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NANNESTAD

Utstilling
Hurdal

cabj@rb.no
63 97 96 05

kjaa@rb.no
63 97 96 13

EIDSVOLL
HURDAL

Nannestad
Ullensaker

Kjell Aasum

EIDSVOLL: «Møte» er årets
sommerutstilling på Galleri Festiviteten og Stallgården i helgen
kl. 12.00-17.00.

Eidsvoll

Caroline
Bjerkland

GJERDRUM

Nes

Se side 26-27 for flere arrangement på Øvre Romerike.

Øyvind Mo Larsen

Elisabeth
Johnsen

oyla@rb.no
63 97 96 21

eljo@rb.no
63 97 96 06

NES
Per
Stokkebryn
pest@rb.no
63 97 96 04

Gjerdrum

ULLENSAKER

Gjerdrum

Stiller ut under
Jessheimdagene
JESSHEIM: Malegruppa i Ullensaker kunstforening risikerer å få
godt besøk under sin medlemsutstilling i sommer. Malegruppas
medlemmer åpner nemlig sin
utstilling under Jessheimdagene,
og da syder det som kjent av liv i
sentrum. Utstillingen skal henge
oppe til 26. september. Den
kjente kunstneren Jon Olav Hjelle
overtar veggene i Galleriet fra 29.
september. Sådet blir mye kunst i
form av utstillinger denne sommeren og høsten.

NANNESTAD

Beitesesongen
er i gang
NANNESTAD: Nannestad kommune
minner om
at mange
sauer, lam og
flere storfe
nå slippes på
skogsbeite i
bygda, og at
båndtvangen, som
varer til og
med 1. oktober, må overholdes.
– Finner du dyr som er syke eller skadet, ta kontakt med Arne
Ruud (sau) eller Jostein Tærud
(storfe), skriver kommunen på sin
hjemmeside. Her kan du også lese om båndtvangreglene.

GJERDRUM

Misnøye med
renholdsbyrå
GJERDRUM: Gjerdrum kommune sa for noen år siden opp
sine kommunale renholdere. I
stedet ble tjenesten satt ut på
anbud og et privat firma fikk
oppdraget. Rådmann Frits Eriksen opplyser at det har vært så
vidt stor misnøye med selskapets
måte å utføre jobben på at Gjerdrum kommune har valgt å si
opp avtalen. Det er neppe aktuelt å gå tilbake til kommunalt
ansatte renholdere, men kommunen vil inngå avtale med et annet
selskap.

EIDSVOLL

Vandrehelg med
fire turmarsjer
RÅHOLT: Denne helga arrangerer
Eidsvol Idrætsforening Vandrelaget hele fire marsjer, hvor alle
starterfra klubbhuset ved Eidsvoll
stadion på Råholt. Fredag er det
Råholtvandringen som står på
programmet, med løyper på 5 og
10 kilometer. Lørdag går startskuddet først for Pilegrimsvandringen, før Wergelandsmarsjen
går av stabelen på ettermiddagen. Søndag er det klart for den
16. utgaven av Ekelandmarsjen.
Arrangøren lover godt merkede
løyper, slik at det skal være veldig
enkelt å finne fram. De venter
deltakere fra hele Østlandet.

NES

Salget til i flyt til
cowboyfesten
ÅRNES: Billettsalget til lørdagens
konsert med CC
Cowboys på Årnes
brygge er i fin flyt,
melder kulturhusleder Jan Magne
Hanstad (bildet).
Av 1.000 billetter er godt og vel
en tredel solgt. – Det er ofte slik
med utekonserter. Folk ser an
været før de bestemmer seg, og
mange kjøper billett ved inngangen, sier Hanstad. Og gladmeldingen er at det er meldt
oppholdsvær lørdag kveld. – Vi er
optimister med tanke på å fylle
opp brygga, og det blir bål og
fest, sier Hanstad til Romerikes
Blad.

HURDAL

Ønsker mindre
salting av veier
HURDAL: Venstres Olaf Knai
tok under onsdagens kommunestyre opp problematikken
rundt salting av
veiene i Hurdal.
Knai mener det
saltes uforholdsmessig mye, og
han ba om at Hurdal kommune
retter en henvendelse til veimyndighetene for å be om reduksjon
av salting. Ordfører Runar Bålsrud svarte at det har vært kontakt med veimyndighetene rundt
dette tidligere, men at det gjerne
rettes en ny henvendelse for å få
redusert bruken av veisalt i Hurdal.

SKAPTE STEMNING: F. v.: Erik Rieber-Mohn (Paul Stanley), Kevin Knudsen (Vinnie Vincent), Paighan Aziz (Eric

Rocka 40-å
For å feire skolens 40 år lange fartstid, framførte
elevene på Døli skole en kavalkade inneholdende
dans, musikk og moro fra de siste fire tiår.
Kristian Kyrkjebø Fredheim
jessheimkontoret@rb.no

63 97 96 21

■ JESSHEIM
1.- og 6. klasse åpnet jubileet med
musikalske numre fra de tre stereotypene man, ifølge dem selv,
fant under 1970-tallet: «sosser»,
«friker» og «hippier». Etter dette
kom 80-tallet hvor elevene på scenen blant annet diskuterte og ytret sin tvil knyttet til nyvinninger som kontaktlinser og mobiltelefoner. Videre ble toner fra kjente band og artister som Kiss og
Michael Jackson både framført
og danset til, før det hele til slutt
endte med The Beatles-sangen,
Goodbye, framført av 7. klasse.
– Sangen er vårt farvel til skolen, forteller tillitsvalgt for 7.

klasse, David Knudsen Garcia.
– Jeg har ikke noe særlig forhold til selve jubileet, jeg har
tross alt ikke vært her i 40 år.
Men det er en liten skole, hvor
man kjenner de fleste og lærer
veldig fort. Lærerne er fantastisk
flinke og vi har et godt forhold til
hverandre på tvers av klassene,
sier Garcia, som føler seg forberedt til å starte på ungdomsskolen.

Stor endring
Skolen som åpnet i 1971 ble feiret
ved en jubileumskonsert inneholdende dans, drama eller musikalske framførelser av elevene
ifra hvert tiår opp til i dag. I oppstarten var skolen en av få i landet med såkalt «åpent landskap»,
en ny metode på den tiden som

skulle sørge for bedre oppfølging
under opplæringen.
– Vi hadde to store landskap og
et klasserom i oppstarten. Dette
vil si at vi ofte hadde tre-fire klasser i samme rom under undervisningstimer, selv om vi var 271 elever på den tiden. Dette har heldigvis blitt bygd ut og endret siden den gang, senest i 2008. Da endret vi navn til Døli skole og hørselssenter. Hørselssenteret er et
opplæringstilbud for elever med
ulik grad av hørselshemming, sier Inger Jakobsson. Hun er en av
to lærere som har vært ansatt ved
skolen siden oppstarten og synes
ting har utviklet seg til det bedre.
– Det var ikke nødvendigvis
klasserommene som var det store problemet, men den altfor lille
garderobeplassen. Knuffing og
småbråk startet allerede der, og
utviklet seg videre ut i skolegården. Dette slipper vi nå i dag
hvor maks to klasser deler garderobe, sier hun.

