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Ja, håper jo... 24,4

30

45,6Nei, leverer
inn fast

Spiller ikke Lotto

FG-godkjent og ISO-sertifisert

teknisk.hedopp@nokas.no   Tlf: 02580   www.nokas.no

TOTALLEVERANDØR 

AV TRYGGHET
Alarm, brann, lås, låsesystemer, kamera/ITV, adgangskontroll, gitter mm 

Åpent: mand.–fred.: 8–16 
Viklundsenteret – Ringvn. 3 – tlf. 61 13 61 00 / fax: 61 13 61 01– 2815 Gjøvik

www.kaba.no

GARASJEPORTÅPNER
m/3 sendere
Veil 3126,–

– Enkel montering
– 110 kg, maks 2300 mm høyde

Tidligere Låsesmeden Gjøvik as

KAMPANJEPRIS

1875,–

Lottopotten stiger for hver uke. 
Inspirerer det deg til å spille 
mer?

Antall stemmer: 369

Nytt spørsmål på forsiden av oa.no 
i dag:
Mener du Gjøvikbanen bør for-
lenges til Lillehammer?

Tåke over Randsfjorden. FOTO: KARI BAKKEN Novembermosaikk. FOTO: HANNE MARIE WALBYE

GJØVIK: Korpus er kjent for å 
levere god underholdning på 
de forskjelligste steder, både i 
Gjøvik og resten av verden. 
Lørdag var det pensjonærene i 
Vardal alders og sykehjem som 
fikk gleden av å oppleve de 
muntre gruppene til Ola 
Narten Svendsen.

Svein Erik Strande

Både Sangkoret Korpus og Scene 
Korpus leverte kjente melodier 
både med tilknytning til den til-
stundende høytid og mer tidløse 
låter. Ofte ledsaget av scenegruppa 
med dans, blomsteroppsatser og 
bevegelser. Gitarkompet og musi-

kalsk ledelse var ved Arne Lægreid 
og danserne ble hjulpet av Nina 
Smaili.

Beboerne, Ansatte, familie og 
OAs utsendte kunne kose seg med 
mange fine låter, blant andre Tir 
n’a Noir, Julekveldsvise, Romjuls-
drøm, Det lyser i stille grender og 
De nære ting, den siste med flott 
dans til. 

– Dette er generalprøven på vår 
konsert Jul med Korpus, forteller 
Narten Svendsen og fortsetter:

– Neste helg reiser vi til Fred-
rikstad og skal opptre med seks 
stykker i Østre Fredrikstad kirke, 
sammen med en rekke andre 
medlemmer i Pascal, som er ar-
rangøren. Det gleder vi oss veldig 
til.

Førjulsunderholdning med Korpus

UNDERHOLDT PÅ SYKEHJEMMET: Både kor og scenegruppe i Korpus var i aktivitet på Vardal Alderts- og Sykehjem lørdag.
FOTO: SVEIN ERIK STRANDE

� I dag
er det siste frist for å 
søke om statlige midler 
til barne- og ungdoms-
tiltak i Gjøvik neste år. 
Tilskuddsordningen er et 
virkemiddel for å bedre 
oppvekstvilkårene for 
barn og unge, særlig i 
alderen 12 til 25 år. Både 
private, bedrifter og or-
ganisasjoner kan søke.

�På hjertet

Sjokkerende
Jeg fikk helt frysninger 
langt inn i hjerterota da 
jeg leste om SMS-«spø-
ken» i OA. At det går 
an å være så ondsinnet 
mot ett menneske som 
har opplevd en så alvor-
lig sykdom som kreft. Jeg 
tenker på deg «dame fra 
Gjøvik» – Stå på, du for-
tjener en oppmuntring! 

Stor klem fra meg

Avistyv
Du som tar avisa fra 
postkassa mi, kan kom-
me innom meg skal du 
få avisa etter at jeg har 
lest'a først. Jeg har tross 
alt betalt for Oppland 
Arbeiderblad. 

Torill Johansen, 
Biri Ø.

En jeger
Finnes det mange typer 
av. Jeg «skyter» dyr med 
kamera, ute i naturen. 
Det finnes lite dyr der 
det bråkes. Jeg satte det 
litt på spissen, kanskje? 
Men folk må jo bare 
drive med sitt.

En (foto)jeger

Hall på Kallerud
Har itte Gjøvik en fjellhall 
som kan brukes, hæll er 
den kun te landskam-
per å bruktsalg? Je lurer 
bære.    

Alf

NOE PÅ HJERTET?
E-post: byliv@oa.no
SMS: Send OASYNGUT 
og din mening til 2005. 
5 kroner per melding. 
Nett: byliv.origo.no
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