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Mandag - fredag fra 1500

Lørdag og søndag fra kl 1300

2012
20:00
15 år, 2 t. 38 min

Knerten
16:15
Alle, 1 t. 14 min

Twiligth - New Moon
18:30
11 år, 2 t. 02 min

Luftslottet som sprengtes
18:00, 21:00
15 år, 2 t. 25 min

Avatar 3D
20:00
11 år 2 t. 42 min

Alvin og Gjengen 2
16:30
Alle, 1 t. 28 min

It’s Complicated
18:40, 21:10
Alle (anb. ungdom/voksen), 
1 t. 58 min

Sherlock Holmes
21:00
15 år, 2 t. 08 min

The Imaginarium of Doctor Parnas-
sus
21:00
11 år 2 t. 03 min

Tomme Tønner
18:40, 21:00
11 år, 1 t. 27 min.

Menn som stirrer på geiter
18:40, 21:00
15 år, 1 t. 58 min

Pelle Politibil går i vannet
16:45
Alle, 1 t. 14 min

Det Regner Kjøttboller
17:00
7 år, 1 t. 30 min

Det Regner Kjøttboller 3D
17:40
7 år, 1 t. 30 min

Se Opp
16:15
7 år, 1 t. 46 min

Norgespremeire
Til Huttetuenes Land no.versj
16:15, 18:45
7 år, 1 t. 41 min

Norgespremiere
Planet 51
16:30
7 år, 1 t. 30 min

Opplev
Smaalenene

epost: redaksjonen@smaalenene.no

ASKIM: I amerikansk folk-
rocktradisjon, med banjo,
trekkspill, blåserrekke og
kor, inviterer Møkkabandet
folket til nyttårskonsert på
Askim Snackbar lørdag.
Sangene handler om den
feige Robert Ford som skjøt

Jesse James i ryggen, far-
men i Oklahoma som blåste
bort og Old Dan Tucker som
drakk seg full og gikk på try-
net i bålet. Det blir tradi-
sjonsmusikk med historier
som er fortalt gjennom år-
hundrer. 

Klart for Møkkabandets nyttårsfest

ASKIM: Nå kan du nyte en god kaffe
på torget igjen. Latte kaffebar har
åpnet.

Tirsdag kveld hadde kaffebaren kick-
off med inviterte gjester. Endelig fikk
daglig leder, Kristine Skjolden, vist
frem hva hun har gjort med Galleri
Graffs gamle lokaler. 

– Her blir det spennende lunsjmeny-
er og god kaffe, opplyser hun til avisen. 

Hun håper nå at kaffebaren vil bli en
møteplass for alle i Askim.  

–  Kaffebaren kommer til å være åpen

hver eneste dag, så nå ønsker vi alle vel-
kommen, sier Skjolden til avisen. 

Den nyutdannede kokken forklarer
at de blant annet har deilige  baguetter
på menyen. 

– Det er mulig vi vil utvide både me-
nyen og åpningstidene etterhvert,
men først må vi komme skikkelig i
gang, sier Kristine Skjolden til Smaale-
nenes Avis.  

ANNE MARTHE BJØRNULF BARTON
anne-marthe.bjornulf@smaalenene.no

69 81 61 39

Latte kaffebar åpnet i Askim

ÅPNET: Kristine Skjolden har åpnet Latte kaffebar
på Askimtorget. Tirsdag kveld var det kick-off med
inviterte gjester.  

Platen er en hyllest til alle som
driver med frivillig arbeid. 

ASKIM: Dette forteller kvinnen bak, Sissel
Kvambe. Hun inviterer i kveld til release-
party for plata i Røde Kors-huset i Askim.

– Jeg har invitert venner og kjente til kon-
sert, kaffe og kaker. Jeg håper at mange kan
tenke seg å støtte opp om arbeidet til Røde
Kors med å kjøpe denne platen, som har
fått navnet «En åpen hånd», sier Kvambe. 

Hun skrev tittelsporet på platen etter at
hun meldte seg for å være besøksvenn i
Røde Kors.

– Det er en hyllingssang til alle som gjør
en stor, frivillig innsats, forteller hun.

Låten ble fremført første gang på et stor-
møte i Østfold Røde Kors.

– Da kom president Sven Mollekleiv fram
og sa at han likte sangen. Dette var så inspi-
rerende at jeg skrev en sang til, «Vi kan byg-
ge bro». Den handler om katastrofer, så den
er blitt skremmende aktuell med alt som
har skjedd på Haiti, sier Kvambe. 

Hun trekker også fram Mats Gilberts bok
«Øyne i Gaza» som en viktig inspirasjons-
kilde i engasjementet for Røde Kors. 

Den nye platen er spilt inn i studio hos
Anstein Josefsen på Slitu.

– Anstein er en multimusiker. Han har
jobbet mye med musikken og spiller alle
instrumentene selv, forteller Sissel Kvam-
be. 

Sissels datter Trine C. Kvambe er med og
korer på den nye platen. 

GURI RØNNING
guri.ronning@smaalenene.no

69 81 61 60

– Bygg en bro
Kvambe med cd til inntekt for Røde Kors

STØTTEPLATE: Sissel Kvambe oppfordrer alle til å støtte Røde Kors’ arbeid.
FOTO: BJØRN STEINAR MEYER

FAKTA

Røde Kors
■ Verdens største humanitære organi-

sasjon og er politisk og religiøst uav-
hengig. 

■ Norges Røde Kors er en moderne
hjelpeorganisasjon med ca. 150.000
medlemmer.


