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Bybanemøtet på mandag hadde høy temperatur og mange velinformerte og gode spørsmål fra salen. Det eneste Åsane 
Tidende – og sannsynligvis mange med oss –  savnet, var et sterkere innslag av yngre mennesker. De fl este tilstede-
værende var i alderen 45 pluss, og debatten bar litt preg av dette. 
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Står til teneste med alt ved dødsfall.

Lakslia 14 - (Borgstova) - 5260 Indre Arna
Ragnhild Th. Kristing - Marit I. Hope

Døgnvakt: Tlf. 55 24 08 08 - Fax. 55 24 03 60

Helleveien 44, 5038 Bergen
Tlf. 55 39 24 90 • Fax: 55 39 24 91
E-post: esjostrom@varmeogbad.no

Ω Aut. rørleggermester

Tlf. 55 25 10 20

Aut. bilverksted • Karrosseri
Verksted • Eget lakkeringsverksted

Eidsvågbakken 21 - 5105 Eidsvåg

ÅSANE SAND OG SINGEL
Morvik - Tlf. 55 19 97 70

Grov/finrenset jord
Ferdig plen
Rimelig transport!

Høy temperatur på bybanemøte:

Men hvor var 
ungdommen?

Skjærtorsdag 28. mars
Opning av Norges største 

påskeegg kl. 17.00

OK OUTLET DROTNINGSVIK SENTER
OK OUTLET SLETTEN SENTER
OK OUTLET ØYRANE TORG

SE SIDE 11
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Alex Valencia tilbake i oransje trøye – 
det var signalet klubben og omverdenen 
trengte: Tre uker før seriestart er det lov å 
ha forventninger til Åsane.

Signaleffekten
Da Åsane signerte kontrakter med Øystein Aksnes, Eirik 
Wollen Steen og Niklas Lerpold sikret klubben seg noen 
av Bergens mest ettertraktede spillere i 2. divisjon. De er 
unge, sultne og ambisiøse. Og de har sagt at Åsane fotball 
har det rette miljøet og sportslige opplegget for deres videre 
utvikling.

Da Alex Valencia denne uken ringte til Roy Wassberg og Per 
Ove Ludvigsen i FK Fyllingsdalen og fortalte dem at han 
kommer til å signere for Åsane fotball, var det et tydelig 
signal til fotballmiljøet i Bergen.

Penger er viktig, men det betyr ikke alt.

Ifølge Alex Valencia kunne han tjent tre ganger så mye dersom 
han hadde valgt Fyllingsdalen. Han oppgir to avgjørende 
grunner til at valget falt på Åsane: De skaffet ham jobb, og 
fotballen klubben står for tiltaler ham. 

Videre snakker 33-åringen om å gi noe tilbake til klubben 
hvor han startet sin fotballkarriere,  og etterhvert utviklet seg 
til å bli både en Tippeliga-spiller og landslagsspiller. Nå skal 
han ta ansvar, gå foran, vise vei og fungere som et forbilde 
for alle de unge spillerne i klubben. Sirkelen er sluttet. Det 
ble happy ending. Og både trener Morten Røssland, sportslig 
leder Trond Bjørndal og styreleder Espen Brochmann bør 
krediteres i rulleteksten.

Den videre dramaturgien er det en samlet spillergruppe 
som står for. Klubben er i ferd med å samle en gruppe spil-
lere som utfyller hverandre på en spennende måte: Her er 
erfarne og unge, kloke og dristige. De aller fl este er sultne, 
men her er også noen som har opplevd masse og som kan 
bruke erfaringene når utfordringene blir store. 

Og like bak denne gjengen fi ns det sultne tenåringer som 
trener mer enn noen Åsane-spillere har gjort; som knapt er 
konfi rmerte, og som verker i armer og bein etter å vise at de 
er klare når tiden er inne. 

I Brann har styrelederen sagt at rødtrøyene skal være gode 
i 2015. Det hjalp ikke akkurat på det allerede sviktende 
partoutkort-salget. Når Åsane skal være gode, og kanskje 
ta steget opp i 1. divisjon, vet vi ikke. Men stadig mer ligger 
til rette for at tiden er inne. 

I fjor ble Åsane nummer tre. Det er vanskelig å se hvorfor 
årets spillergruppe skal gjøre det dårligere.

Alex Valencia tilbake i oransje trøye – det var signalet klub-
ben og omverdenen trengte: Tre uker før seriestart er det lov 
å ha forventninger til Åsane.

Og neste år kommer Helge Haugen.
- Jeg skjønner ikke 
hva folk tenker på, 
sier leder for Dyrebe-
skyttelsen Bergen/
Hordaland, Inger 
Johanne Graff. Natt 
til mandag brøt tyver 
seg inn i Dyrenes hus 
på Tertnes og ødela 
for fl ere tusen kroner.

Gjerningsmennene har klatret 
opp et stillas. Derfra har de 
knust et vindu og brutt i stykker 
en sikkerhetslås på innsiden 
av vinduet på gamle Tertnes 
skole, hvor Dyrenes hus åpner 
til sommeren. 

Har romstert rundt
I følge Inger Johanne Graff 
har tyvene stjålet med seg en 

kostbar lasermåler tilhørende 
en av bygningsarbeiderne ved 
huset. De har også brutt opp 
en koffert på kjøkkenet, trolig i 
håp om at det var penger i den. 
Deretter har de romstert rundt 
og prøvd å komme seg ut gjen-
nom å ødelegge låsen til en av 
hoveddørene. 
Lederen for Dyrebeskyttelsen 
Bergen/Hordaland er sikker på 
at innbruddet fant sted natt til 
mandag.

- Vi var her søndag kveld. Da 
var det ikke tegn til innbrudd. 
Da vi kom for å fortsette man-
dag morgen, oppdaget vi at 
vinduet var kust, sier hun.

For hjemløse dyr
Graff er skuffet over at noen kan 
slå til mot en bygg hvor driften 
og oppussingen i all hovedsak 
er basert på frivillighet.
- Vi forsøker å bygge opp et hus 
for hjemløse dyr med klinikk i 
underetasjen. Siden vi overtok 
dette bygget fra Bergen kom-
mune, har vi brukt titusentalls 
av dugnadstimer på å pusse 

opp. Vi er langt fra ferdig, men 
har likevel et mål om å åpne til 
sommeren. Malere, tømrere, 
elektrikere og blikkenslagere 
jobber alle fordi de ønsker å 
gjøre en innsats for dyrenes ve 
og vel, forteller hun til Åsane 
Tidende.

Reagerer sterkt
Reaksjonene er derfor sterke 
når innbruddstyver slår til mot 
huset, ødelegger og stjeler med 
seg verktøy.
- Jeg synes det er fryktelig trist. 
Dette setter oss tilbake, og gjør 
at vi får en ekstra regning på 
mange tusen kroner. Jeg skjøn-
ner ikke hvorfor noen vil bryte 
seg inn her og gjøre dette mot 
oss, sier hun.

Dyrebeskyttelsen Bergen/hor-
daland har ikke fått forsikret 
huset grunnet tilstanden det 
var i da de overtok. Nå håper 
imidlertid Graff at de forrige 
eierne, Bergen kommune, har 
en byggforsikring som dekker 
skadene og tapet.

Innbrudd i Dyrenes hus på Tertnes:

- Dette er ba re trist
FORTVILET: Leder for Dyrebeskyttelsen Bergen/Hordaland, Ingen Johanne Graff fortviler over at tyver brøt seg inn i    Dyrenes hus natt til mandag. Nå vurdere Dyrebeskyttelsen vakthold ved bygget på Tertnes.

Vi forsøker å bygge 
opp et hus for hjem-
løse dyr med klinikk 
i underetasjen. 
Siden vi overtok 
dette bygget fra Ber-
gen kommune, har 
vi brukt titusentalls 
av dugnadstimer på 
å pusse opp.
Inger Johanne Graff
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Vurderer vakthold
- Hva gjør dere for å hindre at det 
skjer et innbrudd igjen?

- Vi har tenkt på både kamera og 
alarm. I første omgang kommer 
vi til å vurdere vakthold, at vi som 
jobber for å realisere Dyrenes hus 
sitter i bygget på skift om nettene. 
Vi har også fått løfter fra politiet 

om at de vil patruljere området 
hyppigere enn før. Vi håper og 
tror disse tiltakene vil spare oss 
for flere innbrudd og forsinkelser 
fram mot sommeren, avslutter 
Inger Johanne Graff til Åsane 
Tidende.

Politiet søker tips i saken!

Innbrudd i Dyrenes hus på Tertnes:

- Dette er ba re trist
FORTVILET: Leder for Dyrebeskyttelsen Bergen/Hordaland, Ingen Johanne Graff fortviler over at tyver brøt seg inn i    Dyrenes hus natt til mandag. Nå vurdere Dyrebeskyttelsen vakthold ved bygget på Tertnes.

ØDELAGT: Gjerningspersonene brøt opp og ødela en koffert, trolig i håp om at 
den inneholdt kontanter.

Tyveri fra bolig
MORVIK: Mandag morgen ble det meldt om et såkalt innstigningstyveri fra en bolig i 
Morvik. Noen mobiltelefoner ble stjålet. Det er foreløpig uvisst om noe annet ble bortatt.

Køer etter kollisjon
EIDSVÅG: To biler smalt sammen i bunnen av Eidsvåg mandag klokken 15.40 på mandag. 
Ingen personer ble skadet i sammenstøtet, men bilene fikk kraftige bulker. Det oppstod 
køer i forbindelse med kollisjonen, og politiet måtte rykke ut for å rydde opp. Klokken 
16.17 gikk trafikken som normalt igjen.

Stjal 150 liter diesel
NYBORG: Det har vært en oppblomstring av tyveri av diesel og bensin den siste tiden. 
Tirsdag morgen skjedde det igjen. Eieren av et kjøretøy på Nyborg oppdaget at dieseltanken 
var tømt. Tyvene skal ha fått med seg om lag 150 liter drivstoff.

Brann i tilbygg
HORDVIK: Politi og brannvesen måtte rykke ut da det tirsdag formiddag begynte å brenne i 
et tilbygg til en hytte i Hordvik. Tilbygget fikk store skader i brannen. Det er foreløpig uvisst 
hva som gjorde at bygget begynte å brenne. Politiet har opprettet etterforskning av saken.

Kjenning uten førerkort
ÅSAMYRANE: Onsdag klokken 18.44 stoppet politiet en kjenning i Åsamyrane. Mannen 
hadde ikke gyldig førerkort. Det hadde han nemlig fått beslaglagt av politiet tidligere. 
45-åringen er også mistenkt for å ha kjørt i alkoholpåvirket tilstand. Han er anmeldt for 
begge forholdene.

12-åringer bak gressbrann
ERVIKVEIEN: To angrende gutter på 12 år ble tatt etter at de startet en gressbrann like 
ved Rema 1000 sin butikk i Ervikveien onsdag kveld. Guttene skal ha startet et lite bål, 
som raskt spredde seg. Dermed mistet de to kontrollen over flammene. Brannvesenet 
rykket ut til stedet, og fikk slukket brannen. Et mål gress skal imidlertid ha blitt avsvidd.
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Dalaelven på Nyborg 
inneholder langt 
mer enn bare fisk. 
Nylig kom vi over 
dette tilbudsskiltet, 
som stammer fra en 
av nærbutikkene i 
området.
Tekst og foto: Thomas Gangstøe
thomas@aasanetidende.no

Åsane Tidende har tidligere 
funnet over 50 handlevogner, 
fotballer, sykler, en moped, 
paraplyer og en rekke andre 

ting som folk kaster fra seg i 
elven som strekker seg gjen-
nom store deler av bydelen. Til 
og med forurensende bilbat-
terier og røykvarslere har blitt 
slengt i elven.
Om noen nå har begynt å 
selge alt folk kaster fra seg i 
Dalaelven, vet vi ikke. Vi kom 
imidlertid over dette skiltet, 
som tilhører en av butikkene i 
området. Det stod godt plantet 
midt ute i elven, og bærer preg 
av å ha stått der en god stund. 

PLASTSEKK: En stor hvit plastsekk, 
fylt med et mykt materiale, var bun-
det fast til en stein langs kanten av 

Dalaelven på Nyborg.

Elv til salgs?
IKKE BARE FISK: Om det er tilbud på fisk eller selve elven, vites ikke. Skiltet tilhører en av butikkene i nærområdet, 
og har stått i Dalaelven en god stund.



FREDAG 22. MARS 20134

Tekst og foto: 
Magne Fonn Hafskor
magne@aasanetidende.no

– Det er ikke så mange 
golfere som reiser kol-
lektivt, sa prosjektleder 
Håkon Rasmussen på 
folkemøtet i Åsane 
kirke mandag kveld. 
Plansjef Mette Svanes 
på sin side oppfordret 
folk til å si sin mening 
både om stoppested 
ved golfbanen og 
andre forhold innen 
høringsfristen.

– Merknader knyttet til konse-
kvensutredningen kan sendes 
til oss i en epost eller et brev 
innen 26. april, oppfordret Mette 
Svanes.
Det er nok mange som kommer til 
å ta henne på ordet, for interessen 
for bybanen er stor i Åsane. Så 
var det heller ikke en ledig stol å 
oppdrive i det forholdsvis roms-
lige møtelokalet på åsanekirkens 
grunnplan 

Høringsfrist
Dette var et debattmøte med høy 
temperatur og mange velinfor-
merte og gode spørsmål fra salen. 
Det eneste Åsane Tidende (og 
sannsynligvis mange med oss) 
savnet, var et sterkere innslag av 
yngre mennesker. De fl este tilste-
deværende var i alderen 45 pluss, 
og debatten bar litt preg av dette. 
– For meg blir det viktigste med 

bybanen å komme meg hurtigst 
mulig til Flesland, kommenterte 
en eldre mann, som sannsynlig-
vis så frem til gode pensjonist-
vintre i sydlige strøk. 
– Dersom jeg fortsatt er i live når 
den står ferdig, la han til, og høs-
tet litt humring. 

Utbygges kontinuerlig
Fra kommunens side stilte plan-
sjef Mette Svanes, prosjektleder 
Håkon Rasmussen og prosjekt-
medarbeider Elise Nordskag. I 
tillegg så vi fl ere politikere rundt 
om i salen - blant andre allesteds-
nærværende Dag Skansen (H), 
Rødt-profilen Torstein Dahle 
(Rødt) og de tre lokale Ap-erne 
Arthur Rasmussen, Lillian 
Vangberg og Stig Morten Frøiland 
(Ap). 
– Vår bestilling legger opp til 
at bybanen kan legges videre 

kontinuerlig, åpnet Svanes.
Når traseen til Lagunen åpner 
1. juni, fortsetter utbyggingen 
straks videre mot Flesland, der-
etter mot Åsane – sannsynligvis 
i løpet av 2016. Dette betyr at det 
må foreligge en reguleringsavkla-
ring innen slutten av 2014.  

Trasevalg til Åsane
Håkon Rasmussen gikk så grun-
dig gjennom de tre hovedalter-
nativene for trasevalg til Åsane. 
Mange varianter er vurdert og 
forkastet, men det er fortsatt et 
stykke igjen før endelig konklu-
sjon. Sannsynligvis ender det 
med et vedtak som er en kombi-
nasjon av de tre hovedalternati-
vene. Totalt er det snakk om 14 
kilometer med bybane fra Bergen 
sentrum til Vågsbotn, og de tre 
alternativene går til sammen 
gjennom fire mil med ulike 

forslag til trasevalg. Rasmussen 
viste seg som en god pedagog, 
som tok seg god tid med gjen-
nomgangen, og svarte så godt 
han kunne på spørsmål fra salen 
– noen ganger med både snert 
og vidd.

Kollektive golfere
– Det er ganske frekt og dris-
tig gjort dersom dere bygger ut 
golfbanen, kommer det fra en 
publikummer. 
– Helt enig, svarer prosjektleder 
Rasmussen. 
– Det er ganske frekt og dristig. 
En annen kommenterer at der-
som en bygger ut bare en liten 
bit så er hele golfbanen ødelagt. 
Dette erkjenner også Rasmussen.
– Men det er ingen direkte kon-
fl ikt med golfbanen slik linjen er 
tegnet i dag, mener han.
Golfbanen blir først truet dersom 

Folkemøte om bybanen:

– Golfere 
reiser ikke 
kollektivt

KORTERE REISETID MED EKSPRESSBUSS: – Kjøretid er ikke det samme som reisetid, understreker Mette Svanes, og peker på at dette vil variere ut fra antallet bybanestopp. – Det er mulig at de som bor lengst ute vil være 
bedre tjent med en ekspressbuss, sier Håkon Rasmussen (bak).
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ALTERNATIV 1: I det første alter-
nativet legges det opp til en god 
betjening av eksisterende byom-
råder og nye utviklingsområder.

Tre trasevalg

•	 Alle	forslagene	til	trase-
valg	er	nå	kokt	ned	til	tre	
hovedalternativer.

•	 I	det	første	alternativet	
legges	det	opp	til	en	god	
betjening	 av	 eksiste-
rende	byområder	og	nye	
utviklingsområder.	

•	 Bybanen	skal	her	ha	god	
tilgjengelighet	og	være	
synlig	 i	 bybildet,	 med	
sentrale	holdeplasser	og	
mange	stopp.	

•	 Alternativ	 2	 er	 en	 rask	
bane	med	liten	konflikt	
med	 annen	 trafikk,	 og	
samtidig	 betjening	 av	
sentrale	målpunkt.	

•	 Dette	alternativet	har	få	
stopp,	hvorav	flere	bygges	
under	bakken.	

•	 Reisetiden	mellom	Åsane	
terminal	og	Bergen	sen-
trum	på	de	to	første	alter-
nativene	ligger	på	fra	18	
til	22	minutter.	

•	 Det	 tredje	 alternativet	
er	en	bybane	i	daglinje	
i	Åsanevegen	til	Eidsvåg	
med	mange	stopp,	alle	
ute	i	dagen	-	og	samtidig	
bygging	av	sykkelveg	og	
lokalveg.	

•	 Dette	vil	gi	en	økt	reisetid.	
	 Fordelen	er	at	det	vil	opp-

rettholdes	en	god	kapa-
sitet	på	vegnettet	ved	at	
Fløyfjellstunnelen	 for-
lenges	til	Eidsvåg.

•	 Mer	informasjon:	
	 www.bergensprogram-

met.no/bybanen

det	planlegges	et	bybanestopp	
der,	noe	han	anser	som	forholds-
vis	usikkert.
–	Det	er	ikke	så	mange	golfere	
som	reiser	kollektivt,	sier	han.	

Byutvikling på Bryggen
En	 annen	 ønsker	 å	 diskutere	
bybanetraseen	 langs	 Bryggen	
i	Bergen,	og	trekker	inn	mulig-
heten	for	springflo.	Rasmussen	
viser	til	at	sannsynligheten	for	
årlige	oversvømmelser	er	på	én	
prosent.	Dessuten	vil	banen	uan-
sett	bygges	en	halv	meter	over	
øverste	målte	flomerke,	i	tillegg	
til	at	det	vil	legges	inn	en	mulig-
het	for	å	vende	banen	i	Dreggen.	
Publikummeren	er	fortsatt	ikke	
fornøyd,	og	peker	på	argumentet	
med	byutvikling	langs	stoppe-
stedene.	Svaret	fra	Rasmussen	
leveres	kontant.	
–	Nei,	det	skal	ikke	bygges	boliger	
på	Bryggen,	sier	han.

KORTERE REISETID MED EKSPRESSBUSS: – Kjøretid er ikke det samme som reisetid, understreker Mette Svanes, og peker på at dette vil variere ut fra antallet bybanestopp. – Det er mulig at de som bor lengst ute vil være 
bedre tjent med en ekspressbuss, sier Håkon Rasmussen (bak).

FULLSATT KIRKESTUE: Torgstuen i Åsane kirke var fylt til siste stol under folkemøtet om bybanen.

BYBANE PÅ BRYGGEN: – Er det ikke risikabelt å legge en 60 tonns bybane over det sårbare kulturvernområdet på Bryggen? 
spurte Odd Heggem (bildet). – Helt uproblematisk, svarte Håkon Rasmussen, og forklarte at den ytre delen av Bryggen 
består av fyllmasser fra nittenhundretallet. – Det er kun indre del av Bryggen som hviler på gamle trestrukturer, sa han.

ETTERLYSTE STOPPESTED I ØVRE ERVIK: – Hvorfor har dere 
ikke tatt med et stoppested i Øvre Ervik, spurte Vidar Sætre, 
som fikk til svar at det var vurdert. – Vi hadde en lang og 
vanskelig diskusjon på dette, svarte Håkon Rasmussen, og 
forklarte at det er viktig å plassere stoppesteder sentralt slik 
at de kan betjene flest mulig.

VALG AV STOPPESTED: Styreleder for Meyers legat, Einar 
Drægebø (bildet), ønsket svar på hvilke avveininger som lig-
ger til grunn når man velger stoppesteder. – Det viktigste er 
potensialet for passasjerer og hvordan disse kan betjenes 
på en effektiv og god måte,  svarte Håkon Rasmussen.

FORLENGET FLØYFJELLSTUNNEL: – Legg bybanen i gamle 
Åsaneveien, og bygg en forlenget Fløyfjelstunnel til Eidsvåg. 
Da har du hele finansieringen, sa Tor Tyse, som mente det 
var store penger å spare på en slik løsning.

DØRENE LUKKES FOR FORT: – Dørene på Bybanen lukker 
seg alt for fort, sier Helga Marie Fett, som er halvsidig 
lammet etter en ulykke. – Det er det samme med bussen, 
legger moren, Maria Fett, til. – Jeg har sett folk stå på holde-
plassen og banke på døren, uten at sjåføren åpnet. Det er 
så en skulle lure på om poenget er å holde ruten heller enn 
å transportere folk.
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Byggeriet Mestersalg Bergen 5161 LAKSEVÅG - Tlf: 55 34 87 00
Byggeriet Mestersalg Bergen, avd. Åsane 5131 NYBORG - Tlf: 55 34 87 00
Byggeriet Mestersalg Bergen, avd. Arna 5260 ARNA - Tlf: 55 34 87 00

Ordinær kampanjepris: kr 89,- Ordinær kampanjepris: kr 199,-

FREDAGSTILBUD 22/3

DØRVRIDER 
A2012 Kombi børstet krom PP 

KAMPANJETILBUD 
Kampanje 19.mars til 30.mars 2013

75,-Pr.stk

INNERDØR hVIT SLETT
Kommer i str. 7x20/21, 8x20/21  
og 9x20/21

399,-
SUPERTILBUD

Pr.stk

LØRDAGSTILBUD 23/3

13 MM EIK hoME cASA 
3-STAV SILKEMATT LAKK

189,-Pr.m2

FEIN FMM 250 START PLUSS 
MULTIMASTER  
Det leveres et stort anntall
tilbehør til maskinene.

1490,-Pr.stk

www.byggeriet.no
Forbehold om utsolgte varer og trykkfeil.

Åsabuen har satt ny rekord 
i avfallsortering. Tall fra 
BIR viser at vi er blitt langt 
bedre til å skille ut tre, plast, 
elektronikk, farlig avfall og 
liknende fra restavfallet. 
Men fortsatt har vi et stykke 
vei å gå, mener kommuni-
kasjonsrådgiver i BIR, Tina 
Skudal, og stasjonsleder i 
Salhusveien, Egil Landsvik.

I 2012 ble det kastet 45 tonn mindre rest-
avfall enn i 2011. Samtidig økte innle-
veringen av avfall som kan brukes til 

materialgjenvinning. Dette betyr at fl ere 
enn noen gang sorterer det de kaster på 
gjenvinningsstasjonen i Salhusveien.

Kan brukes igjen og igjen
Faktisk er det satt ny rekord i antall tonn 
som går videre til materialgjenvinning.
- Vi tolker det dit at folk er blitt fl inkere til 
å sortere enn før. Dette fører til at vi får 
mer vi avfall vi kan materialgjenvinne. 
En del av det som ellers ville endt opp i 
restavfallet, får dermed lengre levetid. En 
drikkekartong, kan for eksempel gjen-
vinnes i årevis og brukes opptil syv-åtte 
ganger, forteller Tina Skudal til Åsane 
Tidende.
Hun henviser til BIR sine hjemmesider 
for mer informasjon om hva som kan 
gjenvinnes, hva som skal i restavfallet 
og hvilke typer avfall som kan leveres 
ved de ulike gjenvinningsstasjonene.

Holdningsendring
- Hva tror du er grunnen til at folk er blitt 
fl inkere til å kaste riktig?

Utvider åpningstiden
Fra 2. april blir det langåpent i Salhusveien hver ukedag. 
Det opplyser kommunikasjonsrådgiver i BIR, Tina Skudal.
Tekst: Thomas Gangstøe
thomas@aasanetidende.no

Tidlig har gjenvinningsstasjonen vært åpen mandag og torsdag fra 10.00 til 20.00, 
samt fra 10.00 til 17.00 tirsdag, onsdag og fredag. Lørdag har det vært mulig å levere 
fra seg avfall fra klokken 09.00 til 16.00
Etter påske utvides åpningstidene. Stasjonen vil da holde åpent fra klokken 09.00 
til 20.00 fra mandag til fredag, og til klokken 16.00 om lørdagen. Dette gjelder også 
de øvrige gjenvinningsstasjonene i Bergen kommune.

Reduserer køen
- Vi ønsker å øke tilgjengeligheten for våre kunder, samtidig som vi får redusert 
køene noe på dagtid, sier Skudal.
1,2 ekstra årsverk må til for å iverksette den utvidede åpningstiden.

FORNØYD: Åsabuen har satt ny sorteringsrekord ved BIR sin gjenvinningsstasjon i Salhusveien. – Restavfallet er    redusert med 45 tonn i 2012 sammenliknet med året før, sier kommunikasjonsrådgiver i BIR, Tina Skudal, 
og stasjonsleder i Salhusveien, Egil Landsvik.

Ny rekord i Salhusveien:

- Åsabuen s orterer mer 
avfall enn n oen gang

LANGÅPENT: 
Gjenvinnings-
stasjonen i Sal-
husveien holder 
kveldsåpent alle 
ukedager fra 2. 
april. (Foto: BIR).
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IKKE FÅTT AVISEN?
Husk å ringe før  klokken 10.00

Tlf: 55 54 08 00

Arbeidsrett  |  Arverett og dødsbo

Barne- og familierett  |  Erstatningsrett

Fast eiendom |  Kjøpsrett  |  Strafferett

Alminnelig praksis  |  Eiendomsmegling

Ring oss i dag

55 18 12 00

www.hogseth.net  |  advokat@hogseth.net

Åsane: Litleåsveien 41, 5132 Nyborg.
Knarvik Senter: Inngang 6, Kvernhushaugane 10, Isdalstø.

Påskeruter
Fra 25. mars til 
og med 1. april

Rutetider finner du her:

App Rutehefte skyss.no

www.thunestvedt.no

4 Bestill elektriker på nett

4 Varmepumper 

4 Som avtalt - Vi vil at du skal bli fornøyd 
og innfører derfor ordningen: 

4 10 års garanti på utført arbeid

      Tlf. 55 39 19 00 

- Det er ingen tvil om at det er en 
holdningsendring i samfunnet. 
Folk er mer opptatt av miljøet 
enn før. Dette skyldes selvsagt en 
rekke kampanjer fra BIR sin side, 
men også avisoppslag og generelt 
fokus på miljøet. Stadig fl ere sor-
terer papir og plast hjemme. Vi 
kan alle gjøre litt på egenhånd. 
Det har vi vært fl inke til i 2012. 
Derfor er det kastet 45 tonn min-
dre restavfall i Salhusveien enn 
året før, sier hun.
I følge stasjonssjef Egil Landsvik, 
er målet for 2013, å redusere 
restavfallet med ytterligere 10 
prosent.

Kan bli bedre
Til tross for at utviklingen 
går i riktig retning, viste en 
test i høst at vi fortsatt har 
forbedringspotensiale.
- Vi tømte en full container med 
restavfall, og sorterte alt som var 

i den. Resultatene viste at 47 pro-
sent av det som ble kastet som 
restavfall, kunne vært sortert og 
levert i andre containere, forkla-
rer Skudal.
- Hva fant dere?
- Alt fra halvfulle malingspann, 
til en rifl e og el-produkter. Dette 
er ting som absolutt ikke hører 
hjemme i restavfallet. 

Stoler på folk
I følge stasjonssjefen er det imid-
lertid vanskelig å følge med på 
alle som bruker containeren for 
restavfall.
- Hovedproblemet er gjerne de 
sorte bossekkene. De liker vi 
ikke. Vi spør alltid kundene om 
hva som er inni bossekkene, og 
regner jo med de snakker sant. 
Vi må nesten stole på folk. Noen 
ganger sjekker vi innholdet, men 
det er ikke noe vi har kapasitet til 
å gjøre hver gang, sier Landsvik.

- Er det mange miljøsyndere?
- En del er nok bare uvitende. Vi 
har imidlertid hatt kunder, som 
sier de har vanlig restavfall, men 
som blir oppdaget i det malings-
boksene dundrer i bakken i feil 
container. Da blir vi skuffet. 
Personlig hadde jeg blitt ganske 
fl au hvis jeg hadde blitt oppdaget 
i det jeg kastet farlige kjemikalier 
i restavfallet. 
- Er dette et stort problem for 
dere?

- I den form at det slettes ikke 
er bra for miljøet, og at det fører 
til en betydelig merkostnad for 
oss, så er det et problem ja, sier 
Landsvik som samtidig under-
streker at det var langt verre bare 
for noen få år tilbake.

- Vi er kommet oss betraktelig, 
påpeker han.

FORNØYD: Åsabuen har satt ny sorteringsrekord ved BIR sin gjenvinningsstasjon i Salhusveien. – Restavfallet er    redusert med 45 tonn i 2012 sammenliknet med året før, sier kommunikasjonsrådgiver i BIR, Tina Skudal, 
og stasjonsleder i Salhusveien, Egil Landsvik.

Ny rekord i Salhusveien:

- Åsabuen s orterer mer 
avfall enn n oen gang
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Tekst
Ove Landro
ove@aasanetidende.no

Alex Valencia (33) har 
valgt Åsane fremfor FK 
Fyllingsdalen. – Åsane 
legger opp til gladfot-
ball; det tiltaler meg, 
sier Alex, som senest 
i høst spilte Tippeliga-
kamper for Fredrik-
stad. – Han kler spille-
stilen vår, kvitterer 
Åsane-trener Morten 
Røssland. 

Valencia har informert FK 
Fyllingsdalen om at han ønsker 

å spille for Åsane fotball i 2013.  
– Åsane legger opp til gladfotball; 
vi skal spille en type fotball som 
jeg har vokst opp med, som tilta-
ler meg og som jeg er komfortabel 
med. Samtidig ønsker jeg å bidra 
inn mot en klubb som har gitt 
meg noe, sier mannen som vokste 
opp i Prestestien. 

– Like gøy
– Du kunne tjent mer i 
Fyllingsdalen?
– Ja, men det er ikke pengene som 
er den avgjørende faktoren, sier 
Alex Valencia som kunne tjent 
tre ganger mer i Dalen. 
Han understreker at han ennå 
ikke har satt navnet sitt på kon-
trakten, og at noen detaljer gjen-
står når det gjelder jobben. Men 
alt tyder nå på at han blir Åsane-
spiller, og vil trene med sine nye 
lagkamerater så snart de kommer 
hjem fra treningsleiren i Tyrkia. 

– For oss er dette like gøy som 
den gangen han gikk fra oss til 
Brann; det var her i Åsane han 
fi kk utdannelsen sin, og vi set-
ter pris på at han nå kommer til-
bake for å dele erfaringer og for 
å fungere som referanseramme 
for sine nye, unge lagkamerater i 
Åsane, sier sportslig leder, Trond 
Bjørndal.

Viktig signal
Bjørndal har tidligere ikke lagt 
skjul på at en Valencia-signatur 
ville være et viktig signal til 
omgivelsene.
– Vi vet at han ikke har latt øko-
nomi avgjøre når han nå har 
valgt Åsane. Alex blir godtgjort på 
samme måte som andre spillere 
i klubben med samme ansien-
nitet. Det har aldri vært tema å 
strekke oss utover våre budsjett-
rammer, sier Bjørndal.
Han understreker at klubben er 

klar over utfordringen som ligger 
i det å jobbe full tid og samtidig 
prestere i 2. divisjon.
– Det får Alex nå muligheten til 
å prøve ut, sier Bjørndal.
Også Åsane-trener Morten 
Røssland er naturligvis godt 
fornøyd med at Valencia valgte 
Åsane. 
– Vi er veldig glad for at Alex valgte 
oss fremfor Fyllingsdalen, og jeg 
tror han kler spillestilen vår godt. 
Det er dessuten ingen hemme-
lighet at vi mangler litt rutine i 
laget, og det kan Alex hjelpe oss 
med. Jeg håper og tror han kan 
gå foran og vise vei sammen med 
John Andreas Husøy, sier Morten 
Røssland. 
Åsane fotball er på treningsleir i 
Tyrkia, men er tilbake sent i kveld. 
Mandag er første trening, og på 
tirsdag regner Røssland med at 
Valencia er i full gang sammen 
med sine nye lagkamerater. 

Åsane 
tapte mot
Zlatans 
moder-
klubb
Åsane møtte sven-
ske Rosenberg fra 
svensk 2. divisjon i 
treningskamp ons-
dag. Svenskene 
vant 1-0. Morten 
Røssland er godt 
fornøyd med Åsa-
nes spill under 
solen i Tyrkia, hvor 
klubben befi nner 
seg på treningsleir.
Tekst: Ove Landro

– Rosenberg hadde to skudd 
på mål, der ett av dem gikk 
inn bak vår keeper via baken 
til Martin Ueland, forteller 
Røssland.

Åsane styrte kampen mot 
gamleklubben til Zlatan 
Ibrahimovic.   

– Vi produserte masse sjan-
ser, men brant dem alle 
sammen. Den første halvti-
men har vi ballen i mer enn 
70 prosent.

Best av dem alle var mannen 
Røssland ikke hadde regnet 
med som spiller i år, men 
som assistenttrener.

– John Andreas Husøy var 
banens beste spiller med 
sin gode pasningsfot og klok-
skap fra sentral midtbanepo-
sisjon, sier Åsane-treneren. 

Dermed seiler den akil-
lesplagede assistenten opp 
som en høyaktuell spiller for 
Åsanes førsteellever foran 
seriestarten om drøye tre 
uker. 

VALGTE ÅSANE: Alex Valencia hadde et bedre økonomisk tilbud fra FK Fyllingsdalen, men valgte Åsane fotball. Her i aksjon i Tippeligaen for Fredrikstad, i duell mot 
VIFs Mohammed Fellah (Foto: Dag W. Grundseth, Scanpix) 

– Alex kler spillestilen vår
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28. april går det første rittet i 
Åsane Ikea-cup av stabelen på 
Nyborg. Da skal opp mot 135 
utøvere konkurrere på tohjulin-
gene sine rundt møbelgiganten. 
Løypen er på 900 meter. 
- Det kommer til å gå unna i svin-
gene når seniorene konkurrerer, 
forteller Iden til Åsane Tidende.

Alle klasser
Det blir aldersbestemte klasser, 
juniorklasse, seniorklasse og 
veteranerklasser når bydelens 
nyeste sykkelarrangement ser 
dagens lys.
Årets fi re konkurranser i Ikea-
cup går altså av stabelen 28. 
april, 2. juni, 25. august og 15. 
september. 
- Vi er fryktelig spent og gleder 
oss veldig til å få en skikkelig cup 
her i Åsane. Jeg tror det er mange 
utøvere som ser fram til disse 
stevnene, sier Geir Iden.

Trafi kkfritt
Det var lederen av sykkelklub-
ben selv som tok kontakt med 
Ikea for å høre om de kunne få 
bruke området deres fi re sønda-
ger i året.
- Ikea-ledelsen var positiv fra 
føste stund, og de ville ikke 
engang ta betalt for det.
- Hvorfor Ikea?
- Sykkel er en idrett som går av 
stabelen i trafi kken blant biler 
og busser. På Ikea sitt område 
får vi mulighet til å lage et arran-
gement uten å bekymre oss for 
trafi kk. Det er vi veldig glade for.

Fest for store og små
Iden understreker at Ikea-tomten 
også har plass til mye publikum.
- Erfaringsmessig så er det ofte 
familie og venner som kommer 

til disse rittene, men når vi nå tar 
steget inn på et lukket anlegg, 
hvor man kan stå langs hele løy-
pen og få god oversikt, så tror og 
håper jeg vi skal kunne trekke 
til oss litt fl ere folk. Det er mye 
action under disse konkurran-
sene, understreker lederen for 
arrangementet til Åsane Tidende.
- Og målet er vel å vise fram syk-
kelsporten og dermed trekke til 
dere enda fl ere utøvere?
- Helt klart. Sykkel er en fan-
tastisk idrett, som de fl este kan 
holde på med enten de bare vil 
mosjonere eller de vil konkurrere.

Inviterer til Ikea-Cup:

- Vi håper å skape folkefest
- Vi har tenkt på dette lenge, smiler leder av Åsane cykleklubb, Geir Iden. 
Nå skal det arrangeres sykkelritt inne på Ikea sitt område fi re ganger i 
året, med oppstart allerede neste måned. – Målet er å skape folkefest, 
sier han.

Ikea-sjefen:

- Bare gøy
- At Åsane cykleklubb vil 
ha konkurranser på vårt 
område, er bare gøy, sier vare-
hussjef for Ikea Åsane, Odd 
Rune Bjørge.

Tekst: Thomas Gangstøe
thomas@aasanetidende.no

Han hadde få innvendinger da 
han fi kk forespørselen.
- Vi har en tomt som står 
ubrukt om søndagen. Så lenge 
området holdes rent og sik-
kerheten er ivaretatt, så har 
vi ingen problemer med at de 
arrangerer disse rittene. Vi 
ønsker å være med å bidra, 
derfor har vi sagt ja. Vi føler 
også vi kan assosiere oss 
med denne idretten og Åsane 
cykleklubb. De gjør en heder-
lig innsats for barn og unge, 
sier varehussjefen.
- Tror du det blir mye folk?
- Hvis det er 135 deltakere, 
og hver av dem har med seg 
fem familiemedlemmer eller 
bekjente, så kan jo det fort 
begynne å nærme seg 1000, 
sier Bjørge til Åsane Tidende. 

SYKKELRITT: Leder av Åsane cykleklubb mener Ikea sitt område passert perfekt til sykkelritt. 28. april går det første av til 
sammen fi re konkurranser av Ikea-cup av stabelen. – Vi håper jo på folkefest, sier Geir Iden.

Tekst og foto
Thomas Gangstøe
thomas@aasanetidende.no

Sterkt av Sellevoll
Claus Sellevoll gikk i mål på en 
svært sterk 73. plass under hel-
gens Birkebeinerrenn.  
Sellevoll sto for en meget god 
prestasjon da han krysset mål-
linjen på tiden 3 timer og 56 sek-
under; det sørget for en 5. plass i 

klassen for menn 40 år. 
Prestasjonen til komikeren fra 
Mjølkeråen settes i særdeles godt 
lys når vi vet at det var  Anders 
Aukland, Stanislav Rezac og 
Oddbjørn Hjelmeset som tok 
plassene foran ham, og steg opp 
på seierspallen. 
Sellevoll var for eksempel bare 

seks minutter bak Hjelmeset 
på tredjeplass, og elleve bak 
Stanislav. Anders Aukland 
kunne ingen true; Team Xtra-
løperen vant med tiden 2.42.
Det var 15000 deltagere på 
Birkebeinerrennet, og Sellevoll 
var altså blant de 73 raskeste 
totalt. 

KANONLØP: Claus Sellevoll gikk 
imponerende i Birkebeinerrennet 
på lørdag, og kom i mål som femte 
beste i sin klasse. 
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Din revisor i Åsane

 Ønsker du å annonsere på
Regnskap & Revisjon,

ta kontakt med Kjersti på telefon/mail:

93 43 97 55
kl@aasanetidende.no

•	 Regnskap

•	 FiRmaetableRing

•	 bedRiFtsRådgjeving

•	 lønn	og	peRsonale

www.olemoen.no

Autorisert regnskapsførarselskap

Sandvikstorget 11, 5036 Bergen
Tlf. 55 31 00 40 - post@olemoen.no
5954 Mongstad, Tlf. 56 16 73 50

DIn støttespIller I Åsane
pÅ økonomI og regnskap

Litleåsveien 49, Nyborg

Telefon: 55 19 96 50

www.rp.no f
as

Litleåsveien 41 | 5132 Nyborg | tlf: 411 06 907
irene@fettokonomi.no

• Autorisert regnskapsførerselskap
• Statsautorisert revisor 
• Siviløkonom
•  16 års erfaring fra regnskaps- 

og revisjonsbransjen

Din regnskapspartner 
Kompetanse + Kvalitet + Kommunikasjon = Kontroll

Tlf.: 55 19 79 50
Litleåsvn. 41 5132 Nyborg
www.sigmarevisjon.no 

Regnskap

&Revisjon

AUTORISERT 
REGNSKAPFØRERSELSKAP
PÅ TERTNES I ÅSANE

Ta g jerne  kontakt :  55 19 93 93  -  www.devo ldconsu l t ing .no

• Over 30 års erfaring - komplett 
leverandør av økonomitjenester

• Regnskap - skatt - rådgivning
• Autoriserte regnskapsførere - 

siviløkonomer - jurist

Regnskapstjenester 
med faglig kvalitet.

Regnskapsføring - årsregnskap og
ligningspapirer - lønn - fakturering -

rådgivning innen regnskap og økonomi.

Besøksadresse: Hylkjeflaten 1,
5109 Hylkje - Tlf. 55 39 50 50

E-mail:anne.aulie@themaaregnskap.no

• Regnskapsføring
•  Rapportering
•  Lønn
•  Årsoppgjør
•  Rådgivning 

Vito Økonomi AS
Langtovegen 36 5137 Mjølkeråen

55 18 20 98  - post@vitookonomi.no
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Orgelkonsert
Britiske Robert Newton holder 
orgelkonserten «Fra mørke til lys». 
Musikk av Bach, Händel, Walford 
Davies, Elgar, Barber, Guilmant 
og Janzer. Salhus kirke, mandag 1. 
april (2. påskedag) klokken 19.00.

Orgel i åpen kirke
På onsdag er det «Orgelmusikk i 
åpen kirke» ved kantor Magnar 
Runde i Åsane kirke klokken 19.00.

Musikkmeditasjon
På langfredag er det musikkmedi-
tasjon i Eidsvåg kirke klokken 
18.00. Daniel Stöckli (Sveits), fio-
lin. Jon Stubberud, orgel og flygel. 
Musikk av Bach, Messiaen og John 
Williams.

Småbarnstreff
Annenhver tirsdag (oddetallsuker) 
blir det arrangert småbarnstreff 
på trikotasjemuseet i Salhus fra 
klokken 11.00 til 13.00. Neste treff 
er tirsdag 26. mars.

Eldretreff
Tertnes kvinne- og familielag 
arrangerer eldretreff torsdager 
mellom klokken 11.00 og 13.15 i 
peisestuen i Tertnes bedehus. 
Neste eldretreff går av stabelen 4. 
april.

Trygg på to bein 
Trimgruppen Trygg på to bein blir 
arrangert om onsdager fra klokken 
12.00 til 13.00 på Midtbygda syke-
hjem i regi av Åsane frivilligsentral. 
Den siste onsdagen i måneden er 
det bingo i lokalene. 

Datakurs
Seniornett Åsane arrangerer 
datakurs eller pc-verksted tors-
dager mellom klokken 11.00 og 
13.00 i Åsane frivilligsentral sine 
lokaler på Midtbygda sykehjem. 
Førstkommende torsdag er det 
påskeferie! 4. april går del to av 
innføringskurset i bruk av nett-
brett, android og I-pad, av stabelen. 

Strikkekafé
Hver tirsdag er det strikkekafé i 
regi av Åsane frivilligsentral i Kafé 
Koppen på Midtbygda sykehjem. 
Den er åpen fra klokken 14.00 til 
16.00. Ta med strikkepinner og 
garn. Alle er velkomne, både unge 
og eldre. 

Turgruppe
Turgruppen regi av Åsane frivillig-
sentral tar påskeferie, og er tilbake 
mandag 8. april. 

Folkedans
Arnaringen folkedansgruppe øver 
på Haugland skule hver tirsdag fra 
klokken 20.00 til 22.00, og dette er 
åpent for alle.

 Verdt å få med seg

Tekst og foto: Nelly Kroksnes

 
Bygdebøkene i Åsane er et resul-
tat av samarbeid mellom kunn-
skapsrike åsabuer, kulturkonto-
ret i Åsane og Bergenkommune. 
Da det siste av totalt fem  bind 
kom ut i 2012, var et kjempestort 
arbeid fullført.
I dag er interessen for slekts-
gransking og røtter stadig 
økende, noe som gjør bygdebø-
kene høyaktuelle. Marie Fossen, 
Erling Hordvik og Jan Reidar 
Rasmussen har alle vært enga-
sjert i arbeidet med å få på plass 
bygdebøkene. Det første bindet 
kom i 2007, det siste var ferdig 
i 2012.

Egnet til skattejakt
Bøkene er flott utstyrt, oversikt-
lig laget og lette å finne frem i, 
med kart og bilder, gårds- og 
bruksnumre. Bind I er en gårds- 
og bosettingshistorie, mens bin-
dene II, III og IV tar for seg slekts-
historie i Åsane fra 1500-tallet og 
frem til 1960.
– Bøkene er mye i bruk, det får vi 
vite, sier Marie Fossen. 
– Som slektsbok har du i bygde-
bøkene et veldig godt grunnlag, 
alt er bygd opp etter gårds- og 
bruksnumre, og kartene viser 
beliggenhet. Men du kan også 
gå etter navn, finne tilbake til 
foreldre, besteforeldre og slik 
videre bakover, forteller Erling 
Hordvik.

Fadderordning
– Alle fem bindene gir Åsane 
identitet, får bygden frem i lyset. 
Åsane har vært beskjeden som 
bygd, men her viser bygdebø-
kene at vi har en bygd vi kan 
være stolte av. Her var flittige, 
nøkterne folk som brukte mulig-
heter, her vises kultur, sier Jan 
Reidar Rasmussen.
De tre vet hva de snakker om. 
Gjennom eget arbeid, og ved 
fadderordninger og gaver har de 
vært med å skaffe Åsanes skoler 
bygdebøker: Hver skole har fått 
bygdeboken som omhandler 
skolens område.

Finner mer enn du ber om
Det pussige med skattkistebø-
ker som dette, er at når du leter, 

så finner du ofte noe annet som 
fanger blikket samtidig: det kan 
være en link videre, det kan være 
du ser et interessant bilde og 
leser billedteksten. For eksem-
pel så ser du en flott hest på et 
bilde, og leser at hesten ble hele 
36 år gammel, at den var en flink 
og god arbeidshest, men ganske 
sta. Videre får du vite at hesten 
het Fritjof, fordi han var fra Sogn, 
og var oppkalt etter Fritjof den 
Frøkne. Og plutselig synes du at 
du kjenner denne flotten hesten 
litt.

«Finnemann»
Et annet bilde kan fange inter-
essen: en høy mann i findress 
og hvit skjorte som heter Finn 
Olavsen, født 1885, død 1968. 
Og som altså er hele Bergens 
«Finnemann», en byoriginal som 
alle eldre vil kjenne til, og som 
Audun Hetland ofte tegnet inn 
i sine bilder. 
– Ja, du finner mye som fanger 
interessen. Og der er tekster til 
hvert bilde, som gjerne knytter 
seg til andre ting. Så får du linker 
videre, sier Erling Hordvik.
Når nå et årelangt arbeid ferdig, 
og alle fem bindene er på plass, 
skulle man gjerne tro at de tre 
ildsjelene lener seg tilbake og 
ser seg ferdige med saken. Men 
slik er det slett ikke, interessen 
for saken er sterkere enn noen 
gang. Og til tross for gode bidrag 
fra sponsorer og godt salg, skal 
restgjeld betales. 

Bli minifadder
Dessuten er det et sterkt ønske at 
skolene også skal få bind I, som 
er bosettings- og gårdshistorien, 
fra de eldste tider og frem til våre 
dager. 
– Vi tenker oss å få i stand en 
gaveaksjon der hver skole får 
minst 15 bøker av dette eksem-
plaret, sier Erling Hordvik.
For å få dette til, henvender 
de seg til firmaer eller private 
som kunne tenke seg å bli 
«minifaddere».
– Bøkene kan jo brukes i en rekke 
prosjekter, sier Marie Fossen, og 
legger til: 
– Det skulle vært veldig moro å 
høre mer om hvordan skolene 
bruker bøkene.

 

Fortellingen om  Åsane
Interessen for slektsgransking har aldri vært 
større, og er stadig økende. Det merker også 
Marie Fossen, Erling Hordvik og Jan Reidar 
Rasmussen, som alle har vært sterkt engasjert 
i arbeidet med bygdebøkene i Åsane.

ILDSJELER: Åsane bygdeboknemnd ble stiftet høsten 2002 med formål å gi ut et nytt historie verk. Her er tre sentrale medlemmer av nemnden: Erling Hordvik, Marie Fossen og Jan Reidar Rasmussen (bak).
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FILM-TOPPEN

HØRT...

1. Treasure Guards
2. The Twilight Saga: Breaking Dawn 
3. Hypnotisøren 
4. Chasing Mavericks
5. Hit & Run
6. James Bond: Skyfall
7. Uskyld
8. Flukt
9. Red Lights
10. Savages

Se opp for: Deadfall, Vengeance

NR. 4 I ÅSANE: Den biografi ske fi lmen om surferen 
Jay Moriarty er blitt lunkent mottatt av kritikerne. 
«Deler av den minner mer om en påkostet tvfi lm» 
skriver nettstedet Allmovie.com. 

Moments of excellence
Elektropopbandet Sykur har gjort 
en viss suksess på Island, spesielt 
med singelen «Viltu dick», som inn-
tok 1. plass på den islandske singel-
listen over tre uker i 2010. Forrige 
torsdag var de tilbake i Bergen, 
denne gangen på Hulen. 

Innenfor er Bård Aasen «Skatebård» Lødemel godt i gang med å 
forberede publikum med et heftig DJ-sett, der han blant annet 
spiller en helelektronisk låt med tung stopp/start skjelettbeat. 
Etterpå får jeg vite at den var med Black Van, men Skatebård 
husker ikke låttittelen. «Det er den som går sånn pom-pompom-
pom-pom», sier han, og slår ut med armene for å illustrere. «Ja, 
helt riktig» sier jeg. Et nettsøk hjemmefra litt senere slår fast at 
låten har et navn som kan stå som overskrift for denne kvelden: 
«Moments of Excellence».

Klokken er 23.30, og bandets tre gutter kommer slentrende inn 
forbi publikum. Det ser ut som de gjør soundcheck, og knotter 
frem en kraftig elektrobeat med en dansende og lett synthmelodi 
oppå. På et øyeblikk er det tettpakket med folk foran den lille 
hulescenen, sannsynligvis fordi de har kjent igjen den enkle 
instrumentalen fra forrige plate. Den heter «Hvítvín», og egner 
seg ypperlig som overture til et vorspiel på terrassen en vårdag.

Vokalist Agnes Björt Andradóttir kommer inn. En dyp synke-
bass legger seg rundt henne, og vi får den vemodige og litt såre 
«Battlestar». Hun synger med en intens tilstedeværelse, og virker 
rett og slett født til å stå på en scene. «I’ve never been in love 
before» synger hun. «The unspoken words you want me to say». 
Et elektronisk skybrudd av en sang følger, muligens en Bergens-
kommentar; med langsomme bølgeblikkbeats og mer intens sang 
fra Agnes. Hun fremstår på mange måter mer som en rocker, noe 
som skaper en sjelfull kontrast til den syntetiske maskinmusik-
ken. Ordet Janis dukker opp i hodet, som en assosiasjon.

«Have you been to Berlin?» spør Agnes. Flere hender kommer 
opp i været. «Have you been to Amsterdam?» fortsetter hun. 
Litt færre hender. «Reykjavik?» Mange hender igjen (tydeligvis 
en del islendinger blant publikum), og stor jubel i det Sykur tar 
oss med på en hyllest til hjembyen. Etter nok en intens åpning, 
der Agnes virkelig gir alt hun har, går låten over i et roligere spor 
med en boblende rytme (varme kilder? Lava? Jeg vet ikke. Sykur 
er fra Island, og jeg forventer det uventede).

Så får alle beskjed om å sette seg, og bevege hendene over hodet 
som om de er trær i vinden. Utrolig nok så gjør alle det. Alle. Det 
er et ganske surrealistisk syn. «Now dance to the beat» kom-
manderer Agnes, og alle spretter opp til en eksplosiv beat. Pur 
magi, og applausen etterpå er helt enorm. «We are Sykur and 
you are awesome» smiler Agnes. Bandet marsjerer av scenen, 
men er tilbake igjen etter omtrent tre sekunder. Ropene på mer 
er øredøvende.

Alle danser, Agnes hopper og spretter på scenen, mens bandet 
skifter gir og avslutter med «Lessupjetur». Dette er  en instru-
mental med enkel melodi og tunge beats, og høres nesten som 
et postludium. Festen er over og ingen vil gå hjem.

Magne Fonn Hafskor

Fortellingen om  Åsane

ILDSJELER: Åsane bygdeboknemnd ble stiftet høsten 2002 med formål å gi ut et nytt historie verk. Her er tre sentrale medlemmer av nemnden: Erling Hordvik, Marie Fossen og Jan Reidar Rasmussen (bak).

Ytterst t.v.: 
GAMMEL GAMP: Hesten 
Fritjof den Frøkne, som var sta 
og fl ink og ble meget gam-
mel. Og som får leve videre i 
bygdeboken.

FINNEMANN: For oss som 
husker byoriginalen «Fin-
nemann» er det rart og litt 
rørende å se bildet av denne 
fl otte mannen. Han skulle få 
en spesiell skjebne. 

(Foto: Magne Fonn Hafskor)
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KIRKETORG

I Åsane Tidende kan du 
gratulere noen med dagen GRATIS! 
Jubilanter, nyfødte, nygifte eller noen du synes fortjener 
ekstra oppmerksomhet - post, mail, faks eller ring oss.
Heiane 4, 5131 Nyborg - Tel. 55 18 50 00 - Faks 55 18 60 00
Vakttlf.: 95 91 97 55 (et. kl.16.00) · e-post:ove@aasanetidende.no

HVER TIRSDAG OG FREDAG

Alle gudstjenester kl. 11.00 
når intet annet er angitt.

SØNDAG 24. MARS:
PALMESØNDAG 

Biskopshavn kirke
Høymesse ved Trond Wathne. 
Nattverd.

Eidsvåg kirke
Gudstjeneste ved T. M. Koppang. Dåp.

Salhus kirke
Familiegudstjeneste ved S. O. Skadal. 
Dåp.

Åsane kirke
Gudstjeneste ved R. A. Rasmussen. 
Dåp.

TORSDAG 28. MARS: 
SKJÆRTORSDAG
Biskopshavn
Kl. 19.00: Høymesse ved T. M. Koppang. 
Nattverd. Kveldsmåltid. Felles avreise 
kl. 18.30 (ved Eidsvåg kirke) for de som 
ønsker å delta derfra.

Døvekirken
kl. 18.00: Gudstjeneste ved L. Hana. 
Nattverd. Kirkekaffe.

Salhus
Kl. 18:00: Kveldsgudstjeneste ved S. O. 
Skadal. Nattverd. Kveldsmåltid.

Ulset sykehjem
Kl. 15.30: Gudstjeneste ved R. A. 
Rasmussen. Nattverd.

Midtbygda sykehjem
Kl. 16.30: Gudstjeneste ved R. A. 
Rasmussen. Nattverd.

Åsane kirke
Kl. 18.00: Kveldsmesse ved K. Lind. 
Nattverd. Felles måltid etterpå.

FREDAG 29. MARS: 
LANGFREDAG
Biskopshavn
Langfredagsgudstjeneste ved Bjørn 
Nygaard.

Eidsvåg
Pasjonsgudstjeneste ved T. Wathne. 

Salhus
Pasjonsgudstjeneste ved A. A. Fosse.

Åsane gamle kirke
Pasjonsgudstjeneste ved M. A. 
Hunsager.

SØNDAG 31. MARS: PÅSKEDAG
Biskopshavn
Høymesse ved Bjørn Nygaard. 
Nattverd.

Eidsvåg
Høytidsgudstjeneste ved T. Wathne, 
Per L. Knudsen, trompet. Dåp. 
Nattverd.

Salhus
Høytidsgudstjeneste ved A. A. Fosse. 
Nattverd. Tale ved Henry Skogvoll.   

Åsane
Høytidsmesse ved M. A. Hunsager og 
prost Øystein Skauge. Dåp og nattverd.

MANDAG 1. APRIL: 2. PÅSKEDAG
Hordvik bedehus
Kl. 18.00: Familiegudstjeneste ved A. 
A. Fosse.

Åsane
Kl. 20.00: Kveldsmesse ved K. Lind og 
kantor Magnar Runde. Nattverd.

Merk: Det er som regel offer 
på alle gudstjenester.

Mer informasjon: 
www.bergen.kirken.no 

Jesus blir salvet i Betania

Seks dager før påske kom Jesus til Betania der Lasarus bodde, han som Jesus 
hadde vekket opp fra de døde. Der ble det holdt et festmåltid for ham. Marta 
vartet opp, og Lasarus var blant dem som lå til bords sammen med ham. Da 
kom Maria med et pund ekte, kostbar nardussalve, og med den salvet hun Jesu 
føtter og tørket dem med håret sitt. Hele huset ble fylt av duften. Da sa Judas 
Iskariot, en av disiplene, han som siden forrådte ham: «Hvorfor ble ikke denne 
salven solgt for tre hundre denarer og pengene gitt til de fattige?» Dette sa han 
ikke fordi han hadde omsorg for de fattige, men fordi han var en tyv. Det var 
han som hadde pengekassen, og han pleide å ta av det som ble lagt i den. Men 
Jesus sa: «La henne være! Hun har spart salven til den dagen jeg skal begraves. 
De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid.» Det ble kjent 
i den store mengden av jøder at Jesus var i Betania. Nå kom de dit, ikke bare for 
hans skyld, men også for å se Lasarus, som han hadde vekket opp fra de døde. 
Da la overprestene planer om å drepe Lasarus også. For mange av jødene dro 
dit på grunn av ham og kom til tro på Jesus. Dagen etter fikk folkemengden 
som var kommet til festen, høre at Jesus var på vei inn i Jerusalem. Da tok de 
palmegreiner og gikk ut for å møte ham, og de ropte: Hosianna! Velsignet er 
han som kommer i Herrens navn, Israels konge! (Joh. 12,1-13)

HVOR ER DETTE?

 

Hvis du tror du har riktig svar, ringer du inn til avisen på 
telefon 55 18 50 00.

Siste svarfrist for denne oppgaven blir  torsdag 4. april kl. 12.00.

Løsningen forrige utgave:   Hordvikvegen

Vinner:  Heidi Tuft, Steinestøveien 524, 5009 Hylkje

GUDS LAM: «Agnus 
Dei» er tittelen på 
dette bildet, som 
viser påskens 
innerste budskap 
på en var og poetisk 
måte. Kunstneren 
heter Francisco de 
Zurbaran, og bildet 
ble til ca. år 1635.

Slepp deg laus i… 

STORDALEN

-Skisenter
-Skispor
-Skiskule
-Overnatting
-Middag
-Hyttetomtar

www.stordalenfjellstove.no  www.stordalenskisenter.no 

Tlf. 56366205 / 41047109
Åpningstider skisenteret 
Tirs: 19- 21 • Lør - søn: 11- 16
Påskeveka: Alle dagar 11-16

Foto: Veslemøy Fosse
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For annonsering i 
Åsane Tidende,
ta kontakt med 
Kjersti på tlf.

934 39 755
kl@aasanetidende.no

aasanetidende.no
DIN LOKALAVIS PÅ NETT

For annonsering på nett kontakt Kjersti Dale Larsen
Mobil: 934 39 755 - kl@aasanetidende.no

Begravelsesbyrået for 
byen og distriktet

     www.so l s t rands .no

55 55 16 16 (hele døgnet)

Vår erfaring – din trygghet

ÅSANE KIROPRAKTOR SENTER
Kiropraktor Carl Håkon Johannessen, 
Christin Hinteregger og 
Sigrid Lillefosse.
Off.godkj.fysioterapeut Monica Aarre-Nilsen
 

Vi har anledning til å sykemelde 
og henvise til legespesialist.

Åpent  6 dager i uken. Tlf. 55 18 67 10
Åsane Storsenter  42 - 5116 Ulset

Massasje ved massør
Therese Høgquist (tirsdag)

vegvesen.no

Forbod mot graving  
i offentleg veg

Trygt fram sammen

Planane for asfaltering i 2013 ligg nå føre og 
ein ber om at eventuelle planlagde gravingar 
gjennom eller langsetter desse vegane, vert 
utførde i god tid før asfalteringa tek til, monaleg 
i slutten av april. Etter at vegen er ferdig  
asfaltert vil det vera forbod mot graving. 

Forbodet vil gjelda i minimum 3 år frå nytt veg-
dekke er lagt.

Ein kan ikkje rekna med å få graveløyve  
i nyasfaltert veg. Dersom graving likevel er  
påkravd, må ein vera budd på at ein kan verta 
påført ekstra kostnadar med asfaltering i høve 
til om vegdekket er gammalt. Vegvesenet 
vil i desse tilfella påvise omfang. Krav og 
retningsliner for graveløyve kan ein finna på 
www.vegvesen.no

På nokre vegar er det satt opp fresing av 
vegbana. Det vil då verta aktuelt både å senka 
og å heva kummane før og etter fresing. Dette 
er kostnader knytt til eigar av kummen.

Nærare opplysningar og kart kan ein finna på 
www.vegvesen.no eller hjå Statens vegvesen 
Region vest telefon 02030.
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For annonsering i Åsane Tidende,
ta kontakt med Kjersti på tlf.

934 39 755
kl@aasanetidende.no

SELGES/LEIE

SOLSKJERMING- 
OPPTIL 30% RABATT
Markiser-persienner-screen 
og innv.solskjerming
Vårkupp – inntil 30% rabatt 
på Garasjeporter Kontakt 
Kjell din lokale leverandør i 
FASADEPRODUKTER AS
tlf. 977 72 817 
kjell@fasadeprodukter.no
  
VINDUSSPROSSER OG 
HAGEGJERDER(VEDLIKEHOLDSFRITT)
30 år garanti på sprosser 10 år 
garanti på gjerder.
Kontakt Kjell din lokale leverandør 
i FASADEPRODUKTER AS
tlf. 977 72 817
kjell@fasadeprodukter.no

KNOTTER! 
200 dekorative og morsomme 
knotter, besøk nettbutikken 
www.ipabjoll.no

ARBEID UTFØRES

BREISTEIN TRANSPORT
Bosshenting, fl yttehjelp etc. 
www.bosshjelptransport1.skysite.dk
Mob. 988 97 653 / 988 50 399

NORDHORDLAND VEDLIKEHOLD
Vi har ledig kapasitet og kan 
hjelpe deg med:
•  Oppussing, vedlikehold og 

ettersyn av eiendom, bolig og 
fritidsbolig.

•  Renholdstjenester, periodisk, 
ukentlig eller månedlig

•  Vaktmestertjenester for sameie, 
velforening, borettslag eller 
bedrift

Ta kontakt for en uforpliktende og 
gratis befaring.
www.nhvedlikehold.no 
e-post:kontakt

DIV

YOGA KURS I ÅSANE
Starter 3 april kl 1845 - 1945.
Nybegynnerkurs 8 uker fra 3 april 
- 29 mai med Margunn Aguilar hos 
EasyTrain i El-kjøpbygget
Pris kr 1100,- Bindene påmeld til 
kontakt@easytrain.no
TLF 98888080
Åsamyrane 86
5116 Ulset

LEVENDE MUSIKK TIL FESTEN?
Åsane Duo spiller opp. Dansbar 
allsang-musikk, kjente og kjære 
låter. Pop, rock, country, blues. 
Gode ref.
Ring Tomas 419 27 299 eller
Dan 920 89 228

Har du mistet noe? Vil du selge din bolig? Trenger du arbeid?...

BENYTT DEG AV ÅSANETORGET

Ring oss på tlf. 934 39 755 og du får med din annonse.

MINSTEPRIS
FOR 5 INNRYKK

Kr. 250,- eks mva.

Ved fl ere innrykk-
pris etter avtale.

Jeg ønsker følgende annonse på Åsanetorget

❏ abonnent ❏ Ikke abonnent

Antall innrykk: 

(VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER)

ÅSANE TIDENDE AS

Svarsending 7965
0097 Oslo

Regning sendes:

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

.................................................................................

Adresse: .................................................................

.................................................................................

.................................................................................

ROALDS KRO OG 
CATERING

Ring oss for tilbud ved 
konfi rmasjon og andre 

anledninger.
Husk raspeballer hver 
torsdag. Spis her eller 

ta med hjem. 
Tlf. 55 19 47 40 - 990 95 624

www.roaldskro.net

Eidsvågveien 150  •  5105 Eidsvåg i Åsane  
  Tlf: 55 29 26 32  •    post@rolfsmatbu.no

w w w. r o l f s m a t b u . n o

VI LAGER MAT TIL: 
• Konfirmasjon
• Dåp
• Runde dager 
• Kurs 
• Minnestunder

Vi leverer eller du henter!

EIDSVÅG I ÅSANE • 21 ÅRS ERFARINGEIDSVÅG I ÅSANE • 21 ÅRS ERFARING

Vi har lokaler til små og store selskaper!
Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Tlf 55 24 77 77
trond@travparken-servering.no

Vi leverer topp kvalitet 
og service til ditt arrangement.

 Prøv oss neste gang.

Travparkveien 170 - 5111 Breistein

g

✔ Firmafest
✔ Konferanse
✔ Bryllup

✔ Konfi rmasjon
✔ Julebord
✔ Catering etc. Selvbetjent lager på Tertnes

Bergen Mini Lager AS

Boder fra 4m3 til 24m3
Tilgang hele året mellom kl 0700 – 2200

Bergen Mini Lager AS
Vågslien 1    5113 TERTNES

     
www.bergenminilager.no
info@bergenminilager.no

     55 28 25 60

Et
ab

le
rt

 2
0

0
3

Vi henter boss, rot og skrot

1. Du peker vi bærer
2. Utleie av bosstilhengere
3. Bosscontainer-utleie

Ring 09234
www.bosshenting.no

 Advokatfi rmaet 
SIGRUN PEDERSEN

M.N.A.
Arv/arveavgift

Barnerett 
Familierett -

sambo/ekteskap.
Samlivsbrudd

Fast eiendom - bolig/hytte.
Kjøp/salg

Fri rettshjelp

Litleåsvg. 49, 
Inng. C,  3. etg., 5132 Nyborg. 

(Bergen Kontorhotell)
Tlf.: 55 18 86 00

advsigrun.pedersen@tele2.no

 BYGGMESTER
nybygg, tilbygg, rehab, 

arkitekt-tjenester og 
taksering. NITO-takst. 

Rimelige priser.
Jahn Harry Gangstøe.

Tlf. 55 18 59 98

TØMRER I ÅSANE 
Vi tilbyr nybygg, tilbygg, 

rehabilitering og  fl islegging.
Godt referenser

og rimelige priser.
Ring for uforpliktende tilbud 

Tlf. 450 11 375

DATAHJELP HJEMME
Internett, PC, Nettbrett.

Rask respons hverdag/kveld.
Salg, kurs, rådgivning.

Tlf. 55 70 61 65. 
Ezy Data AS - www.ezd.no

VEST MARKISER
÷20%

Markiser – persienner – 
solfi lm – screen – 

plissegardin. 
Ufører også alt av 

reperasjoner.

Tlf. 55 91 77 71 / 412 85 160
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RADIO

FREDAG 22. MARS

Dagsnytt hver halvtime kl.
06.00-08.30, kl. 11.00 og

hver hele time fra kl. 15.00, unntatt kl. 17.00
og 18.00. Flytende nyheter inn i direktefla-
tene mellom kl. 09.00-15.00. Distriktsnyheter
hver time kl. 10.00-13.00. 09.00 Nitimen
11.05 Lønsj med Rune Nilson 12.05 Norges-
glasset 14.03 Distr. prgm. 17.00 Her og nå
18.30 Superblokka 19.03 4·4·2 VM-kvalifise-
ring fotball 21.03 Radio Rock 22.00 Dagsnytt
med værmelding 22.05 Radio Rock 00.05 Nat-
tønsket 02.03 Lørdagskveld med Pia Skevik
04.03 Sent og tidlig 05.03 Spill våken 05.45
Værmelding med varsel for fiskebankene

Dagsnytt kl. 06.00, 07.30
og hver hele time fra kl.

09.00, unntatt kl. 17.00, 18.00 og 20.00.
09.03 Ekko – et aktuelt samfunnsprogram
11.03 RadioSelskapet 12.30 Nyhetslunsj
13.03 Spillerom 13.30 Árdna – Samisk kultur-
magasin på norsk 14.03 Kulturhuset 16.30
Kulturnytt 17.30 Ekko – et aktuelt samfunnspro-
gram 18.00 Dagsnytt atten 19.03 Språkteigen
19.30 Musikk i P2 – Oslo kirkemusikkfestival
21.03 Harald Are Lund 22.00 Dagsnytt med
værmelding 22.05 P2s Blå Mix 00.05 Notturno

Dagsnytt kl. 06.00, samt kl.
03.00, 04.00 og 05.00. 09.00
Miksteip 11.00 Filmpolitiet 13.00

P3nyheter 13.05 Popsalongen 15.00 Steinar og
Bjørns bærbare fredagsparty 17.00 P3fredag
21.00 National Rap Show 24.00 P3natt 05.03
P3natt

Nyheter hver halvtime kl. 06.00-
10.00 og 15.00-18.00. Ellers
hver time frem til 24.00. 10.00

God formiddag 12.00 Anders Høglund 15.00
God fredag 20.00 70-tallets gull 21.00 100 %
80-tallet 22.00 Norge direkte 23.00 Nattradio

Nyheter hver hele time kl. 06.00-
24.00, hver halvtime kl. 06.00-
09.00 og 15.00-18.00. Utvidet

nyhetssending kl. 07.30. P4-Kultur ca. kl.
12.45 og 14.45. P4-sport kl. 07.10, 08.10,
09.10, 15.03 og 16.03. Nyheter på samisk kl.
19.58. 10.00 Misjonen 12.00 P4 direkte
15.00 Midt i Trafikken 17.30 Sytten Tretti 18.00
Endelig helg 21.00 P4 Topp 30 24.00 Naturlig-
vis 01.00 Lyden av P4 02.30 Sytten Tretti
03.00 Lyden av P4 04.00 Klassisk morgen på
P4

07.00 Morgennytt 10.00 X Games. 10.30 X
Games. Snøbrett slopestyle finale, menn. Direk-
te. 12.00 NRK nyheter 12.10 Skøyter: VM
enkeltdistanser. 1000 m menn. 12.40 Sport i
dag 13.00 NRK nyheter 13.05 Skøyter: VM
enkeltdistanser. 1500 m kvinner. 13.45 V-cupfi-
nale langrenn 14.10 V-cupfinale langrenn. Jakt-
start 2,5 km fri teknikk, kvinner. Direkte. 15.00
NRK nyheter 15.10 V-cupfinale hopp. Skiflyging.
Direkte. 17.00 V-cupfinale langrenn. Jaktstart
3,3 km fri teknikk, menn. Direkte. 17.30 Odda-
sat 17.45 Tegnspråknytt 17.50 Sport i dag
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.40 Norge rundt

Distriktenes magasin.
20.05 QuizDan

(10) Nå er tiden inne for den første av i alt
tre semifinaler. Blir det Lillestrøm, Sandnes
eller Trondheim som går til finalen?

20.55 Nytt på nytt
Underholdningsavdelingens nyhetsmagasin.

21.25 Skavlan
Talkshow.

22.25 Scott og Bailey
(5) Br. krimserie. Janet lokker fram ny infor-
masjon fra Geoff Hastings, mens Rachel
etterforsker et mord som er rasistisk moti-
vert.

23.10 Kveldsnytt
23.30 Lykke

(6) Da. dramaserie.
00.30 The Doors – L.A. Woman (r)

Br. musikkdokumentar.
01.30 Harde baller

Balls of Fury. Am. komedie fra 2007.
02.55 Riksforsamlinga (r)
03.25 Hvilket liv! (r)
03.55 Ja til kjærligheten (r)
05.25-05.50 Norge rundt (r)

06.00 Alarm 112 06.30 Nyhetene 06.55 God
morgen Norge 10.00 God morgen Norge (r)
11.45 Ettermiddagen (r) 13.10 Grottenveien 1
– Rom for rom (r) 13.40 TV 2 hjelper deg (r)
14.10 Sporløs – Danmark 15.00 Ingen kjære
mor (r) 16.00 Home and Away 16.25 Home and
Away 16.55 Kollektivet 17.25 Last Man Stan-
ding
17.55 Last Man Standing

(18) Am. komiserie.
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.55 Fotball: Norge – Albania

Direkte fra Ullevaal og VM-kvalifiseringskam-
pen i fotball mellom Norge og Albania.

21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 Idol

(18) Norsk underholdningsprogram. Tredje
finalerunde.

23.15 Senkveld med Thomas og Harald
(8) Norsk underholdningsprogram.

00.20 Eurojackpot trekning
(8) Norsk underholdningsprogram.

00.40 Golden Goal
(8) Norsk underholdningsprogram.

01.10 Torsdag kveld fra Nydalen (r)
(3) Norsk underholdning,

02.10 Kollektivet (r)
(23) Norsk ungdomsprogram.

02.40 Dum og dummere
Dumb and Dumber. Am. komedie fra 1994. I
rollene: Jim Carrey, Jeff Daniels, Lauren
Holly, Mike Starr, Karen Duffy. Regi: Peter
Farrelly. (11 år)

04.35 Svindlertriks (r)
05.05 Penn og Teller (r)
05.35-06.00 Alarm 112

08.05Morgensending
14.15 Skøyter: VM

5000 mmenn.
14.50 Hemmelige svenske

rom (r)
15.05 Skøyter: VM forts.
16.00 Dalen vår (r)
16.30 Derrick (r)
17.30 V-cupfinale

Jaktstart 3,3 km fri
teknikk, menn.

17.50 Filmavisen 1963
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Kystlandskap i

fugleperspektiv (r)
19.05 Det du ikkje veit du

bør vite (r)
19.35 Bokprogrammet (r)
20.05 David Suchet og

historien om Paulus (r)
21.00 Nyheter
21.10 Svenske hemmelig-

heter (r)
21.25 Oliver Stone: USAs

skjulte historie (r)
22.25 Rome
23.15 Red River
01.25 Nattsending

06.00Morgensending
12.30M*A*S*H (r)
13.00M*A*S*H (r)
13.30MacGyver (r)
14.30Whacked Out

Sports (r)
15.00 Sveriges verste bil-

fører (r)
16.00 Punk'd (r)
16.30 Punk'd
17.00 Scrubs (r)
17.30 That '70s Show (r)
18.00 Joey (r)
18.30 Livredderne i Cali-

fornia (r)
19.00 Storbritannias ster-

keste mann 2012 (r)
19.55 I Survived (r)
21.00 The Guardian

Am. action fra 2006.
(15 år)

23.40 Criminal Minds (r)
00.35 Blue Mountain

State (r)
01.00 Blue Mountain

State (r)
01.30 The Dudesons (r)
02.00 Nattsending

06.00Morgensending
13.00 Kongen av Queens

(r)
13.30 Kongen av Queens

(r)
14.00 Two and a Half

Men (r)
14.30 Community (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens

(r)
17.00 Kongen av Queens

(r)
17.30 How I Met Your

Mother (r)
18.00 How I Met Your

Mother (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
20.00 Simpsons (r)
21.00 Simpsons (r)
22.00 Simpsons (r)
23.00 Star Wars I – Den

skjulte trussel
Am. eventyrdrama fra
1999. (11 år)

01.50 Nattsending

06.00 Alle elsker Raymond (r)
06.30 Alle elsker Raymond (r)
07.00 TV-shop 07.30 I gode og
onde dager 08.20 Skjulte skatter
(r) 09.10 Oprah (r) 10.10 Dr. Phil
(r) 11.05 Dr. Phil 12.00 Real Hou-
sewives of Beverly Hills (r) 13.00
Ekstreme samlere (r) 14.00 Top
Model USA (r) 15.00 Masterchef
USA (r) 16.00 Kongen av Queens
(r)
16.30 NCIS (r)
17.30 Bones (r)
18.30 Real Housewives of

Beverly Hills
19.30 Hele Norge baker (r)
20.30 Go On (r)
21.00 Go On (r)
21.30 S.W.A.T.

Am. actionthriller fra 2003.
23.40 Livsfarlig anrop Am./ty.
krimthriller fra 2004. 01.35 Reali-
ty Bites Am. drama fra 1994.
03.35 Something New Am.
romantisk komedie fra 2006.
05.15 Alle elsker Raymond (r)

06.00 Bill & co (r) 06.25 Scooby-
Doo! Mystery Incorporated 06.50
Melissa & Joey (r) 07.15 Bingo-
banden (r) 07.40 Air Ways (r)
08.05 Grensevakten (r) 08.30
Den syvende himmel 09.20 Real
Housewives of Orange County (r)
10.10 Millionær søker kjæreste
(r) 11.00 Will & Grace (r) 11.25
Lykkelig skilt (r) 11.50 Cougar
Town (r) 12.15 Friends (r) 13.15
Melissa & Joey (r) 13.45 America-
's Funniest Home Videos (r)
14.10 Wipeout (r) 15.10 Lykkelig
skilt (r) 15.40 Christine (r) 16.10
Cougar Town (r) 16.40 Friends
17.40 Two and a Half Men (r)
18.05 The Big Bang Theory (r)
19.30 Kongsvik videregående (r)
20.00 Tangeruddampen (r) 21.00
Typisk deg (r) 22.00 Anne-Kat (r)
23.00 Thomas Giertsen: Helt per-
fekt (r) 23.30 The Graham Norton
Show 00.30 Castle (r) 01.25 CSI:
Miami (r) 02.20 Magiens makt (r).
Am./austr. romantisk komedie fra
1998. 04.20-06.00 Smallville (r)

20.05: QuizDan 18.55: Fotball: Norge – Albania
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LØRDAG 23. MARS

Dagsnytt hver hele time,
unntatt kl. 13.00. 09.05

Nitimen 11.06 Popquiz 12.05 Øde øy 12.30
Verdenscupavslutning langrenn 13.10 P.I.L.S.
13.40 Verdenscupavslutning langrenn 14.30
Helgeland 16.03 Jacobsen på lørdag 18.05 20
spørsmål 18.30 Superblokka 19.03 Lørdags-
kveld med Pia Skevik 20.30 Værmelding med
2-dagersvarsel 20.34 Lørdagskveld med Pia
Skevik 21.03 Alle tiders blinkskudd 22.00
Dagsnytt med værmelding 22.05 På dansefot
00.05 Nattønsket 02.03 Herreavdelingens pla-
tesjappe 04.03 Alle tiders blinkskudd 05.03
Spill våken 05.45 Værmelding med varsel for
fiskebankene

Dagsnytt hver hele time,
unntatt kl. 13.00, 20.00 og

21.00. 09.03 Ring inn musikken – 815 49 002
10.03 Radiodokumentaren 11.03 Verden på
lørdag 12.03 Kurer 12.30 Ukeslutt 13.30 Stu-
dio Sokrates 14.03 Jungeltelegrafen 15.03
Hallo i uken 15.30 Diktafon 16.03 Museum
16.40 Verden på lørdag med Korrespondent-
brevet 17.03 På livet laus 17.30 Kunstreisen
18.05 BluesAsylet 19.03 Musikk i P2 – Opera-
en Falstaff 22.00 Dagsnytt med værmelding
22.05 Rundt midnatt 23.03 Hallo i uken 23.30
Rundt midnatt – Ekstra 00.05 Notturno

Dagsnytt kl. 06.00, 07.00, 08.00,
09.00, 12.00, 14.00 og 16.00,
samt kl. 03.00, 04.00 og 05.00.

09.03 Lørdagsrådet 12.03 Best of Radioresep-
sjonen 14.03 VG-Lista Topp 20 16.03 P3lørdag
20.00 Christine 22.00 nu:no 24.00 P3natt
05.03 P3natt

Nyheter hver hele time kl.
08.00-20.00. 11.00 Norges
1000 beste sanger 14.00 God

ettermiddag 18.00 Norges topp 40 albumliste
21.00 Radio Norge-scenen 23.00 Nattradio

Nyheter hver hele time kl. 08.00-
24.00. 09.00 Mikkes Superfrokost
12.00 Jorda rundt på 80 sekunder

13.00 P4 direkte 16.00 Sport og musikk direk-
te 18.00 Sport og musikk 19.00 P4 Topp 30
22.00 P4 Party 23.00 Svart-hvitt 24.00 Lyden
av P4 01.00 Vi og verden – innenriks 01.30 Vi
og verden – utenriks 02.00 Lyden av P4

07.10 Forbrukerinspektørene (r) 07.40 Alt var
bedre før (r) 08.10 Oppdrag Nord-Norge (r)
08.40 QuizDan (r) 09.30 Vinterstudio 10.00 V-
cupfinale hopp. Skiflyging laghopp. Direkte fra
Planica. 12.00 Vinterstudio. Fra Falun. 12.30 V-
cupfinale langrenn. 10 km klassisk fellesstart,
kvinner. Direkte fra Falun. 13.30 Vinterstudio
Fra Falun. 13.45 V-cupfinale langrenn. 15 km
klassisk fellesstart menn. Direkte fra Falun.
15.00 NM alpint. Storslalåm. Oppdal. 16.00
Vinterstudio 17.00 X Games. Høydepunkter. Tig-
nes.
19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto-trekning
19.55 Spellemann 2012

Det er duket for festkveld fra Stavanger Kon-
serthus når vi skal feire den beste musikken
fra året som gikk. På scenen står bl.a. Big-
bang, Bugge Wesseltoft, Truls Heggero,
Maria Mena og Ole Paus med Kringkastings-
orkestret. Programleder Anne Lindmo leder
oss gjennom kvelden når musikkbransjens
gjeveste priser skal deles ut.

20.55 Underholdningsavdelingen
(6) Humorserie.

21.35 Spellemann 2012
23.05 Kveldsnytt
23.20 Sykt lykkelig

Norsk dramakomedie fra 2010. Går det an å
tolerere at mannen din foretrekker jakt med
gutta og ikke vil ha sex med deg lenger? For
Kaja er det et spørsmål om å verne om den
hellige familien. I rollene: Agnes Kittelsen,
Henrik Rafaelsen, Joachim Rafaelsen, Mai-
britt Saerens, Oskar Hernæs Brandsø. Regi:
Anne Sewitsky.

00.45 Adele i Royal Albert Hall (r)
Br. konsertopptak.

01.45 Dansefot jukeboks m/chat
04.15 Scott og Bailey (r)
05.00-06.00 The Doors – L.A. Woman (r)

06.00 TV 2 Junior 06.01 Hanas hjelpetelefon
06.11 Byggmester Bob 06.21 Pusekatten
Poppy 06.32 Bananer i pyjamas 06.44 Milo
06.49 Thomas Toget og vennene hans 07.00
Babar 07.23 Gjett hvor glad jeg er i deg 07.34
Rosas verden 07.46 Sjøsiden Hotel 08.00 Ski
Classics 2013: Før Årefjällsloppet 08.30 Ski
Classics 2013: Årefjällsloppet. Direktesending
fra skiløpet Årefjällsloppet. 12.30 Ski Classics
2013: Oppsummering 13.00 Hotel Cæsar (r)
13.30 Hotel Cæsar (r) 14.00 Sport & Spill V75
14.30 Hotel Cæsar (r) 15.00 Hotel Cæsar (r)
15.30 Love on the Transplant List 17.00 Idol (r)
18.30 Nyhetene
18.50 LørdagsMagasinet
19.10 Sportsnyhetene
19.20 Været
19.30 Sara & Selma (r)

(10) Norsk komiserie.
20.00 Smartere enn en 5. klassing?

(3) Norsk underholdning.
21.00 Nyhetene
21.15 Været
21.20 Sportsnyhetene
21.40 God kveld Norge

(9) Norsk underholdningsprogram.
22.15 Madcons gale verden

(4) Underholdningsdokumentar. Yosef tatove-
rer livshistorien sin på armen, og både søn-
nen Noah og moren som var en barnsoldat i
Eritrea som 17-åring, får en sentral plass.

22.45 Ordre fra høyeste hold
Executive Decision. Am. thriller fra 1996. I
rollene: Kurt Russell, Halle Berry, Steven
Seagal. Regi: Stuart Baird. (15 år)

01.20 Senkveld med Thomas og Harald
(r)

02.25 Avatar
Br./am. actioneventyr fra 2009.

05.15-06.00 American Idol

06.20Morgensending
14.05 V-cupfinale lang-

renn
10 km kvinner.

14.35 Skøyter: VM enkelt-
distanser
5000 m kvinner.

15.10 V-cupfinale lang-
renn
15 km menn.

15.25 Skøyter: VM enkelt-
distanser
5000 m kvinner forts.

16.05 Kunnskapskanalen
17.00 David Suchet og

historien om Paulus (r)
17.50 Slaget om Pirate

Bay (r)
19.15 Slik er foreldre
19.35 Studio 1 (r)
20.05 David Suchet og

historien om Paulus (r)
21.00 Nyheter
21.10 I fiendens nærhet

Fr. drama fra 2007.
22.55 Filmbonanza (r)
23.25 Nasjonalgalleriet (r)
23.55 Nattsending

06.00Morgensending
09.30M*A*S*H (r)
10.00M*A*S*H (r)
10.30M*A*S*H (r)
11.00M*A*S*H (r)
11.30M*A*S*H (r)
12.00 Joey (r)
12.30 Joey (r)
13.00 Joey (r)
13.30 Joey (r)
14.00 Joey (r)
14.30 That '70s Show (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 Giants Live
16.30 Vinner V75

Direktesendt V75 fra
Momarken.

17.30 Giants Live
18.30 Giants Live
19.25 Giants Live (r)
20.25 Little Britain (r)
21.00 High Fidelity

Am. romantisk kome-
die fra 2000.

23.10 River Queen
Newz. actioneventyr
fra 2005.

01.20 Nattsending

06.00Morgensending
13.30 Top Chef Masters (r)
14.30 Top Chef Masters (r)
15.30 Drømmemaskiner

(r)
16.30 Formel 1: Malaysia

Grand Prix – kvalifise-
ring
Redigert opptak av
kvalifiseringen til
Malaysia Grand Prix i
Kuala Lumpur.

17.30 Airwolf
18.30 Simpsons (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I Met Your

Mother (r)
20.30 How I Met Your

Mother (r)
21.00 Verdens villeste

politivideoer (r)
22.00Mannegruppa Ottar

(r)
23.00 Flukten til seier

Am. krigsdrama fra
1981. (11 år)

01.25 Nattsending

06.00 Alle elsker Raymond (r)
07.00 TV-shop 07.30 Alle elsker
Raymond (r) 08.00 Hawthorne (r)
09.00 Dr. Phil (r) 10.00 Homse-
patruljen USA (r) 11.00 Miss Advi-
sed 12.00 Skjulte skatter (r)
13.00 Skjulte skatter (r) 14.00
Skjulte skatter (r) 15.00 Skjulte
skatter (r) 16.00 Up All Night (r)
16.30 Up All Night (r)
17.00 Up All Night (r)
17.30 Up All Night (r)
18.00 The Mindy Project (r)
18.30 The Mindy Project (r)
19.00 Cheaper by the Dozen

Am. komedie fra 2003.
21.00 Walk The Line

Am. drama fra 2005.
23.50 Cadillac Records Am.
musikalsk drama fra 2008.
01.50 Paradise Hotel (r) 02.45
Paradise Hotel (r) 03.30 Paradise
Hotel (r) 04.15 Paradise Hotel (r)
05.00-06.00 Dance Your Ass Off
(r)

06.00 Bill & co (r) 06.20 Scooby-
Doo! Mystery Incorporated 06.45
Hundehviskeren (r) 07.40 Air
Ways (r) 08.05 Grensevakten (r)
08.30 So You Think You Can
Dance (r) 09.20 Kortvokste små-
rollinger (r) 10.10 Christine (r)
11.00 Friends (r) 13.20 Two and
a Half Men (r) 13.45 Two and a
Half Men (r) 14.15 Two and a
Half Men (r) 14.40 Two and a
Half Men (r) 15.05 Two and a
Half Men (r) 15.30 Bingobanden
(r) 16.00 America's Funniest
Home Videos 16.30 71° nord –
Norges tøffeste kjendis (r) 18.00
Morgendagens idrettshelter (r)
19.00 Typisk deg (r) 20.00 Hvem
kan slå Aamodt og Kjus? (r)
21.30 Den fantastiske historien
om Benjamin Button. Am. drama
fra 2008. 00.45 The Following (r)
01.45 Person of Interest (r)
02.45 Major Crimes (r) 03.40
CSI: NY (r) 04.30 Smallville (r)
05.25-06.00 Air Ways (r)

19.55: Spellemann 2012 20.00: Smartere enn en 5. klassing?
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SØNDAG 24. MARS

Dagsnytt hver hele time.
09.03 Naturens verden

10.05 Mellom himmel og jord 11.03 Gudstje-
neste fra Nordlyskatedralen i Alta 12.03 Ver-
denscupavslutning langrenn 15.03 Norsk på
norsk 16.03 Øde øy 16.41 Ønskekonserten
17.30 P.I.L.S. 18.03 Kveldsåpent 20.30 Vær-
melding med 2-dagersvarsel 20.34 Kveldsåpent
22.00 Dagsnytt med værmelding 22.05 Salmer
til alle tider 22.30 Árdna – Samisk kulturmaga-
sin på norsk 23.03 Krimtimen 00.05 Nattøn-
sket 02.03 Utakt 04.03 Spill våken 05.33 Mor-
genandakt 05.45 Værmelding med varsel for
fiskebankene

Dagsnytt hver hele time,
unntatt kl. 19.00 og 20.00.

09.03 Værmelding 09.05 Klar en klassiker
09.30 Språkteigen 10.05 Morgenkonserten
11.03 Søndagsavisa 12.03 Radiofront 13.03
Radio Migrapolis 13.30 Bok i P2 14.03 Spille-
rom søndag 15.03 Radioteatret: Men hempen
glapp 16.03 Klassikeren 16.40 Mørkets opple-
velser 17.03 Verdibørsen 18.03 Folkemusikkti-
men 19.00 Verdt å lese 19.30 Musikk i P2 –
Ukas anbefalinger 20.30 Klar en klassiker
21.03 Radiodokumentaren 22.00 Dagsnytt
med værmelding 22.05 Jazzklubben 23.03
Spillerom søndag 00.05 Notturno

Dagsnytt hver time frem til kl.
21.00, unntatt kl 10.00, 13.00
og 15.00. Deretter kl. 02.00,

04.00 og 05.00. 09.03 P3 Dokumentar 09.30
Søndagsmorgen 12.03 Martin Beyer-Olsen live
14.03 P3søndag 22.00 VG-Lista Topp 40
24.00 P3natt 02.03 Filmpolitiet 04.03 P3natt
05.03 P3natt

Nyheter hver hele time kl.
08.00-20.00. 11.00 Norges
1000 beste sanger 14.00 God

ettermiddag 20.00 Kosmo 22.00 Babel 23.00
Nattradio

Nyheter hver hele time kl. 08.00-
24.00. 09.00 Mikkes Superfrokost
12.00 Popkonge 13.00 Meggene

14.00 Radiokompaniet 16.00 Sport og musikk
18.00 Sport og musikk direkte 21.00 Søndags-
kveld 22.00 Den blå timen 23.00 Gelius og
Hvermann 24.00 Lyden av P4 03.00 Den blå
timen 04.00 Lyden av P4

07.00 Spellemann 2012 (r) 09.30 Vinterstudio
09.55 V-cupfinale hopp. Skiflyging. Direkte.
11.00 Familiegudstjeneste 12.10 Vinterstudio.
12.30 V-cupfinale langrenn. Jaktstart 10 km,
kv. Direkte. 13.00 Vinterstudio 13.45 V-cupfina-
le langrenn. Jaktstart 15 km, menn. Direkte.
14.30 Vinterstudio. 14.45 V-cup fristil. Ski-
cross. 16.15 Vinterstudio
18.00 Underveis (r)

(9) Norsk livssynsserie. Fader Christoforos
driver sin egen gresk-ortodokse menighet
midt på landsbygda på Sørlandet. Samtidig
er han skogsarbeider, og gjennomfører arbei-
det i sin sorte prestekjole.

18.30 Newton
Populærvitenskapelig program for barn og
unge. Bli med når Selda lærer hvordan tun-
neler lages slik at de ikke raser sammen.

19.00 Søndagsrevyen
19.45 Sportsrevyen
20.15 Tilbake der ingen skulle tru at

nokon kunne bu
(4) Norsk dokumentarserie. I det siste opp-
følgingsprogrammet skal vi høre om dem
som har gått bort.

20.55 Hjem
(5) Norsk dramaserie. Annika våkner opp
bakfull og oppdager at datteren er forsvun-
net. En stor leteaksjon blir igangsatt.

21.40 Mr. Selfridge
(5) Br. dramaserie. Harry nyter bilutstillingen
som smykker varehuset hans.

22.30 NM skiskyting
Reportasje fra årets NM på Dombås.

23.00 Kveldsnytt
23.15 Filmbonanza (r)
23.45 Underholdningsavdelingen (r)
00.25 Mordrommet (r)
03.20 Mr. Selfridge (r)
04.05-06.35 Spellemann 2012 (r)

06.00 Morgensending 10.00 Bonanza (r) 11.00
Bonanza (r) 12.00 Den svenske kongefamilien
(r) 13.00 Eventyrlige nordmenn (r) 13.30 Dre-
amgirls 16.00 Smartere enn en 5. klassing? (r)
17.00 Drømmen om Birken (r)
18.00 Reisen hjem

(2) Livssynsprogram. Gro Helen er program-
leder i «Åndenes makt» på TVNorge. Hun blir
med Egil Svartdahl til kirken.

18.30 Nyhetene og Sporten
18.50 Været
19.00 Gorillahviskeren

Dokumentar. Gorillaen Makumba forsvarer
sine egne med ved å demonstrere sin makt,
men har latt forskeren Angelique Todd
komme tett på. Hun har brukt et tiår på å
komme nær gorillaen og fortjene hans tillit.

20.00 Svalbard – drømmen om Arktis
Norsk dokumentar. Svalbard er «vinterlandet
i nord» – vakkert og storslagent, men også
skremmende og utilnærmelig. Gjennom tre
programmer blir vi bedre kjent med den fas-
cinerende utposten mot nord.

21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Helt vilt

(1) Norsk underholdningsprogram. I åtte pro-
grammer skal skuespiller og jeger Stig Hen-
rik Hoff og den urbane mesterkokken Danièl
Rougè Madsen boltre seg i norsk natur. Opp-
draget er like enkelt som det er vanskelig:
Stig Henrik skal skyte et dyr, og Daniél skal
tilberede viltet sammen med norske råvarer.

22.45 Vinnie – Live fra Sentrum Scene
Konsertopptak fra Sentrum Scene i Oslo.

23.45 God kveld Norge (r)
00.20 Idol (r)
01.50 Helt vilt (r)
02.50 Nattsending

08.30Morgensending
13.55 V-cupfinale hopp
14.15 Skøyter: VM enkelt-

distanser
500 mmenn.

14.45 V-cupfinale langrenn
15.05 Skøyter: VM enkelt-

distanser
15.30 V-cupfinale langrenn
15.50 Skøyter: VM enkelt-

distanser
16.15 Hemmelige svenske

rom (r)
16.30 Underveis (r)
17.00 David Suchet og

historien om Paulus (r)
17.55 Slik er foreldre (r)
18.15 Norge rundt og

rundt (r)
18.45 Borgen (r)
19.45 Bibelen
20.30 En luksuriøs togrei-

se (r)
21.00 Nyheter
21.10 Hovedscenen
23.50 Halvvegs til revolu-

sjon (r)
01.00 Nattsending

06.00Morgensending
11.00 Frasier (r)
11.30M*A*S*H (r)
12.00M*A*S*H (r)
12.30M*A*S*H (r)
13.00M*A*S*H (r)
13.30M*A*S*H (r)
14.00M*A*S*H (r)
14.30M*A*S*H (r)
15.00Massive Moves
15.30 Hushaiene (r)
16.30 Solgt! (r)
17.00 Real Deal (r)
17.30 Byttebaronene (r)
18.00 Byttebaronene (r)
18.30 Byttebaronene (r)
19.00 Byttebaronene (r)
19.30 Byttebaronene (r)
20.00 Byttebaronene (r)
20.30 Byttebaronene (r)
21.00 The Departed

Am. thriller fra 2006.
(15 år)

23.50 Senkveld med Tho-
mas og Harald

00.55 Louie (r)
01.25 Klovn (r)
01.55 Nattsending

06.00Morgensending
14.00 Storage Hunters (r)
14.30 Storage Hunters (r)
15.00 Storage Hunters (r)
15.30 Storage Hunters (r)
16.00 Collection

Intervention
17.00 Formel 1: Malaysia

Grand Prix –
høydepunkter

18.00 Kongen av Queens
(r)

18.30 Kongen av Queens
(r)

19.00 Kongen av Queens
(r)

19.30 The Simpsons (r)
20.00 The Simpsons (r)
20.30 How I Met Your

Mother
21.00 Two and a Half

Men
21.30 På farlig grunn

Am. action fra 1994.
(18 år)

23.35 Verdens villeste
politivideoer (r)

00.35 Nattsending

06.00 Alle elsker Raymond (r)
06.30 Alle elsker Raymond (r)
07.00 TV-shop 07.30 My Boys (r)
08.00 Hot in Cleveland (r) 08.30
Better With You (r) 09.00 Dr. Phil
(r) 10.00 Homsepatruljen USA (r)
11.00 Alle elsker Raymond (r)
11.30 Alle elsker Raymond (r)
12.00 Top Chef Masters (r) 13.00
Top Chef Masters (r) 14.00 Top
Chef Masters (r) 15.00 Top Chef
Masters (r) 16.00 Top Model Sve-
rige 17.00 Top Model Sverige
18.00 Mitt livs publikum (r) 19.00
Hjelp, han pusser opp! (r) 20.00
Hele Norge baker 21.00 The Tou-
rist. Am./fr. actiondrama fra
2010. 22.50 Kongen av Queens
(r) 23.20 Kongen av Queens (r)
23.50 In Plain Sight (r) 00.40 Mr
Sunshine (r) 01.10 Up All Night (r)
01.40 Up All Night (r) 02.10 Up
All Night (r) 02.40 Madea's Family
Reunion. Am. dramakomedie fra
2006. 04.30 My Boys (r) 04.55
Hot in Cleveland (r) 05.20 Better
With You

06.00 Bill & co (r) 06.20 Scooby-
Doo! Mystery Incorporated 06.45
Hundehviskeren (r) 07.40 Air
Ways (r) 08.05 Grensevakten (r)
08.30 So You Think You Can
Dance (r) 10.10 Christine (r)
10.35 Christine (r) 11.00 Christi-
ne (r) 11.30 Friends (r) 12.00 Fri-
ends (r) 12.30 Friends (r) 13.00
Friends (r) 13.30 Friends (r)
14.00 4-stjerners middag (r)
15.00 4-stjerners middag (r)
16.00 4-stjerners middag (r)
17.00 4-stjerners middag (r)
18.00 En ny start (r)
19.00 Tangeruddampen (r)
20.00 Hvem kan slå Aamodt

og Kjus?
21.30 Kongsvik videregående
22.00 The Following
23.00 Major Crimes
24.00 Folk som slåss 00.55 CSI:
NY (r) 01.50 One Kill Am. TV-thril-
ler fra 2000. 03.35 Smallville (r)
04.20 Smallville (r) 05.05-05.55
Sofias engler

21.40: Mr. Selfridge 21.45: Helt vilt

©
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MANDAG 25. MARS

Dagsnytt hver halvtime kl.
06.00-08.30, deretter hver

hele time. 09.03 Nitimen 10.05 Påskelabyrin-
ten 11.05 Lønsj med Rune Nilson 12.05 Nor-
gesglasset 14.03 Distr. prgm. 17.03 Her og nå
18.30 Superblokka 19.03 Kveldsåpent 20.30
Værmelding med 2-dagersvarsel 20.34 Kveld-
såpent 22.00 Dagsnytt med værmelding 22.05
Utakt 00.05 Nattønsket 02.03 På dansefot
04.03 Spill våken 05.33 Morgenandakt 05.45
Værmelding med varsel for fiskebankene

Dagsnytt kl. 06.00, 07.30
og hver hele time fra kl.

09.00, unntatt kl. 17.00, 18.00 og 20.00.
09.03 Ekko – et aktuelt samfunnsprogram
11.03 RadioSelskapet 12.30 Nyhetslunsj
13.03 Spillerom 13.30 NRK Sápmi 14.03 Kul-
turhuset 16.30 Kulturnytt 17.30 Ekko – et aktu-
elt samfunnsprogram 18.00 Dagsnytt atten
19.03 Kunstreisen 19.30 Musikk i P2 – Ver-
densscenen 21.03 Radioteatret: Men hempen
glapp 22.00 Dagsnytt med værmelding 22.05
P2s Blå Mix 00.05 Notturno

Dagsnytt kl. 06.00, 20.00, 21.00
og 23.00, samt kl. 02.00, 04.00
og 05.00. 09.00 Miksteip 11.00

Boller og Burritos 13.00 P3nyheter 13.05 Pop-
salongen 15.00 Verdens Rikeste Land 17.00
Hallo P3 20.03 Lydverket 21.03 Harald Are
Lund 23.03 DJ Friendly 24.00 P3natt 02.03
Boller og Burritos 04.03 P3natt 05.03 P3natt

Nyheter hver halvtime kl. 06.00-
10.00 og 15.00-18.00. Ellers
hver time frem til 24.00. 10.00

Lars Petter 12.00 Anders Høglund 15.00 Kro-
ken 18.00 Musikk med Daniel 20.00 Musikkli-
vet 22.00 Aspirantene 23.00 Nattradio

Nyheter hver hele time kl. 06.00-
24.00, hver halvtime kl. 06.00-
09.00 og 15.00-18.00. P4-Kultur

kl. 12.45 og 14.45. P4-sport kl. 07.10, 08.10
og 09.10. 10.00 Poplunsj 12.00 P4 direkte
15.00 Midt i Trafikken 18.00 Taxi 19.30 Barnas
Beste 20.00 Download 21.00 Kveldsshowet
23.00 Misjonen 24.00 Lyden av P4 03.00
Download 04.00 Lyden av P4

07.10 Ei iskald verd (r) 08.10 Tore på sporet (r)
08.50 Sju kammers – Frontsøstrene (r) 10.00
Med hjartet på rette staden (r) 10.50 Svenske
hemmeligheter (r) 11.05 Camillas krydderplan-
ter 11.35 På loffen i India (r) 12.00 NRK nyhe-
ter 12.10 Herskapelig redningsaksjon (r) 12.55
Norske Spitfire-flygere – 70 år senere (r) 13.15
QuizDan (r) 14.05 Hygge i hagen (r) 14.35
Bondi Beach (r) 15.00 NRK nyheter 15.10
Ekspedisjon Ny-Guinea (r) 16.05 Heltene fra
Telemark (r) 17.00 NRK nyheter 17.10 Håp i
hangande snøre 17.30 Oddasat – nyheter på
samisk 17.45 Tegnspråknytt 17.50 Poirot
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Påskenøtter

(1) Øystein Bache og Rune Gokstad presen-
terer åtte spennende og underholdende opp-
gaver for hele familien.

20.00 Påskekveld
Direktesendt underholdningsprogram fra
Geilo.

20.45 Glimt av Norge: Det hemmelege
fjellet

20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 På innsida

(1) Br. krim i to deler. John er ansatt som
leder i en tellesentral. En dag står han over-
for sitt livs mareritt, et væpnet ran.

23.10 Løsning påskenøtter
23.15 Kveldsnytt
23.30 Hotel Savoy åpner dørene (r)

(1) Br. dokumentar.
00.15 Kalde spor
02.00 Nytt på nytt (r)
02.30 Lykke (r)
03.25 På innsida (r)
05.10-06.00 Ekspedisjon Ny-Guinea (r)

06.00 TV 2 Junior 06.01 Hanas hjelpetelefon
06.10 Oktonautene 06.21 Milo 06.26 Gråtass
får en ny venn 07.55 God morgen Norge 10.00
God morgen Norge (r) 11.25 En bit av Norge (r)
11.55 Baronessen flytter inn 12.50 Hjelpekorp-
set (r) 13.20 Ekstrem oppdragelse (r) 14.20
Sporløs – Danmark 15.00 Vinn på minuttet (r)
16.00 Home and Away 16.25 Home and Away
16.55 Karl & Co (r) 17.30 Alaskas bjørner (r)
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 En bit av Norge

(1) Matprogram. Andreas Viestad drar Norge
rundt for å lage mat.

19.30 Dyrepasserne (r)
(1) Norsk dokumentarserie.

20.00 Sønner av Norge
(11) Norsk realityserie.

21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 På hjul med Dag Otto

(4) Norsk underholdning. Dag Otto og Kris-
tian er på hjul i Japan med to norske skue-
spillere. Det blir et følelsesladet gjensyn for
Dag Otto, kidnapping av Kristian, keirinsyk-
ling og karaoke.

22.40 Vegas
(12) Am. westernserie.

23.40 Helt vilt (r)
00.40 Suits (r)
01.35 Hawaii Five-O (r)
02.25 Rush (r)
03.10 Merlin
03.55 Løgner
04.40 Wallander: Fifth Woman
05.25-06.00 Alarm 112 (r)

09.20Morgensending
10.20 Sportsrevyen (r)
10.50 Elvis i glade Hudik

(r)
11.50 Skavlan (r)
12.50 Bibelen (r)
13.35 Spellemann 2012

(r)
16.05Med hjartet på

rette staden (r)
17.00 Derrick (r)
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Oppfinneren Dr.

NakaMats (r)
20.00 Bibelen
20.50 Hvem tror du at du

er?
21.30 Reidunns kamp –

en usminket fortelling
om lungekreft (r)

22.00 NRK nyheter
22.10Matvareindustriens

hemmeligheter (r)
23.40 Hjem (r)
00.25Mr. Selfridge (r)
01.15 Oddasat – nyheter

på samisk (r)
01.30 Distriktsnyheter

06.00Morgensending
12.00 Frasier (r)
12.30M*A*S*H (r)
13.00M*A*S*H (r)
13.30MacGyver (r)
14.30Whacked Out

Sports (r)
15.00 Sveriges verste bil-

fører (r)
16.00 Punk'd (r)
16.30 Punk'd
17.00 Scrubs (r)
17.30 That '70s Show (r)
18.00 Joey (r)
18.30 Livredderne i Cali-

fornia (r)
19.00 Storbritannias ster-

keste mann 2012 (r)
20.00World's Scariest (r)
21.00Med livet som inn-

sats (r)
22.00 Golden Goal
22.30 Suits
23.25 Criminal Minds (r)
00.20 Numbers (r)
01.15 Dexter (r)
02.20 All Worked Up (r)
02.45 Nattsending

06.00Morgensending
13.00 Kongen av Queens

(r)
14.00 Two and a Half

Men (r)
14.30 Community (r)
15.00 Family Guy (r)
15.30 Simpsons (r)
16.00 Simpsons (r)
16.30 Kongen av Queens

(r)
17.30 How I Met Your

Mother (r)
18.00 How I Met Your

Mother (r)
18.30 Family Guy (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I Met Your

Mother (r)
21.00 Two and a Half

Men (r)
22.00 Anger Manage-

ment
22.30Mannegruppa Ottar
23.30 The Simpsons (r)
24.00 The Simpsons (r)
00.30 Nattsending

06.00 Alle elsker Raymond (r)
06.30 Alle elsker Raymond (r)
07.00 TV-shop 07.30 I gode og
onde dager 08.20 Hele Norge
baker (r) 09.10 Oprah (r) 10.10
Dr. Phil (r) 11.05 Dr. Phil 12.00
Real Housewives of Beverly Hills
(r) 13.00 Ekstreme samlere (r)
14.00 Top Model USA (r) 15.00
Masterchef USA (r) 16.00 Kongen
av Queens (r) 16.30 NCIS (r)
17.30 Bones (r)
18.30 Real Housewives of

Beverly Hills
19.30 Skjulte skatter (r)
20.30 Top Model Sverige
21.30 Paradise Hotel
22.30 Sex dager (r)
23.30 Sex og singelliv (r) 00.10
Sex og singelliv (r) 00.40 Kongen
av Queens (r) 01.10 Paradise
Hotel (r) 02.10 Bones (r) 03.00
NCIS (r) 03.45 The Finder (r)
04.30 Sex og singelliv (r) 05.00
Sex og singelliv (r) 05.25-06.00
Alle elsker Raymond (r)

06.00 Morgensending 07.15
Bingobanden (r) 07.40 Air Ways
(r) 08.05 Grensevakten (r) 08.30
Den syvende himmel 09.20 Real
Housewives of Orange County (r)
10.10 Millionær søker kjæreste
(r) 11.00 Will & Grace (r) 11.25
Lykkelig skilt (r) 11.50 Cougar
Town (r) 12.15 Friends (r) 12.45
Friends (r) 13.15 Melissa & Joey
(r) 13.45 America's Funniest
Home Videos (r) 14.15 Den
syvende himmel (r) 15.10 Lykke-
lig skilt (r) 15.40 Christine (r)
16.10 Cougar Town (r) 16.40 Fri-
ends 17.10 Friends 17.40 Two
and a Half Men (r) 18.05 The Big
Bang Theory (r) 19.00 America's
Funniest Home Videos (r) 20.00
Kongsvik videregående (r) 20.30
The Big Bang Theory (r) 22.25
The Big Bang Theory-spesial (r)
23.00 Castle (r) 23.55 CSI:
Miami (r) 00.50 Special Victims
Unit (r) 01.45 C.S.I. (r) 02.40
Amanda Knox – frikjent for drap
(r) 03.35 Nattsending

19.45: Påskenøtter 19.00: En bit av Norge



Returadresse: Åsane Tidende, PB 1911 Nordnes, 5817 Bergen 

DRØYMEPÅSKE 
PÅ 

VOSS? 
    Vaksne          Born 6—15 år       Born 0-6 år 

1095,- / 595,- / gratis 
Inkl. 

Hotell + mat + heiskort 

   Overnatting på hotell m/ frokost og middag i min. 3 dager 

+ heiskort i Voss Resort i min. 3 dager - Priser pr døgn 
RING 56 52 05 06 FOR BOOKING 


