De slapp
sikkert og grave grav. - Men det var nå et forsøk verd. - Felden så forresten
sterk ut.

Men oppe i spiret hang Myrenggubben og kjente de siste rester av mot
dunste bort. - Trøste og hjelpe slik som han hadde stelt seg. Dette ble nok
siste reis og ingen sverming mer i dette liv. Det hadde kanskje vært likere
med litt kokt peppermjølk likevel. - Akk, nå var det ingen fest hverken med
gauken eller måltrosten mer.

Bare Bustenskjold sto og snødde mandig bartene. - Er du blitt gærn, eller
hva pokker er det som rir deg, Kristoffer? ropte han med rungende røst. - Je
fekk itte sverme med kjerringa mi, og slik som fuggern syng, da gutt! kom
Myrenggubbens spede røst ovenfra. Han kunne ikke mer enn et vers av
sangen og redselen holdt på å ta ham igjen.

Ja, da kunne vel noen hver bli gærn, sa adelsmannen og smilte. Han snudde
seg myndig til de andre. - Hent den største skinnfellen som kan skaffes. Vi
må ta våre foranstaltninger om gubben skulle ramle ned, sa han. - Et par
unggutter sprang bort til enka etter Kaffe-Lars, som sikkert hadde den
største skinnfellen i bygda. - Ho var så frostall av seg.

Løsning 
kryssord 
27. mai
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Det er i år 10 år siden
Fjellvolls Venner så
dagens lys. Dette syntes
ansatte ved Fjellvoll bo-
og servicesenter fortjente
litt oppmerksomhet. Så
da inviterte de like godt
medlemmene til en liten
jubileumsmarkering.

Karsten Nyborg
karsten@totens-blad.no

– Dere utgjør en uvurderlig res-
surs for oss på Fjellvoll. Vi
ønsker dere skal vite at vi setter
stor pris på dere og alt det dere

bidrar med. Derfor har vi lyst til
å gjøre litt ære på dere og det
gjør vi med denne markeringen,
sa avdelingsleder Lisa Marie
Skullerud i sin velkomsthilsen
til medlemmene.

Hygge og trivsel
– Egentlig var det allerede i
2004 at ideen om å danne
Fjellvolls Venner dukket opp,
sier aktivitør Kari Olsen.

– Vi ønsket å systematisere
det frivillige arbeidet som den
gang ble gjort av bygdefolket. Å
bevare dette arbeidet var viktig
for oss. Derfor innkalte vi lag
og foreninger og andre involver-
te til et møte der vi sammen

kunne utveksle ideer, meninger,
tanker og muligheter. Resultatet
ble dannelsen av Fjellvolls
Venner i 2005, sier Kari.

– Helt utrolig at det er 10 år
siden oppstarten, sier Åse
Myrvold, som har vært for-
eningens leder i alle år. Hun
forteller at de til å begynne med
var 13 medlemmer, mens det i
dag er rundt 50 frivillige som
aktivt tar del i arbeidet med å
skape hygge og trivsel og økt
livskvalitet for beboerne på
Fjellvoll.

– Vi prøver å gi litt av oss
selv, men vi får minst like mye
tilbake som det vi gir. Både de
som jobber her og beboerne er

alltid blide, fornøyde og hygge-
lige. Du møter aldri et surt
ansikt når du kommer hit. Du
føler deg velkommen og det
gjør at du får lyst til å gjøre noe
for dem, sier Åse.

Glad for lokal støtte
– Det hadde ikke vært mulig for
oss å opprettholde et så rikhol-
dig aktivitetstilbud med så god
kvalitet uten hjelp fra de frivilli-
ge i bygda. Her skjer det noe
hele tiden. Beboerne kan velge
ut fra forskjellige aktiviteter. Så
det de frivillige bidrar med, gjør
hverdagen lettere for oss som
jobber her, sier avdelingsleder
Lisa Marie Skullerud, som

understreker at det er gull verdt
for en institusjon med et slikt
engasjement i nærmiljøet.

– Det er nok litt spesielt for
grenda her. Folk har omsorg for
hverandre og det bidrar til godt
samhold og en unik dugnads-
innsats. Vi er i hvertfall stolte av
og glade for å ha denne støtten
fra lokalbefolkningen, sier
Skullerud.

Fjellvolls venner hedret 
for 10 års god innsats

For en gangs skyld får vi skrive litt om været.
Se der, ja. Nå fanget vi interessen din med
en gang. For hva skulle vi skrevet og ikke
minst pratet om, hvis det ikke var for været.
La det være sagt, vi har fått enda større
respekt for værspåmannen på Finnskogen.
Takket være abborfinnene kunne han i vinter
fortelle oss at våren kom til å bli lang og
kald. Jammen fikk han rett. Vi tror faktisk, i
skrivende stund, at våren har tenkt å strekke

seg litt ut i juni også. Og hans kollega, kvist-
mannen, lovet bort masse regn i mai. Han
var like flink, han.
Det får komme det som komme vil. En ting
er sikkert at det kommer: Mange gretne
kommentarer på sosial medier. For fram til vi
eventuelt måtte få et værskifte og noe som
ligner sommervær, kommer våre bekjente til
å legge ut oppgitte meldinger om hvor fælt
det er å bo i Norge. Altså dette landet der

det er vinter ca 12 måneder i året, og den
eneste forskjellen er at det en liten stund er
antydning til grønnskjær på plenen.
Vi har hørt dem før også, og vi etterlyste
hvor meldingene deres hadde blitt av da
sommeren slo inn over oss med et overflod
av varmegrader i fjor.
Vi velger å være optimistiske nok en gang
og tror på sommeren fram til det motsatte er
bevist i september.

 

• Siden sist

Leder av Fjellvolls Venner i alle år har vært Åse Myrvold som her flankeres av avdelingsleder Lisa
Marie Skullerud (t.v.) og aktivitør Kari Olsen.

«’a Borghild», i Laila Lund -
hagebakkens skikkelse, påkalte
smil og latter med sine replikker
om alt som plaget henne.

God stemning skapte også «trioen fra by’n» med sine mange vittige
replikker. Fra venstre: Inger Johanne Hoel, Kari Olsen og Laila
Lundhage bakken.

– Vi ønsker å gjøre litt ære på dere, sa avdelingsleder Lisa Marie
Skullerud til medlemmene i Fjellvolls venner, som på sin side satte
stor pris på jubileumsmarkeringen.

Onsdag 
3. juni 2015

Våre kiropraktorer hjelper deg.
Ta kontakt på tlf. 61 10 88 10.

www.60gradernord.no

60° Nord Kiropraktikk
Gjøvik - Lena - Raufoss - Dokka

Smerter i rygg eller nakke?

Tlf. 61 100 100
Hunnsvegen 5, 3. etg

gjoviktannlegesenter.no
resepsjon@gts.nhn.no

Vi kan hjelpe deg med din tannhelse.
For oss er det viktig å utføre arbeid av høy kvalitet,
samtidig som vi ønsker å skape en trygg relasjon

mellom deg og behandleren.
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