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av urettmessig avisomtale, oppfordres til å ta kontakt
med redaksjonen.
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Flere i Melhus?

Kommentar

Svartsjuke
svensker?
Selvsagt vil vi at våre skihelter skal
være plettfrie, men det betyr ikke
at det er ok at de har dopet seg.
Denne uka viste SVT en svensk
dokumentar om doping blant
langrennsløpere, og man går svært
langt i å anklage løpere som Bjørn
Dæhlie for å ha manipulert blodet
på kunstig vis. Programskaperne
skal ha brukt fire år på å produsere
programmet, og det som er trist er
at man setter fram beskyldninger
uten at man egentlig har noen
bevis. Dette setter flere langrennsutøvere i et uheldig lys og i en vanskelig situasjon.
La det være helt klart – dersom
langrennsutøvere har dopet seg, er
det bra om de avsløres. Vi vet at
ikke alt
var rent i
langDette var lettbeint
rennsforskning og dårlig
sporten
journalistikk
på 1990tallet,
men skal
man
koble navngitte løpere til «kriminalitet», bør man være redelig.
Etter å ha sett den svenske dokumentaren, føler jeg sterk sympati
for dem som er blitt uthengt.
Spørsmålene henger i lufta. Man
oppnår bare å sette mennesker i
gapestokken uten at de er funnet
skyldig for noe.
Dette var lettbeint forskning og
dårlig journalistikk, og det bør få
etterspill for dem som valgte å
publisere dokumentaren.
I fjor viste NRK en finsk dokumentar der en anonym kilde kom
med påstander om juks i norsk
langrenn på 1990-tallet. NRK
angret senere at de sendte filmen,
og ledelsen beklaget at så var gjort.
Nå har de også vurdert å kringkaste den nye svenske dokumentaren,
men har heldigvis falt ned på at
filmen ikke holder mål.
Hvorvidt det er svartsjukhet over
norsk suksess, som får svenske og
finske journalister til å lage slike
dokumentarer, er vanskelig å si.
Men da gruer jeg meg til 2030 når
de samme skal forklare hvorfor
Marit Bjørgen og Petter Northug
jr. var uslåelige!

Rundt år 1814 levde 5000 munner i
Melhus. La 10.000 være et anslag på
bærekraftig folketall, det vil si det folketall som kan leve av fornybare ressurser over mange generasjoner. Men
hvor mange bør vi bli? Kommunens
plan stiler mot 30.000 i 2050 (1,5 prosent årlig vekst). Hvor mange melhusbygg vil ha så mange innflyttere? Hvor
mange synes det bor for få i landbrukskommunen?
Det trengs minst to politikere til å
diskutere dette. En som vil ha flere
skatteytere og flere butikkunder. Og en
som vil stoppe voksesmertene og folkeøkning basert på importmat. Dersom ingen melder seg bør Trønderbladet spørre partiene. Senterpartiet, med
ordfører og sannsynligvis velgere med
mye mark, bør i det minste ha en mening.
Reiel Folven, Lundamo

Hutre – hutre
Et barn står og fryser,
hutre – hutre,
time ut og time inn,
hutre – hutre.
Åsså midt i solsteiken,
da dere!
Lengselsfullt med
spørreøyne, lite
hjerte, åpen munn.
Midt i overflod
og glans, hutre – hutre.
Men så hjelp det,
da vel. Hvorfor
fryser barnet?

Hovedkontor Melhus Åpent 8-15
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Brio lekebutikk på Størensenteret med
et splitter nytt flagg. Så da var det bare
å få stoltheten på plass igjen ved båten.
Det er ikke gjort på et øyeblikk, siden
den som røvet flagget, også brakk
flaggstanga.

Orgelstriden i Melhus menighet

– Gangfelt og gangveier (i alle fall til og
fra busstopp) må strøs på lik linje som
veien, hvis kommunen ikke ønsker erstatningskrav etter beinbrudd og lignende! Dette sier en beboer på Gimse.
Hun forteller at hun onsdag morgen
i sekstida gikk opp Bjønnvegen til
buss-stoppet på Hollumsvegen.
– Jeg datt to ganger, slapp heldigvis
uten noen form for brudd, men ble
forbannet, sier damen.

Roger A. Hansen

Adresse: Prestteigen, 7290 Støren
NB! Gratulasjoner og annonser må sendes til Melhus.

Redaktør

Onsdag morgen oppdaget små og store
i Liøya barnehage at det store, fine sjørøverflagget på båten utenfor barnehagen var borte. Ei ødelagt flaggstang
og spor i snøen tydet på at noen har
vært der og tatt med seg flagget. Men
torsdag morgen kom Kari Skaret fra

Jeg vil komme med noen tanker som
jeg har gjort meg etter å ha vært på
folkemøtet om orgelsaka i Melhus kirke.
Melhus kirkelig fellesråd inviterte til
møtet, og kommunestyresalen var fullsatt. På første stolrad, med ryggen til
oss andre, satt medlemmer av fellesrådet, deriblant prest Hogne.
Det var stille fra denne stolraden.
Ingen sa noe. Særlig undret jeg meg
over at ikke presten i Melhus kirke tok
ordet for å mane til fred og fordragelighet slik at et nytt orgel kommer på
plass så snart som mulig og at vår dyktige kantor får spille igjen. Jeg observerte videre at presten rystet oppgitt på
hodet over mange innlegg. Hva det
skulle bety, vet ikke jeg.
Jeg har bodd i ulike deler av verden.
Der jeg har oppholdt meg, har jeg gått
i den lokale kirken. Noe som har slått
meg, er hvor stor betydning musikken
og sangen hadde, og hvor stor del av
gudstjenesten dette utgjorde. Gleden
over å dele god sang og musikk, er noe
av det jeg husker best fra mine kirke-

Støren-kontoret

Krister Olsen

– Hurra, vi har fått nytt flagg

Foto: Gunn Heidi Nakrem

besøk. Det ga fellesskapsfølelse og
samhørighet på tvers av landegrenser.

(fra 01.01.13)
1.630 kroner pr år – 870 kroner pr halvår.
465 kroner pr. kvartal, 600 kroner for 4 mndr.
330 kroner for 2 mndr. 930 kroner student.
140 kroner for 1 mnd. Lørdagsab. 600 kroner.
Abonnementet løper til det blir sagt opp.

Annonsepriser
Annonseside modul 917,-. Tekstside modul 1.135,Siste side modul 1.170,-.
Første side modul 2.030,-.
Helside 24.010,-. (Priser inkl. farge)
Annonser på ”Til tjeneste” 130,-.
Dødsannonse 440,-. (Priser eks. m.v.a.)

Innleveringsfrister
Kl. 10.00, to dager før innrykk.
Rubrikk/kunngjøring: kl. 11.00 dagen før innrykk.

Kjellrun S.
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Vogntog utfor vegen ved Soknedal
Torsdag kveld kjørte et vogntog i autovernet sør for Soknedal. Heldigvis ble ingen skadd.
Det satte inn med et heftig
snøvær i Gauldalen torsdag ettermiddag. Mange av vegene
var allerede fylt med smeltevatn fra tette grøfter og stikk-

renner. Politiet hadde likevel få
hendelser fra vårt distrikt. Et
vogntog fikk sleng på hengeren
på E6 sør for Soknedal. Det
oppstod ikke personskade, og
politiet opplyser at kjøretøyet
var så lite skadet at sjåføren
kunne kjøre videre. Vogntoget

var norsk, med finsk sjåfør.
Operasjonsleder Arnt Harald
Aaslund i Sør-Trøndelag
politidistrikt opplyser at det
var slaps på vegbanen da utforkjøringa skjedde.

Campingfeide
avgjøres i retten
Øysand camping venter
spent på dommen i
saken de har anlagt mot
Melhus kommune.
Torsdag møttes partene i SørTrøndelag tingrett, og styreleder Jon Sivert Gran sier at de
er optimistiske etter rettsforhandlingene. Gran opplyser at
de i går ikke hadde motttat
noen dom ennå.

1000 kroner dagen
Øysand camping hadde pr. i
fjor sommer fått 187.000 kroner i tvangsmulkt fra Melhus
kommune. Ifølge et vedtak
kommunen sendte til campingplassen, påløper det en dagmulkt på 1000 kroner. Styreleder Gran sier at kommunen
ikke har sendt noen ny regning
etter i fjor sommer. Styret for
campingplassen nekter å betale tvangsmulkten, og de
mener at det ikke er grunnlag
for den.
Striden gjelder et område på
campingplassen, og hvordan
virksomheten var på campingplassen før 1989. Øysand camping ble offisielt åpnet av ord-

Eva Selvli
Eiendomsmeglerfullmektig

fører Gustav Berg i 1961. I
1971 ble Knut Hjellum driftsansvarlig på vegne av MA, og
Hjellum ble ført som vitne i
retten. Også før 1961 brukte
folk badeplassen, men bøndene hadde da utmarksbeite
for kyr og småfe.

Tilgang til strand
Øysand camping har fått beskjed om at de ikke får ha
campingvogner der fordi det
kan hindre allmennhetens tilgang til stranda.
– I 1960 var det ikke mange
campingvogner, og i 1971 få
bobiler. Utstyret folk bruker
under camping, varierer og vi
vet ikke hva folk kommer med
i framtida. Jeg har aldri opplevd at folk er blitt avvist når
de har kommet for å bade. På
Sørlandet er det tilrettelagte
stier, og på Øysand må du kanskje finne deg en sti. Noen
krefter vil ikke at det skal være
camping på Øysand, og fylkesmannen prøvde å overta
stranda sier Gran.
Gran sier at det er gratis å
bade, og at verken gående eller
syklende må betale for seg.
Derimot krever campingen pa-

RETTSSAK: Daglig leder Erlend Antonsen og styreleder Jon Sivert Gran godtar ikke at Melhus kommune bøtelegger Øysand camping for å ha campingvogner ved stranda. Bildet ble tatt i fjor.

rkeringsavgift for bilister.
– Det ville ha vært veldig
spesielt om vi som private drivere skulle sørge for gratis parkering. I Bymarka må du også

betale for parkering, sier Gran.
Trønderbladet har forsøkt
uten å lykkes, å få tak i virksomhetsleder Guri Vik som
møtte på vegne av Melhus

Runar Wehn
Eiendomsmeglerfullmektig

SELGE BOLIG?
- det er vi som kjenner Melhus

kommune i retten.
Gunn Heidi Nakrem
gunn.heidi.nakrem@tronderbladet.no
982 60 456

Tonje Berge
Servicemedarbeider

Ring oss i dag for et godt
tilbud ved salg av din bolig

73 87 15 80
Eller klikk deg inn på
www.heimdaleiendom.no

i samarbeid med MelhusBanken
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Har en
million
forsvunnet?
Stadig mindre av kommunestyrets bevilgning går til nytt
orgel. Opprinnelig satte Melhus kommunestyre av 5,7 millioner kroner, og forventet 1 million kroner i egenandel og
1,675 millioner kroner i momskompensasjon.

Akustiske tiltak
Så begynte det å strømme på
med forslag om akustiske og
andre tiltak i kirka. En drøy
million kroner vil gå med ifølge et anbud fra Norgeshus, til
ombygging av galleri og tårnfot. Videre er det satt av 0,8
millioner kroner til buffer og
prosjektledelse, og i budsjettet
er det satt av penger til avstiving av gulv, restaurering av
benker og omtrekking av stolene. Dessuten er det allerede
brukt 0,3 millioner kroner til
for eksempel luftfuktere.
I budsjettet til fellesrådet er
det plass til et orgel til 4,6 millioner kroner. Momsen er tatt
inn, og det er ikke beregnet at
momskompensasjon skal bli en
del av orgelkostnaden da kommunestyret har tenkt å bruke
momskompensasjonen til å betale deler av lånet.
Fellesrådets budsjettforslag
innebærer bruk av mer penger
enn de har fått fra kommunestyret, og underskuddet er på
0,6 millioner kroner. Dermed
står det i realiteten bare 4 millioner igjen til nytt orgel.

Tilleggsbevilgning?
Assisterende rådmann Morten
Bostad opplyser at fellesrådet
ikke har søkt om tilleggsbevilgning for å dekke opp ekstrautgiftene som har kommet til
etter kommunestyrets vedtak i
2010.
Varaordfører Sigmund Gråbak er politisk valgt representant i fellesrådet, og han er nå
fungerende leder i fellesrådet
etter at Knut Berg ønsket fritak på grunn av helsemessige
årsaker og fordi han syntes det
var for mye uro rundt saken.
– Jeg ønsker ikke å kommentere noe rundt orgelsaken
nå, sier Gråbak.
Flere har tatt til orde for at
det burde være mulig å samle
inn mer penger enn Melhus
menighet er blitt pålagt. Kommunestyret vedtok 1 million
kroner, mens menigheten en
periode tilbød 1,5 millioner
kroner. I tillegg har Herborg
Hongset tilbudt seg å skaffe til
veie 1 million kroner. Foreløpig er det bare samlet inn 0,5
millioner kroner.

Sykemeldt
ordfører
Varaordfører Bjørn Enge er
fungerende ordfører mens Erling Lenvik er sykemeldt.
Sykemeldinga er nå forlenget til utgangen av mars,
opplyser Midtre Gauldal kommune. Under kommunestyremøtet mandag kveld ble Aina
Midthjell Reppe valgt til settevaraordfører.

Trønderbladet

Bekymret for orge
– Det er litt kjipt at det
lages så mye støy rundt
orgelsaken at nytt orgel
kan gå i vasken, sier
tidligere varaordfører
Hallgeir Solberg (KrF).
Solberg var den som gikk i bresjen for at kommunestyret
skulle bevilge penger til nytt
orgel. Han var varaordfører i
forrige kommunestyreperiode,
og var med i flertallsgruppa
Ap, KrF, SV og V. I tillegg satt
han i daværende fellesråd som
politisk valgt representant.

Ber om arbeidsro
– Jeg er bekymret for at det er
så mye støy selv om det ligger
gode hensikter bak hos dem
som lager støy. Støyen vil gå
utover framdrifta. Det er viktig at de som har ansvar for orgelsaken, får arbeidsro, sier
Solberg.
I vedtaket 21. desember
2010 vedtok kommunestyret ei
bevilgning på 8,375 millioner
kroner til orgel i Melhus kirke.
Av dette skulle 1 million kroner komme fra menigheten og
1,675 millioner fra momskompensasjon. Kommunen skulle
ta opp et rentefritt lån på 5,7
millioner kroner, og det var
nettopp den gunstige låneordninga for kirkebygg som var
det avgjørende ordet.
Etter den tid er det blitt
mange vedtak i fellesrådet og
lite orgel å se.
– Jeg velger å være optimist,
og jeg tipper at om ei stund
står nytt orgel klart. Jeg håper
at partene framover er løsningsorientert, sier Solberg.

Om mistillit
Solberg har merket seg at aksjonsgruppa har fremmet mistillit til fellesråd og kirkeverge.
– Det er en demokratisk rett
å protestere. I en slik prosess
vil det være tillit og mistillit.
Støy må en faktisk tåle, og en
må tåle at en blir beskyldt for
det ene etter det andre. Fellesrådet har prøvd å orientere og
lytte til kritikerne. Neste trinn
er å gjennomføre de tiltak som
er vedtatt, og til sjuende og sist
er det fellesrådet som har ansvar for å drive saken videre,
sier Solberg.
Det var Solberg som under
menighetens årsmøte sa fra til

Budsjett kirkeorgel
Melhus kommunestyre:
Egenandel menigheten:
Momskompensasjon:
Sum:

5,700.000 kroner
1.000.000
1,675.000
8,375.000

Fellesrådet:
Nytt orgel:
4,600.000
Ombygging av galleri og tårnfot: 1,094.000
Buffer:
570.000 kroner
Avstiving av gulv:
192.000
Restaurering av benker:
122.000
Sitteputer:
16.000
Prosjektering og byggeledelse:
300.000
Allerede brukt:
386.315
Sum:
7,280.000
Moms:
1,724.000
Totalt:
9,004.315
Det mangler 629.315 kroner

BEVILGET: I dette kommunestyremøtet ble det vedtatt å bevilge penger fra kommunestyret til nytt kirkeorgel. F.v. daværend
Jevard og assisterende rådmann Morten Bostad.

kirkevergen at noe ikke stemte
med talloppsettet til kirkevergen. Kirkevergen oppdaget at
han hadde lagt inn en million
kroner for mye til nytt orgel
fordi han trodde at den innsamlede millionen kom i tillegg
og ikke var en del av bevilgninga fra kommunestyret. Misforståelsen skyldes et brev kirkevergen fikk rett etter budsjett-

vedtaket, fra økonomiavdelinga i kommunen der han fikk
opplyst at den innsamlede millionen kom i tillegg.
Da kommunestyret bevilget
til nytt orgel, ville kommunestyret strippe prosjektet slik at
summen som kom fram, var
tiltenkt orgel, sier Solberg.
Han nevner at det var foreslått
å bytte ut vinduene i kirka for

å spare strøm, og at denne utgiften ble tatt vekk.

Tilleggsinvesteringer
– Når det kommer tilleggsinvesteringer, må fellesrådet enten
ta det innenfor bevilgninga
eller søke om tilleggsbevilgning. En kan ikke bare få etterbevilget, og det er opp til kommunestyret om de vil gi mer,
sier Solberg.

Usikkert om det blir mer orgelp
– Jeg tror ikke det er
stemning for å bevilge
mer til orgelsaken,
opplyser ordfører Jorid
Jagtøyen.
Jagtøyen er for tida på VM i
Val di Fiemme, og har svart pr.
e-post.

– Når det gjelder det å bevilge mer penger, må vi diskutere dette internt. Jeg tror ikke
det er stemning for det. Ifølge
det Espen Selbæk sa på orgelmøtet, er det nok penger allerede, skriver Jagtøyen.
Under orgelmøtet mandag
kveld, tok ordføreren ordet, og
bad fellesrådet lytte til innspillene. Hun spurte også om det

er behov for en orgelkonsulent
slik fellesrådet har vedtatt å
engasjere.
– Jeg tar ikke noens parti i
denne saken. På møtet bad jeg
fellesrådet lytte til de fremmøtte, og vurdere innspillene
på nytt, og gjerne invitere Selbæk inn. Slik jeg har forstått
har ikke Fellesrådet fått møte
direkte med verken Selbæk
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elstøyen

AVVISER: Sokneprest John Olav Hodne avviser blankt at han og ande i fellesrådet har fått munnkurv.

Sokneprest
refser
aksjonsgruppa
– Ingen i fellesrådet har
fått munnkurv, og ingen
er nikkedukker for
kirkevergen, sier sokneprest John Olav Hodne.
Soknepresten tar sterk avstand
fra ryktet som er spredd, om at
han ikke snakket på det åpne
orgelmøtet fordi han skulle ha
fått munnkurv.

– Meget skuffet

de varaordfører Hallgeir Solberg, daværende ordfører Erling Bøhle, rådmann Roy J.

Solberg sier at det blant par- rammene, og det er ikke siktiene i daværende kommune- kert at de får samlet inn en milstyre var et syn om at 8,3 milli- lion kroner, sier Solberg.
oner kroner var mye for et kirGunn Heidi Nakrem
keorgel.
gunn.heidi.nakrem@tronderbladet.no
– Noen syntes det var dyrt,
982 60 456
og det kom signaler fra det
daværende kommunestyret om
at vi ikke skulle gi mer. Bevilgninga satt ganske langt inne i
flere partigrupper. Det er viktig å finne ei løsning innenfor

penger
eller Vevang. Hvis en inviterer
til folkemøte, må det være for å
lytte til folket, og ta imot innspill. Ikke bare informere enveis, mener ordføreren.

Snakker ikke om personer

Gunn Heidi Nakrem
gunn.heidi.nakrem@tronderbladet.no
982 60 456

– Det er ikke noe nytt at arbeidsmetodene
til
denne
gruppa, er ryktespredning.
Dette er lavmål. Jeg er meget
skuffet over den aktiviteten
gruppa driver. Uansett hva jeg
sier, vrir og vrenger de på det,
sier Hodne oppbrakt.
Hodne sitter i fellesrådet.
– Alle vi som sitter i fellesrådet, er oppegående personer.
Slik gruppa turer fram, blir jeg
enda mer sikker på de vedtakene vi har gjort, er de beste i
saken, sier Hodne.
Soknepresten var til stede
under det åpne møtet fellesrådet
arrangerte
mandag
kveld. Bortsett fra fungerende
leder i fellesrådet, Sigmund
Gråbak, var det ingen i fellesrådet som tok ordet under orgelmøtet.

TALTE: Ordfører Jorid Jagtøyen
spurte i sitt innlegg under det
åpne orgelmøtet om det er behov
for en orgelkonsulent.

– Jeg ble tilsnakket etter møtet,
der folk sa at de var skuffet
over at jeg ikke sa noe. Jeg sa at
folk måtte forstå hvorfor jeg
ikke tok ordet, og at jeg ikke
kan kommentere. Alle vet hva
vi i fellesrådet står for. Jeg står
helt og fullt inne for det felles-

rådet har gjort, og det er enstemmige vedtak. Soknepresten står ikke på et møte, og
snakker om de aktuelle personene, sier Hodne.
Soknepresten er svært misfornøyd med aksjonsgruppa.
– Det insinueres at noen i
fellesrådet har fått munnkurv,
og det er ikke noe hold i at vi er
nikkedukker for kirkevergen.
En sokneprest kan ikke i et
åpent møte snakke om personalsaker. Espen Selbæk er ikke
en ansatt, men jeg kan ikke stå
til rette for hvorfor vi ikke
engasjerte Selbæk og en annen
orgelkonsulent i stedet, sier
Hodne.

– Direkte ufint
Hodne tar så opp skrivet Kristine Kaasa Moe delte ut på
vegne av aksjonsgruppa, i forkant av orgelmøtet. I skrivet er
de ni punktene i den skriftlige
advarselen til kantor Bjørn Vevang listet opp. I resten av skri-

vet brukes sterke karakteristikker om fellesrådet og kirkevergen.
– Det er ikke vakkert, og direkte ufint. Jeg kunne ha sagt
sterkere ting. Dette går over
alle støvleskafter, sier Hodne.

Om demokrati
Fellesrådet består av valgte
medlemmer som har gjort lovlige ting, og har fullt innsyn,
peker soknepresten på.
– Hvis noen ikke har respekt
for demokratiske regler, er det
denne gruppa. Jeg skulle ønske
at gruppa slutter med denne
aktiviteten, sier Hodne.
Hodne sier videre dette:
– Jeg ser ikke at det er noen
dialog eller at gruppa lytter til
det vi sier. Dette er bare trist,
sier Hodne.
Gunn Heidi Nakrem
gunn.heidi.nakrem@tronderbladet.no
982 60 456

– Vi lever i et
demokratisk land
Olav Solem fra aksjonsgruppa for nytt
kirkeorgel sier at
soknepresten står fritt
til å hevde det han sier
om aksjonsgruppa.
– Det er ukjent for meg at aksjonsgruppa har satt ut et
rykte om at fellesrådet har fått

munnkurv. Jeg har forståelse
for at fellesrådet ikke uttaler
seg om en personalsak, sier
Solem.
Solem sier at soknepresten
står fritt til å mene det han vil,
og at vi lever i et demokratisk
land.
– Jeg stiller meg uforstående
til at vi ikke kan drive med
denne aktiviteten, sier Solem.
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Nye kvinner for
nye oppgaver
Soknedal er kjent for
sitt store frivillige
engasjement, og nå
ønsker Tone Rise å ta
sanitetsforeninga inn
i ei ny tid.
Snittalderen i Soknedal sanitetsforening har gått opp og
medlemstallet nedover. Da
foreninga inviterte til vervemøte dukket Tone Rise opp, og
bare henne. Nå tar hun skjea i
egne hender, og facebook likeså. Hun ønsker å få flere med i
det viktige sanitetsarbeidet, og
inviterer til å drøfte nye arbeidsmetoder for en ny generasjon.
– Det føles godt å gjøre en
frivillig innsats for andre. Det
skaper stor glede, og ofte er det
små enkle ting som kan bety
mye. Ei sanitetsforening er viktig for lokalmiljøet, og det kan
bidra til å bygge nettverk og
mye bra sosialt også, sier Tone
Rise.

Ny giv
Vegen framover blir til mens de
går. Hun har stor støtte fra
sanitetsforeninga, og det er
ennå ikke bestemt om det nye
arbeidet skal ende opp i ei egen
forening for yngre medlemmer,
eller blir en del av dagens forening.
Norske Kvinners Sanitetsforening driver prosjektet ”Ny
giv”, som skal ta foreningsarbeidet inn i et nytt århundre.
På et informasjonsmøte i Soknedal Bakeri førstkommende
mandag deltar prosjektleder
Anja Hartløff Helland. Hun er
leder i Levanger Unge Sanitetsforening, som har over 100
medlemmer etter mindre enn
to års drift.
Der har de lagt opp arbeidet
for å tilpasse seg barnefamilier

Utsatte
vedtak om
politikerlønn
Midtre Gauldal kommune
arbeider med nytt reglement for godtgjøring til
politikere. Formannskapet
behandlet saken denne uka,
men utsatte et vedtak.
Varaordfører Bjørn Enge
(H) opplyser at det er behov
for mer tid for å vurdere utforming og konsekvenser.
Han regner med at saken
kommer opp i april-møtet i
kommunestyret.

INVITERER: Tone Rise fra Hauka ønsker å skape nytt liv i sanitetsforeningsarbeidet i Soknedal, og inviterer til møte på Soknedal Bakeri mandag 4. mars.

og aktive medlemmer som
også har andre fritidsinteresser. Mye av arbeidet er prosjektbasert, og de ønsker å
bygge opp ulike kvinnenettverk.
– Mye godt sanitetsforeningsarbeid er gjort over strikketøy
og
oppsmurte
brødskiver, men jeg tror det er
positivt å tenke litt nytt også,
sier Tone Rise.

Vold mot kvinner
I februar startet NKS en kampanje mot vold mot kvinner.
Tone har en rød knapp i en
ring på fingeren. I løpet av året
vil alle vite at denne ringen
betyr engasjement mot kvinnevold.
– For hundre år siden kjempet vi for stemmerett for
kvinner. I dag kjemper vi mot
vold mot kvinner. Det kan
virke som om verden ikke har
gått mye framover. Jeg er helt
sikker på at det fortsatt er
behov for arbeidet vi gjør, sier
Tone Rise.
Hun sier at mye av velferden
vi opplever som sjølsagt i dag
ble opprettet eller støttet av
sanitetskvinnene. Det gjelder
blant annet helsestasjoner for

barn, sykehusdrift, ambulan- millionbeløp, og det holdser, kvinnehelse og eldreom- ningsskapende arbeidet har
sorg. Ut fra fastelavnsris og vært minst like viktig.
maiblomster er det samlet inn

John Lerli
john.lerli@tronderbladet.no
982 60 455

Skriver historien
Soknedal Sanitetsforening blir hundre år
i 2015, og Anders
Gynnild skriver
historien.
Anders Gynnild sier det både
er trist og oppmuntrende å
sette seg inn i historien bak
sanitetsforeninga i Soknedal.
– Trist fordi den avdekker
mye nød og fattigdom, men
også oppmuntrende fordi jeg
har sett hvor mye godt arbeid
sanitetskvinnene har lagt ned,
sier han.
Tidlig på 1900-tallet var
det mange vanskeligstilte som
fikk hjelp. Det kunne være et
par sokker, to kroner til matkjøp eller ei flaske tran. Tuberkulosen rammet hardt, og

mange fikk behandling takket
være støtten fra sanitetsforeninga. Utdeling av julegaver
varte helt fram til 60-tallet.
– Så vidt jeg kjenner var
Soknedal først ute i SørTrøndelag med egen sykebil,
allerede i 1946. Kvinnene så
nytten i dette, og samlet inn
penger. De stod i bresjen også
da bilen ble byttet ut med nye
i 1950 og 1954. I nyere tid har
sanitetskvinnene blant annet
stått i bresjen for omsorgsboliger ved sykehjemmet, og
barnehageutbygging, forteller
Anders Gynnild.
– Her er det driftige damer
som har gjort en stor uegennyttig innsats. Det er nesten
rørende, sier Gynnild.
Han er svært interessert i
bilder og opplysninger fra de
hundre åra.

HISTORISK: Anders Gynnild samler stoff og bilder fra arbeidet som
Soknedal Sanitetsforening har
lagt ned siden stiftelsen den 2.
mai 1915.

– Jeg vet ikke om jeg makter å
få til ei bok, men jeg synes de
har fortjent det, sier Gynnild.

ANNONSE
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Lokalkjente meglere

BREKKÅSEN
Klemmets veg 218
Prisant.:
Kjøpsomk.:
Andel f.gj.:
Totalt:
F. kost.:

-

Salgsgaranti

-

Effektiv markedsføring

Stor 5-roms borettslagsrekkehus OPPDAL
Visning: Tirsdag 05.03, kl. 17.00 – 18.00

1 790 000,- + omk.
Ca. 860,1 120 000,2 910 000,- + omk.
6 450,- pr. mnd.

www.heimdaleiendom.no

Nydelig hytte med høy standard
Visning: Laugsand, tlf: 952 34 892

Eieform:
Hytte
P-Rom/BRA: 133/150 kvm
Soverom: 4
2
Etasje:
Byggeår:
2012
Tomt:
Ca. 1134 kvm, eiet
Parkering:
Parkering på egen tomt.

Parkering:
1 plass i parkeringskjeller som
medfølger leiligheten. Øvrig
¿QQHVHQVWRUIHOOHVSDUNHULQJ
ved borettslaget.

FINN-kode: 40059101

-

4 490 000,- + omk.
Prisant.:
Kjøpsomk.: Ca. 42 120,-

Rekkehus
Eieform:
P-Rom/BRA: 107/115 kvm
Soverom: 4
Byggeår:
2008
Ca. 3117 kvm, eiet
Tomt:

Vurdering:
6WRUWRJ¿QWUHNNHKXVRYHUWR
plan i et etablert borettslag på
Brekkåsen. Brekkåsen er et
svært attraktivit og familievennlig boområde. Rekkehuset
fremstår med god planløsning
og inneholder hele 4 soverom,
kjøkken med spisekrok og stue
med utgang til veranda. Solrik
beliggenhet.

Søndre Stølslia

Lørdag 02. mars 2013

Vurdering:
Nydelig nybygd hytte med
meget høy standard og eksklusiv
beliggenhet, kort vei fra skitrekket. Ski-in/ski-out!

I samarbeid med MelhusBanken

Runar Wehn

Meget gode sol -og utsiktsforhold. Hytta er lys og åpen, og
KDUVWRUHYLQGXVÀDWHUSnVWXH
og loftstue. Romslige soverom,
2 bad samt wc og badstue, stor
terrasse. Hytta må sees!

Eiendomsmeglerfullmektig
Mobil 416 97 415
Tlf. 73 87 15 94
www.heimdaleiendom.no

I samarbeid med MelhusBanken

Yama Meskinyar
Eiendomsmegler, MNEF
Mobil 415 49 765

FINN-kode: 38966983

www.heimdaleiendom.no

RØROS Pen eiendom uten boplikt i vakre Hånesåsen RØROS 4 prosjekterte halvparter av tomannbolig
Hånesveien 50

Visning: Søndag 10.03, kl. 12.30 – 13.30

Yter øya

Prisant.:
2 290 000,- + omk.
Kjøpsomk.: Ca. 59 370,-

Prisant.:
2 290 000,- + omk.
Kjøpsomk.: Ca. 7 120,-

Hytte
Eieform:
P-Rom/BRA: 121/131 kvm
Soverom: 4
Byggeår:
1961
Tomt:
Ca. 2207 kvm, eiet

Eieform:
Halvpart hor.delt
tomannsbolig
P-Rom/BRA: 79/83 kvm
Soverom: 3
Byggeår:
2013
Tomt:
Ca. 350 kvm, eiet

Parkering:
På egen tomt.

Parkering:
Parkering i egen garasje, samt
på asfaltert biloppstillingsplass
på egen tomt foran garasje.

Vurdering:
Meget pent beliggende eiendom
uten boplikt, med en usjenert,
sentrumsnær og attraktiv beliggenhet i Hånesåsen på Røros.
Stabbur/anneks og uthus gjør
GHWWHWLOHWNMHPSH¿QWWXQ(LHQdommen er meget innholdsrik,
og bør sees.
Oppkjørte skiløyper som går
sammen med Røros sitt store
løypenett i umiddelbar nærhet,
og nydelig turterreng sommer
som vinter i området. Vi ønsker
velkommen til visning.

FINN-kode: 39705182

RØROS
Hans Aasens gate 2

Vurdering:
4 halvparter av tomannsboliger
med garasje oppføres på attraktive Øya.

Eiendomsmegler, MNEF
Mobil 415 49 765

Husene vil bli meget godt isolerte, og vil få en høy standard
med eikeparkett på gulv i alle
W¡UUHURPRJÀLVSnJXOYLYIRJ
på bad. Marbodal kjøkkeninnredning, og hvitmalt 90 cm
baderomsinnredning. Oppvarming er elektrisk ved varmekabler
i gulv på stue, kjøkken, bad,
gang og vf, samt vedfyring.

www.heimdaleiendom.no

FINN-kode: 38509602

I samarbeid med MelhusBanken

Yama Meskinyar

Visning: Laugsand, tlf: 952 34 892

Trøbakken hyttefelt
Prisant.:
2 590 000,- + omk.
Kjøpsomk.: Ca. 66 870,-

Eieform:
BRA:
Byggeår:

Eieform:
Hytte
P-Rom/BRA: 113/113 kvm
Soverom: 3
Byggeår:
2010
Tomt:
Ca. 4258 kvm, eiet

Næringseiendom
724 kvm
1937

Parkering:
Noen faste parkeringsplasser
som tilhører denne eiendommen.
Ellers gode parkeringsmuligheter
på Domus-senteret.

FINN-kode: 39870440

Yama Meskinyar
Eiendomsmegler, MNEF
Mobil 415 49 765

www.heimdaleiendom.no

Visning: Laugsand, tlf: 952 34 892

Parkering:
I garasje, samt på egen tomt.
Vurdering:
Gjennomført og innholdsrik hytte
med høy standard. Garasje og
uthus i samme stil som hytta
GDQQHUHWÀRWWK\WWHWXQ

Vurdering:
Her har en muligheten til å
sikre seg Røros sin største
frittliggende næringseiendom,
PHGIDQWDVWLVNHSUR¿OHULQJVPXligheter!

Bygget er påkostet ca. kr. 500
000,- i fasadeoppussing i 2012.

I samarbeid med MelhusBanken

Unikt beliggende næringseiendom GLÅMOS Pent hyttetun med gjennomgående høy standard

Prisant.:
7 900 000,- + omk.
Kjøpsomk.: Ca. 199 620,-

Meget attraktivt beliggenhet i
LQGUH¿OHWHQSn5¡URV1 UPHUH
sentrum kommer en ikke. Her
har du Domus-senteret like ved,
RJ5¡URVKDUGHÀHVWHIDVLOLWHWHU
og servicetilbud.

Visning: Etter nærmere avtale med megler.

I samarbeid med MelhusBanken

Yama Meskinyar
Eiendomsmegler, MNEF
Mobil 415 49 765

www.heimdaleiendom.no

Nydelig turterreng rundt hytta.
Sommer som vinter byr området
SnÀRWWHRSSOHYHOVHUGHW
QHYQHVE USOXNNLQJMDNW¿VNH
gå -og skiturer. Kun 20 min
skitur til Snaufjellet fra hytta.
Skiløypene blir kjørt oppfra like
utenfor hyttefeltet og går helt
frem til Røros sitt fantastiske
løypenett. Ca. 17 km skitur til
Røros sentrum.

FINN-kode: 39705194

I samarbeid med MelhusBanken

Yama Meskinyar
Eiendomsmegler, MNEF
Mobil 415 49 765

www.heimdaleiendom.no
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Politikontor
inn på skolen
Melhus lensmannskontor har åpnet
politikontor på Melhus
videregående skole.
– Det er viktig at politiet er
synlig, sier Line Bjørdal Skoglund (22).

Overrakte nøkkel
Politikontoret skal være åpent
en gang i måneden, og en av
dem som skal betjene kontoret
er politibetjent Tommy Aune. I
går var det høytidlig åpning
der rektor Astrid Gynnild
overrakte nøkkelen til kontoret
som brukes av helsesøster på
andre dager.
– Politiposten ved skolen er
ikke fordi vi har mange problemer her ved skolen. Melhus
videregående skole er trolige
en av de roligste skolene i fylket. Jeg er glad for å være rektor her, og det er en hverdag
preget av trivsel og glede. Vi
har tatt imot tilbudet for å utvikle det gode samarbeidet, og
politiet skal ikke være her for å
kontrollere at scootere og
andre kjøretøy er i orden, sa
rektor Gynnild.
Lensmann Monica Brækken understreket at også hun
oppfatter Melhus videregående skole som en god skole
med flotte elever.
– Melhus kommune gjør
mye for å tilrettelegge for ungdom. Vi på Melhus lensmannskontor vil også bidra, og vi setter pris på samarbeidet med
skolen og helsesøster. Vi har et
veldig godt samarbeid med
russen, og vi vil at dere skal ha
en superfin feiring uten at dere
kommer borti ulykker, sa Brækken.

Kortere vei
Brækken sa videre at hun forstår at det ikke er så enkelt for
elevene å komme til lens-

NYTT: Jonas Gomo, Kristian Reitan, Linn Bjørdal Skoglund, Veronika Risvik, Maren Gåsbakk og Toril Horg er med i elevrådet, og de er positive til politikontoret. Politibetjent Tommy Aune er blant dem som skal betjene kontoret.

mannskontoret med spørsmål.
At politiet etablerer politikontor, håper lensmannen kan
bidra til rekruttering til politiyrket. Brækken har selv vært
elev ved Melhus videregående
skole.
– Det er greit at flere yrker
er her for å passe på oss, sa
elevrådsleder Kristian Reitan.
Elevrådet setter pris på at
politiet tilstede, og Line Bjørdal Skoglund synes tilbudet er
svært bra.
– Jeg må innrømme at noen
elever er litt redde for at
politiet skal være her på
skolen. Derfor er det bra at de
informerer om hvorfor de er
her, sier Bjørdal Skoglund.
Overrekkelse av nøkkelen til
kontoret politiet skal bruke en
gang i måneden, skjedde i sto-

Jobber med budsjettiltak
Eiendom og kommunalteknikk i Midtre
Gauldal arbeider med
nye innsparingstiltak.
Formannskapet ba enhet for
eiendom og kommunalteknikk om ytterligere tiltak for å
slanke drifta, og det ble pekt
på behovet for å redusere antall vaktmestere og renholdere. Enhetsleder Stein Roar
Strand opplyser at han ar-

beider med tiltak i disse
dager.
– Vi jobber med en nedbemanningsprosess, og det er
sannsynlig at noen får varsel
om en mulig oppsigelse, sier
Strand.
Han regner med at den nye
planen kommer opp i formannskapet den 18. mars.
John Lerli
john.lerli@tronderbladet.no
982 60 455

INNSLAG: Elev Anne Marit Selbekk
hadde to sanginnslag. Bak lærer
Arild Følstad fra Kulturskolen.

OVERREKKELSE: Politibetjent Tommy Aune mottar nøkkelen til kontoret
politiet disponerer en gang i måneden , og det var rektor Astrid Gynnild
som overleverte nøkkelen.

refri og mange elever møtte
opp for å høre på talene. Elev
Anne Marit Selbekk sang, ak-

kompagnert av Arild Følstad
fra Kulturskolen i Melhus.

Gunn Heidi Nakrem
gunn.heidi.nakrem@tronderbladet.no
982 60 456

Mopedbil på motorveg
Politiet fikk flere
meldinger om en
mopedbil som kjørte
E39 mellom Buvika
og Orkdal.
Sjåføren var en mann i 40åra, og han ble stanset av
politiet i Orkdal torsdag
kveld.
Operasjonsleder Arnt Ha-

rald Aaslund ved Sør-Trøndelag Politidistrikt sier at meldingene gikk ut på at føreren
ikke hadde lys på mopedbilen, og at han skapte trafikale
problemer. En teknisk undersøkelse viste at det ikke var
mangler på kjøretøyet, og sjåføren fikk lov til å kjøre videre, uten noen reaksjoner fra
politiet, annet enn en oppfordring om å holde seg unna
motorvegen mellom Buvika

og Orkdal.
– Her er det motorveg klasse B. Kjøring med mopedbil
er i gråsonen. Moped er ikke
tillatt, men mopedbiler kan
kjøre raskere. Det er likevel
ikke å anbefale, sier Arnt Harald Aaslund.
John Lerli
john.lerli@tronderbladet.no
982 60 455

NYHETER

Trønderbladet

Lørdag 02. mars 2013

Kulturhistorie
fra Endalen slår an
Olav Hogstad har hatt
godt salg av boka om
Endalen.
250 bøker med natur og kulturhistorie fra Endalen er
snart utsolgt. Boka kom sist
høst, og Hogstad har allerede
begynt arbeidene med opplag
nummer to.
– Det er artig å se den store
responsen boka har fått. Jeg er
veldig glad i Endalen, og den
har stor kulturhistorisk betydning, sier Hogstad.
75-åringen har vært zoolog
ved NTNU, og har drevet
forskning i Endalen siden

1960-tallet.
– Jeg har ingen familiær tilknytning til Endalen, men mye
av hjertet mitt ligger der. Jeg
bygde meg hytte i Endalen, og
trives veldig godt, sier Olav
Hogstad, som bor i Trondheim.
Etter at boka kom ut har
han snakket med to eldre budalinger, som kunne påvise
hvor den gamle vintervegen
med hest og høy gikk ned fra
fjellet. Denne vegen ønsker
han å få merket, og omtale i et
nytt opplag av boka. Han ønsker også å skrive mer om dyregraver, gamle jaktformer og
om budalsstolen, som allerede

LIKER ENDALEN: Olav Hogstad (75)
er pensjonert zoolog, men har
fortsatt oppdrag for NTNU. Arkivfoto

UTE FOR SALG: Boka om Endalen
selges i butikker på Støren og Enodd.

har et kapittel i boka.
Boka er rik på bilder, og
mange vil kjenne seg igjen,
både i fortid og nåtid.

John Lerli
john.lerli@tronderbladet.no
982 60 455

Lover lys på mørk bru

Møte om næringspolitikk

Kvålsbrua har vært mørklagt
ei stund, og nå er feilen funnet.
Mange har vært opptatt av
at lysene på Kvålsbrua ikke
fungerer, politiker Mikal
Kvaal fra Kvål har fått en
rekke henvendelser fra folk
som spør om kommunen ikke

Et bredt sammensatt panel
stiller på et åpent møte om
bærekraftig og samtidsrettet
næringspolitikk på Støren
kino tirsdag kveld. Midtre
Gauldal SV og fylkespartiet
arrangerer møtet, og i panelet sitter SV-listetopp Snorre
Valen og partifelle Alf Egil
Holmelid fra næringskomite-

skal reparere lysene.
– Kommunen har satt i
gang
reparasjonsarbeid.
Brua er mørklagt på grunn av
ledningsbrudd som skyldes
tele, sier Kvaal.

«Vi føler det er meningsfylt
å produsere sunt, norsk kjøtt.»
LINN ENGSTRØM
KYLLINGPRODUSENT, NORDGARD RIKSTAD

en. I panelet sitter også Lars
Morten Rosmo fra SørTrøndelag Bondelag og Knut
Sjøvold fra Sør-Trøndelag
bonde- og småbrukarlag,
Steinar Nygård fra Naturvernforbundet og tidligere
næringssjef i Midtre Gauldal, Ola Wang.
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Festival på
Øysand
Øysand velforening arrangerer vinterfestival lørdag.
– Vi måtte kalle det vinterfestival og ikke skifestival,
for ingen kan vite hvordan
føret blir her i Trøndelag,
humrer Svein Nordvik, en
av medlemmene i utegruppa i Øysand velforening.
Vinterfestivalen vil bestå
av et skirenn hvis været tillater det. I så fall skal det
gjennomføres på en ganske
overraskende måte.
– Skirennet vil bli gjennomført med idealtid, som
er hemmelig. Det vil si at
det er ikke om å gjøre å gå
fortest, eller komme først i
mål, men å komme nærmest en tid som er hemmelig for utøverne, forteller arrangørene.
Utover skirenn eller
hemmelig aktivitet, blir det
natursti med quiz, for både
små og store. Det blir kiosk
med salg av blant annet pølser, vaffel, brus, kaffe, og på
kvelden åpnes dørene for
afterski, med musikk av DJ
Bjørn.
– Vi har lyst til at dette
skal være litt sosialt for øysandingene, og vi har lyst til
å dra dem med ut, uttaler
Nordvik.
Ellers påpeker han at festivalen er åpen for alle som
måtte ha lyst til å komme.

REMA Industrier og Norsk Kylling ønsker å knytte til
seg enda flere kyllingprodusenter i Midt-Norge med
langsiktige og lønnsomme avtaler for alle parter.
Veksten vil fortsette med uforminsket styrke, og i
denne sammenheng er det behov for enda flere
produsenter som kan planlegge med langsiktige
leveranseavtaler. REMA 1000 har en unik verdikjede
som gjør at vi kan tilby sikkerhet og langsiktighet for
den enkelte produsent.

VI ØNSKER OSS FLERE
KYLLINGPRODUSENTER
REMA 1000 er dagligvarekjeden med sterkest vekst i
markedet, også innenfor ferskvarer og hvitt kjøtt.
Fra 1. juli 2012 er REMA Industrier 100% eier av Norsk
Kylling, noe som gir grunnlag for videre vekst og
langsiktighet. REMA Industrier er også 50% eier av
Hugaas Industrier.
Synes du det er interessant med en nærmere
dialog om å bli kyllingprodusent – ta kontakt med
adm. dir. i Norsk Kylling, Frode Marthinsen på
frode@norsk-kylling.no, eller produsentkontakt
Randi Ludvigsen på randi@norsk-kylling.no

INDUSTRIER
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Ubrukte startlån ligger
og venter i Midtre Gauldal
Tre millioner kroner står
ubrukt i Midtre Gauldal
fra 2012.
Midtre Gauldal kommune deltar i ordninga med startlån i
Husbanken, og gav i fjor delfinansiering til 16 boligkjøp. Det
ble brukt 4,5 millioner kroner.
Ennå står det igjen noen ubehandlede søknader fra 2012,

men kommunen hadde bevilgninger fra Husbanken til å
kunne bruke tre millioner kroner mer.
Varaordfører Bjørn Enge
(H) synes ordninga med startlån er god, men at kommunen
sannsynligvis har hatt for liten
oppmerksomhet rundt disse
mulighetene for boligfinansiering. Startlån benyttes av
mange for å dekke opp kravet

til egenkapital, som mange
ikke greier å oppfylle når de
søker om lån i banken.
Midtre Gauldal kommune
godkjente denne uka opptak
av inntil fem millioner kroner i
startlån for 2013.
John Lerli
john.lerli@tronderbladet.no
982 60 455

SVARTØYMOEN: Støren har fått flere leilighetsbygg som kan være attraktive for førstegangskjøpere.

Bekymret for
barnehageplasser
Melhus Arbeiderparti
er bekymret over
nedlegging av
barnehageplasser.
I tillegg reiser partileder Einar
Gimse Syrstad spørsmålet om
hva som vil skje med de overflødige ansatte.
I lørdagsavisa skrev vi om at
flertallsgruppa vil fjerne 18
barnehageplasser for å presse
nullåringene ut av de private
barnehagene. Konsekvensen
av vedtaket er nedleggelse av
tre utebaser, og foreldre reagerer på at bortimot helt nye
utebaser skal stenges. Flertallsgruppa opplyser at ingen ansatte skal sies opp, men at de
kan måtte bytte barnehage.

Er blitt kontaktet
– Arbeiderpartiet er blitt kontaktet av en del bekymrede foreldre, og vi har sett oppslaget i
Trønderbladet. Vi ser med bekymring på at det skal legges
ned 18 plasser derav flere utebaser. Dette er forringelse av
barnehagene, sier Gimse Syrstad.
Gimse Syrstad opplyser at
kommunestyrerepresentant
Grete Nikolaisen vil stille
spørsmål til ordføreren under
kommunestyremøtet på tirsdag om det som skjer.
– Vår største bekymring er
de ansatte. Det er litt uklart

TAR OPP: Einar Gimse Syrstad, leder i Melhus Ap, opplyser at partiet vil ta opp reduksjon av kommunale barnehageplasser, i kommende kommunestyremøte.

hva som skjer med de ansatte.
De sier at det er et mål at antall
ansatte skal ned. Det ser ut til
at flertallet heller vil få i gang
en nedbemanningsprosess uten
at kommunestyret har tatt et
klart standpunkt til dette og
uten at arbeidstakerorganisasjonene er godt nok orientert,

sier Gimse Syrstad.

Kan søke for nullåringer?
Gimse Syrstad sier at foreldre
fortsatt kan søke inn nullåringene i private barnehager i nabokommunene slik at det fortsatt blir ei regning til Melhus
kommune.

– Da er en jo like langt. reiser spørsmålet om dette er
Trondheim har tatt grep, men skjult nedbemanning, sier
de private barnehagene har Gimse Syrstad.
ingenting i vedtektene sine
som forhindrer at nullåringene
Gunn Heidi Nakrem
gunn.heidi.nakrem@tronderbladet.no
kommer inn. Dette burde vært
982 60 456
grundigere vurdert, og dette er
mer kompleks enn å ta ned i de
kommunale barnehagene. Vi

Vil ha «fribillett» til Melhus sentrum
Melhus Arbeiderparti
mener at det må bli
gratis å komme seg til
kommunesenteret når
bomfinansierte E6 står
ferdig.
Partiet har hatt årsmøte, og
har vedtatt en rekke uttalelser.

En av dem er om bompenger
på ny E6 gjennom Melhus. De
mener at tekniske løsninger
burde gjøre det mulig for bilister å ta seg fram til kommunesenteret uten å måtte betale
bompenger. Ett annet moment som trekkes fram i uttalelsen er at partiet vil at staten
skal betale merkostnadene
med å unngå dyrkajord når

veilinjer skal plasseres, og de
mener at ny E6 må inn i kommende Nasjonal transportplan.
Årsmøtet vedtok også blant
annet en uttalelse om at det
må legges til rette for flere boligfelt, fortsatt sterkt offentlig
og lokalt eierskap i TrønderEnergi og lovfesting av bemanningsnorm i barnehagene.

Etter årsmøtet består styret
av følgende personer: Leder:
Einar Gimse Syrstad, gjenvalgt for 2 år, nestleder: Bente
Estenstad, ikke på valg, sekretær: Amund Losen Moholdt,
valgt for 2 år, kasserer: Helge Bjørn Bæverfjord,
ikke på valg, studieleder: Berit
Wold Fjelle, valgt for 2 år, fagpolitisk representant: Svein

Hovin, ikke på valg, informasjonsleder: Per Olav Skurdal
Hopsø, gjenvalgt for 2 år,
kvinnekontakt: Synnøve Sterten, ikke på valg og AUFrepresentant: Ingrid Resell
Krogstad, valgt av årsmøtet i
Melhus AUF.
Ved utgangen av 2012 hadde Melhus Arbeiderparti 319
betalende medlemmer.
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Holder Kowalczyk
som tremilsfavoritt
Svein Tore Samdal tror
de norske jentene må
spille annenfiolin bak
Justyna Kowalczyk i
dag.
Norge vant kvinnestafetten i
suveren stil torsdag, nær sagt
som vanlig. For mange var likevel Kowalczyks superetappe
diskusjonstema nummer én etterpå. På andreetappen knuste
hun Therese Johaug med nesten 40 sekunder og sendte dermed ut et realt skremmeskudd
med tanke på dagens tremil.
Svein Tore Samdal tror Kowalzcyk er den alle må passe seg
for nå. Etter et skuffende VM
så langt er den polske favoritten ivrig etter å sikre seg et etterlengtet VM-gull.

Tankevekker
– Hun gikk veldig mye fortere
enn Johaug. Kanskje hadde
ikke Therese de aller beste skiene, men Kowalczyk gikk også
mye bedre teknisk. Dette ble
nok en tankevekker for Marit
og Therese. Fram til nå har
nok mange holdt Therese som
favoritt til å vinne tremila, men
nå er det Justyna foran Therese, Marit og et par-tre til,
tror han.
Marit Bjørgen har uttalt til
norske medier at hun tror hun
blir nummer tre på 30kilometeren. Samdal anbefaler
sin tidligere elev å finne ryggen
til Kowalczyk.

VM-DRONNING: Med tre gull og ett sølv så langt i VM er det ingen tvil om Marit Bjørgen har kuppet de største overskriftene også i dette mesterskapet.

– Må gå billig
– Marit må gå så billig som
mulig. Dette er ikke en løype
som er tilrettelagt for henne.
Løperne skal opp motbakkene
seks ganger, tre ganger så
mange som på 10-kilometeren
og da fikk Marit det tungt på
slutten. Men Marit har vist det
før at hun kan klare det, så
mitt er råd er å finne ryggen til
Kowalczyk og slå henne i spurten, smiler Samdal.
Thomas Olsen
thomas.olsen@tronderbladet.no
982 60 453

TREMILSFAVORITT: Justyna Kowalczyk gikk en fryktinngytende stafettetappe og hentet inn Therese Johaug med over halvminuttet. I dag er
hun favoritt på den klassiske tremila.

GLADE JENTER: Heidi Weng, Therese Johaug, Kristin Størmer Steira og
Marit Bjørgen jubler for stafettgullet.
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SKI-VM

I utenrikstjeneste for landet

NY ØVELSE: Marit Bjørgens fanklubb med visepresident Sigrun Granøien i
spissen ankommer langrennsstadion for kvinnene stafett torsdag formiddag.

FROKOST: Dagens viktigste måltid inntas på Hotel Tirol. Fra venstre: Joar
Tøndel, Astrid Nora Tøndel, Liv Marit Meland, Stig Karlsson, Per Einar Bakkebø og Berit Wiklund.

Ski-VM foregår i mektige omgivelser 1000 meter over havet. Her har
nordmennene farget VM-byen i
sine farger i halvannen uke. I morgen er det over.

PÅ TOKT: Vikingenes herjinger fortsetter 1000 år etter at de opprinnelige hardhausene la inn årene.

skal bære oss hele dagen. Med
nok søvn, nok mat og godt selskap kommer man langt, sier
Berit Wiklund og Stig Karlsson om livet som ivrig VMturist.

For utøverne holder det
å gå fort en halvtime.
Norske fans holder
koken hele dagen.

Hjemmesmidd flagg

Ski-VM hadde ikke vært det
samme uten norske fans.
Foran hver øvelse kommer
busslaster med nordmenn veltende inn på stadion. En og
annen svenske er det selvfølgelig også, men storparten er
norske. Med tanke på medaljefangsten så langt er ikke det
rart. Norge har dominert langrennsøvelsene, tatt gull i hoppbakken og gått inn til lagsølv i
kombinert. Mesteparten av
æren skal selvfølgelig utøverne
selv ha, men supporterne legger også ned en formidabel
innsats i løpet av en mesterskapsdag. Tidlig opp, gjerne litt
groggy etter en sen natt i forveien, bærer det til stadion klar
for å brøle utøverne til nye medaljer. En god frokost er viktig
om man skal holde hele dagen
og litt til.
– Den betyr alt, frokosten

Brødrene Morten og Øyvind
Bakkebø fra Støren «deltar» i
sitt første VM på utenlandsk
jord. Hjemme er de en del av
mannskapet som tråkker traseen hvor Marit Bjørgen la
grunnlaget for sin fenomenale
karriere, som hittil teller 25
mesterskapsmedaljer. I Italia
har de bidratt fra tilskuerplass
med heiarop og spesiallaget
flaggstang. Flaggstangen, som
strekker seg flere meter opp i
lufta, laget yngstebror Øyvind
før avreise. Den er godt synlig i
mengden av norske flagg på
tribunene og brødrene har
entusiastisk veivet Norge til
flere gullmedaljer. De er fra
seg av begestring.
– Enormt! Helt sinnssykt!
Men det hadde ikke vært mye
liv uten nordmenn her. Jeg har
hørt snakk om 3.000, forteller
de.

FANS: Øyvind og Morten Bakkebø fra Støren har virkelig fått smaken på livet i VM-byen.

TAR AV: Serveringsteltet på stadionområdet «rocker» når det har blitt
norsk gull.

Handler om næring
– Hva må til for å klare seg
gjennom en lang VM-dag?
– Med mye god mat og
drikke klarer man seg. Næring
er viktig, men det er med oss
som med utøverne; vi kan ikke
gi alt med en gang. Det er viktig å bygge opp mot en formtopp senere på kvelden, smiler
de.

– Hva har vært høydepunket i
VM til nå?
– Petter Northugs gull onsdag.
Det var moro med Therese
også, men ingen forventet at
Petter skulle vinne og da ble
det noe ekstra, mener brødrene.
Thomas Olsen
thomas.olsen@tronderbladet.no
982 60 453

SISTE ETAPPE: Marit Bjørgen på
førsterunden på torsdagens stafett. Supporternes brøl skyver henne opp bakken.
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VM-RESERVE: Jørgen Graabak tar et foreløpig farvel med VM i denne omgang, men han fast bestemt på å komme sterkere tilbake.

– Sølvmedaljen
ligger trygt i safen
Det ble med én medalje
på Jørgen Graabak i VM
og den skal han i hvert
fall ikke miste.
– Pass, penger og bankkort ligger og flyter på nattbordet,
men sølvmedaljen har jeg lagt i
safen på rommet. Den betyr
mye mer for meg. Utfordringen blir å huske og få den med
hjem, smiler Graabak i presserommet på Hotel Olympionico.
Det norske utøverhotellet
ligger en halvtimes gange utenfor Cavalese sentrum hvor medaljene deles ut på kveldstid.
Søndag kveld var det Graabak
og det kombinertlandslagets

tur til å motta hyllest for sine
prestasjoner på idrettsarenaen.
Men nå er VM over for Graabaks del. I går formiddag fikk
han beskjed fra landslagsledelsen om at han Mikko Kokslien
kommer inn på laget til dagens
individuelle
konkurranse.
Magnus Krogh har fortsatt tillit og dermed er det 21-åringen
fra Melhus som må innta en
reserverolle ut mesterskapet.
Graabak tar vrakingen med
fatning.
– At Mikko kommer inn er
ikke overraskende. Han er
frisk og en som kan ta gull.
Den siste plassen har stått mellom meg og Krogh, og at han
får den er greit. Han har vært
mye bedre enn meg her nede.

Vi er med for å ta medalje og
sånn som jeg har hoppet er det
greit. Jeg har hoppet mye
bedre i storbakken og er på
rett vei, men det er uansett en
grei vurdering, gjentar han.

Skuffet over hopping
Resten av mesterskapet blir
han reserve og dersom noen
må ut med sykdom er han klar
til å steppe inn. Han får også
en rolle en ekstra servicemann.
– Jeg blir med og hjelper til
rundt guttene, teste ski og
bidra til å pønske ut smarte
taktikker. Jeg ønsker å hjelpe
de andre til medaljer, sier han.
– Er det skuffende å måtte se
på fra sidelinja?
– Jeg kan være skuffet over

at jeg ikke er med, men jeg er
mer skuffet over det jeg gjorde
i lillebakken. Jeg så ikke den
komme fordi jeg hadde hoppet
bra i forkant. Men det ble mye
høye skuldre og krampe og da
går meterne fort, sier han.

– Lært mye
Graabak vurderer det slik at
han er en erfaring rikere.
– Jeg skal ta med meg dette
og sørge for at det ikke skjer
igjen. VM var noe stort og nytt
for meg og jeg ble nok grepet
av sammenhengen. Men det
kommer flere muligheter. Jeg
har fått noen trøkker i trynet
før, dette er ikke det verste. Det
var fem dårlige hopp i 90metersbakken, sier han.

– Hva tar du med deg fra
VM?
– Som jeg skrev på Twitter.
Jeg har hatt mange fine stunder, kost meg og blitt kjent
med masse folk. Jeg sitter igjen
med mange fine opplevelser,
selv om VM ikke ble som forventet. Jeg har lært mye av
andre og sånn sett kommer jeg
ut i pluss på en samling som
dette, sier han.
Thomas Olsen
thomas.olsen@tronderbladet.no
982 60 453
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MESTEREN: Fjerde runde i Midtnorsk mesterskap i 2012, på Hultabanen på Singsås. Magnus Reiten ble mester.

Foto: Kristin Myklevoll

– Satser på å vinne
Magnus Reiten har høye
ambisjoner før helgens
mesterskapsrunde.

ambisjonene er klare.
– Da satser jeg på pallplassering, sier han.

Reiten er 16 år, men har allerede kjørt og konkurrert med
snøskuter i fem sesonger.
I fjor ble han både midtnorsk mester og norgesmester,
og for tre uker siden tok han en
femteplass i årets EM. Neste
helg deltar han igjen i NM, og

Årets midtnorske mesterskap
har ikke gått helt etter planen.
Reiten fikk en skade i et kne,
etter runden i Hattfjelldal for
to uker siden.
– Jeg vet ikke helt hva som
skjedde, men jeg for av skuteren, og klemte kneet da jeg lan-

Har slitt med kneskade

det, forteller han.
Han ble sendt på røntgen,
men ingen skader ble påvist.
Likevel måtte han stå over
kjøring i Selbu forrige helg.
–Det er ikke helt bra ennå,
men jeg tror det skal gå bra i
helgen, sier den tøffe raceren.

Vant uten trimming
På Hultabanen på Singsås deltar han i dag både i klassen
«Pro stock» og «Pro open»,

men med samme skuter.
– Det er lov å delta med skutere med vanlig motor, også i
open, forteller han.
Og det trenger tydeligvis
ikke være noe negativt i det, for
i det første løpet i Hattfjelldal
for to uker siden, før skaden
skjedde, vant han «Pro open»klassen, med originalmotor.
– Det gikk bra det, ja, sier
han fornøyd.
Og ambisjonsnivået foran

dagens løp er heller ikke til å
kimse av:
– Jeg satser for fullt på å
vinne, sier han.
Solveig Tofte
solveig.tofte@tronderbladet.no
982 60 469

Har skrapt sammen snø
Det blir en fartsfylt dag
på Singsås.
Singsås motorklubb nekter å
la seg stoppe av lite nedbør, og
har kjørt snø til Hultabanen
siden mandag. Nå er de klare
for dagens runde i Midtnorsk
mesterskap i Snowcross.

60 deltagere
Midtnorsk mesterskap i Snowcross er en serie snøskuterløp, som ender i en kåring av
Midt-Norges beste snøskuterkjørere. I år arrangeres run-

dene i Hemnes, Hattfjelldal,
Meråker, Selbu, Tydal, Melhus, Oppdal og Singsås.
Meråker og Melhus har sett
seg nødt til å avlyse sine løp,
nettopp på grunn av snømangel.
Nå satser singsåsbyggene
på en fartsfylt lørdag, med
nesten 60 deltagere totalt.
– Det er rundt 50 påmeldte
nordmenn, og noen svensker,
forteller Kari Malum, leder i
Singsås motorklubb.
Dette er litt mindre enn de
har vært vant til tidligere år,
men som forventet, trenden

denne sesongen tatt i betraktning.
– Det er en nedperiode i
sporten, som handler om at
det er dyrt å drive med dette,
og at rekrutteringen har vært
dårlig, forteller Malum.

Lokale favoritter
Likevel har de noen unge
favoritter på Singsås, og Malum regner med at flere av
klubbens medlemmer kan
gjøre det bra i dag.
– Vi har Magnus Reiten,
han er en lovende, ung kjører.
Roar Vinsnesbakk kjører

jevnt over godt, og gjorde det
veldig bra i fjor. I dameklassen har vi Victoria Kirkhus og
Elin Engesmo, som også kjører jevnt bra, og så har vi superveteranen Trond Bakås,
som absolutt kan hevde seg
hvis han får en skuter som
fungerer bra, forteller Malum.

For junior og senior
Mesterskapet er delt opp i juniorklassene 12 – 14 år og 14 –
16 år, mellomklassen «Semi
pro stock» for de yngste seniorene, og seniorklassene «Pro
stock» og «Pro open», samt

«Woman pro stock».
«Pro stock» er for skutere
med standard motor, mens
«Pro open» er for skutere med
trimmet motor.
– Deltagerne i «Pro open»
bruker kraftigere skutere, og
må mestre en større maskin.
Det bråker godt når disse kjører, humrer Malum, som gleder seg til dagens runde.
Solveig Tofte
solveig.tofte@tronderbladet.no
982 60 469
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Mer på
Bollandsmoen
NMK Melhus vil ha
utvidet sesong og
motocross for flere.
Klubben har sendt melding til
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
om at de ønsker å utvide bruken av banen. Søknaden gjelder endringer i konsesjonen og
utslippstillatelsen.

Mer om sommeren
Det ene ønsket er å utvide
treningstilbudet om sommeren. Nå er banen stengt i
skoleferien, og NMK Melhus

søker om å få ha banen åpen
hele året bortsett fra i juli. Leder Rolf Tiller forklarer i søknaden at formålet er å gi barn
og unge mulighet til å trene
mer om sommeren.
Det andre punktet er å oppheve aldersgrensa innen motocross. Nå kan klubben drive
knøttecross for barn mellom
5-12 år. Klubben vil ha fri
alder og kjøretøy. Samtidig understreker klubben at støybegrensninga som ligger i konsesjonen, skal opprettholdes.
Overfor Fylkesmannen viser
klubben til at de har hatt infor-

masjonsmøte med naboene, og
at det ikke kom noen innsigelser. De som ikke hadde anledning til å møte, fikk tilsendt informasjon ifølge klubben, etterpå.

FIKK PRØVE: Kronprins Haakon er blant dem som har fått kjøre på Bollandsmoen, og nå ønsker NMK Melhus å utvide crosssesongen.

Treningsdager
Fylkesmannen har tidligere
gitt utslippstillatelse, og i den
er det detaljerte punkter om
når det er tillatt å ha aktivitet.
Der står det for eksempel at
det tillates 40 treningsdager pr.
år for rally- og bilcross, 40
treningsdager for knøttecross,
24 treningsdager for snøscoo-

tercross, og i alt 15 løpsdager.
Dessuten kan det arrangeres
fire skirenn pr. år. Når det kjøres snøscooteraktiviter kan det
maksimalt være 10 på banen,
mens det kan være seks rallycrossbiler, seks bilcrossbiler og
12 knattecrossbiler på banen
om gangen.

Videre står det i tillatelsen at
det ikke kan være trening i helger og i skoleferier. Fylkesmannen sender nå søknaden til
NMK Melhus ut på høring.
Gunn Heidi Nakrem
gunn.heidi.nakrem@tronderbladet.no
982 60 456

– Vanvittig skuffende
Melhus/Gimse-trener
Stig Løvseth var langt
nede etter onsdagens
tomålstap borte mot
Heimdal 2, men nekter
likevel å gi opp
opprykkshåpet.

Kampfakta
Håndball: 3. div. kvinner, avd.13
Heimdal 2 - Melhus/Gimse
21 - 19 (13 - 13)
Åsheimhallen, onsdag
Tilskuere: cirka 40.
MELHUS/GIMSE:
Karen Brubak 8, Kristin Vavik Eidsmo 5,
Irene Myhr 2, Siri Kvalvik 2, Tone Lillebudal 1, Stine Høgset 1, Ida Leraand,
Beate Solberg, Ingrid Rypdal, Birgitte
Rognes, Maiken Dahl, Vibeke Jensen.

– Vi har tenkt å vinne de to
siste kampene, så får vi bare
håpe på hjelp fra andre, sier
UTVISNINGER:
Løvseth til Trønderbladet like
Heimdal 2 ingen, Melhus/Gimse 2x2
min.
etter kampslutt.
Forutsetningene er klare
DOMMERE:
foran den spennende avslutArne Mårnes og Tor Rambraut.
ningen i 3. divisjon for kvinner:
MELHUS/GIMSES BESTE:
Melhus/Gimse ligger poenget
Eva Hagen.
foran Skaun med to kamper
igjen å spille, men sistnevnte
har to kamper tilgode og har
alt i egne hender før det hele gene ønsker å rykke opp, men
skal avgjøres hvem som får di- håper så klart at de gjør sitt
rekte opprykk og kvalifisering. beste i de siste kampene for at
det hele skal bli så rettferdig
– Skaun eller oss
som mulig, understreker LøvBåde Elnesvågen og Midsund seth.
Melhus/Gimse møter Elneser også med i toppen, men har
begge signalisert at de ikke vågen hjemme i siste serieønsker å rykke opp èn divisjon. runde 10.mars i det som fort
kan bli en ren finale om retten
– Hva betyr dette?
– Vi har fått klare indika- til opprykk/kvalik.
– Vi har igjen å møte Molde
sjoner på at ingen av de to la2 og Elnesvågen hjemme, mens
Skaun på sin side møter Elnesvågen borte førstkommende
Tabeller
helg. Mye kan avgjøres da, sier
Håndballtabellene sponses av:
Løvseth.
– Verken Midsund eller Elnesvågen synes de har noe i en
eventuell 2.divisjon å gjøre og
- din lokale megler
har gitt tydelig beskjed om at
Melhusvegen 505, Thoragården, Melhus
de ønsker å fortsette på samme
www.eiendomsmegler1.no
nivå også neste sesong. Verken
Håndball
spillere, trenere eller lederne
Kvinner 4.div avd.03
Lensvik - Skaun 2
28 - 9 der nede er spesielt lystne på
det og var også redd for at de
Byåsen 4
15 15 0 0 490 - 249 30
Frøya
14 12 1 1 375 - 269 25
mistet grepet om publikum
Utleira 5
14 10 0 4 392 - 346 20
dersom de begynte å tape hver
Malvik 2
14 9 1 4 348 - 267 19
eneste kamp mot antatt bedre
Lensvik
15 7 0 8 336 - 321 14
motstand, poengterer Løvseth.
NTNUI 4
12 5 0 7 288 - 284 10
Ørland/Bju 2
Skaun 2
Orkanger 2
Surnadal

12
15
15
16

5
4
3
0

0
0
0
0

7
11
12
16

288
285
287
243

- 302
- 429
- 373
- 492

10
8
6
0

Målfattig 2. omgang ødela
Onsdagens kamp mot Heim-

MÅLFATTIG: Ida Leraand og Melhus/Gimse greide bare å sette 19 baller i mål bak Heimdals målvakt.

dal 2 var ingen stor forestilling
fra
Melhus/Gimes-jentenes
side. Etter 13-13 ved pause,
maktet laget bare å score seks
mål i annen omgang. Slikt blir
det ikke poeng av:
– Vi gjør ingen god kamp og
det er selvfølgelig veldig skuffende. Når vi scorer såpass få
mål blir det vanskelig å vinne
håndballkamper. Dette var på
mange måter de brente sjansers kamp, sier Løvseth.
– Hva skuffer deg mest?
– Vi møter et bra lag i dag,
men vi sløser veldig og scorer
for få mål. Da blir vi også
straffet, fortsetter Løvseth.

dens alvor.
– Nei, det synes jeg ikke.
Hadde Heimdal 2 stilt med
dette laget gjennom hele sesongen, ville de garantert vært
med langt høyere opp på tabellen enn hva tilfellet er i dag,
poengterer han.
– Det er overhodet ingen
krise om vi ikke skulle rykke
opp. Målet før sesongen var å
vinne hver eneste kamp, og det
står fortsatt, smiler Løvseth.
– Så får vi bare se hvor langt
det rekker til slutt, er han rask
med å legge til.
– Tar du med deg noe positivt
fra kveldens kamp?
– Jeg synes Eva Hagen gjør
– Ikke preget av alvoret
en god kamp mellom stengene.
Med kun to kamper igjen å Hun redder også et straffekast
spille vil ikke Løvseth skylde på slutten når kampen står og
på at jentene er preget av stun- vipper. I tillegg er jeg tilfreds

med at forsvarsspillet sitter såpass bra kampen igjennom. Vi
slipper ikke inn mer enn 21
mål, men så lenge vi ikke scorer flere enn motstanderen
hjelper det lite, avslutter løvseth.
Melhus/Gimse-jentene har
nå fri kommende helg, før det
hele avgjøres med hjemmekamper mot Molde 2 og Elnesvågen 9. og 10.mars. I mellomtiden må laget håpe på hjelp
fra øvrige lag dersom opprykksdrømmen skal gå i oppfyllelse.
Inge Grytbakk
sport@tronderbladet.no
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Evert Taube-kveld i Soknedal
Kulturens Venner i Midtre
Gauldal arrangerer onsdag
sangaften. Tema denne gang er
Evert Taube, forteller Per Olav
Skjevdal. Rundt 20 sanger av
den folkekjære, svenske sangforfatteren blir framført gjennom allsang.
Over lengre tid har Kultu-

Tips 934 50 100

E-post: tronderbladet@tronderbladet.no

Pretty herlig
Tiende trinn ved Gimse
ungdomsskole tok publikum med på en engelsk reise.
Turen gikk til London, og tidspunktet var torsdag. Stedet var
riktignok gymsalen i c-bygget,
men forestillinga gjorde at en
ble hensatt til Storbritannias
hovedstad.
Underveis fikk en høre engelske topphits, filmer og morsomme skjetsjer. Forestillinga
var bundet sammen med et turfølge som har leid guide.
Først reiser de med fly til storbyen, og så blir de guidet omkring av guiden som på sjarmerende norskengelsk sier
blant annet: – pretty herlig.
Den ble vist flere ganger
gjennom dagen slik at både
medelever og familie fikk glede
av oppsetninga. Mange hadde
stått på enten det var på scenen, som band eller i kulissene
for å skape forestillinga. En
flott opplevelse!
Gunn Heidi Nakrem
gunn.heidi.nakrem@tronderbladet.no
982 60 456

IDOL: Justin Bieber er et hett navn i ungdomsmiljø, og Adrian og Odin gjorde stor lykke med sin tolkning.

BACKSTREET BOYS: Mathias, Gaute, Magnus og Simen.

ELDRELYKKE: Mr. Colgate gjør lykke hos den barmfagre sykepleieren.

DANS: Andrea og Ellen.

rens Venner hatt sangaften i
bakerikafeen i Soknedal, og nå
blir det altså mange kjente
viser som Calle Schewens vals,
Rosa på bal og Flickan i Havana.
Arne Rees orkester spiller,
og kvelden ledes av Per Olav
Skjevdal og Jostein Gynnild.

Trønderbladet
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Dalarock rocker Høvdingen
Gauldalsbandet Dalarock inntar Høvdingen på lørdag. Da
åpnes alle dører på serveringsstedet, og hele huset tas i bruk.
Dalarock er et band som
hovedsaklig består av musikere
fra Gauldalen, med Rita Bollandsås på vokal, Vegard Bor-

ten på rytmisk gitar og vokal,
Magnus Stavsøien på leadgitar,
Peder Rosmo på bass, og Jahn
Arild Øye Myre på trommer.
Bandet ble til litt etter hvert,
og har siden blitt et populært
musikkinnslag i dalføret. De
spiller musikk i genrene coun-

try, rock og blues, og sier om
seg selv at de har stor glede av
å stå på scenen.
«Hver og en fyller sine sko,
enten med sjarm og takt, eller
med erfaring fra musikkbransjen.
Bandet har det gøy sammen,

og gir jernet hele veien. Spilleglede, glimt i øyet, show og allsidig god vokal,» skriver de når
de skal beskrive seg selv.

En kveld med
stor innlevelse
JAZZPIANIST:VigleikStoraaserenkjentjazzpianistsomharspiltmye
sammenmedKirstiHuke,ogogsåetbevispåsinstyrkesompianistmed
etkortsolonummerhelttilslutt.

MARTEHUKE:Hunharetterhvert
harfåttetkjentnavnforsinediktsamlingeroglestefraflereavdepå
sinmåte.

INNLEVELSE:EllenGrimsmoForos
lestefrasindiktsamling’Gårdet
an’,medeninnlevelseogmedet
fortellendeansiktogkroppsspråk.

Intenst.Uttrykksfullt.
Innlevende.Sånnvar
kulturkveldenpåStøren
denneuka.

Ellen Grimsmo Foros og Marte Huke leste fra sine diktsamlinger, mens Kjersti Huke akkompanert av Vigleik Storaas,
ga publikum gode musikalske
opplevelser. Hver på sin måte
fremførte de sine ting med inn-

KIRSTIHUKE:Hunernokbestkjentsomdengodejazzsangerinnehuner,KirstiHuke,mengamangebevispå
sittmangfoldsomdahungapublikumsinversjonav’Skynddegåelske’.

levelse, som krevde at publikum var «til stede».
Foros leste med en innlevelse og et uttrykksfullt kroppsråk. Marte Huke ga en mer
monoton, lavmælt formidling
av sine dikt. Begge ble godt tatt
imot av det voksne publikum-

met.
Kjersti Huke, best kjent
som jazzsangerinne, ga flere
eksempler på sine mangfoldige
tolkninger. De ble understreket ytterligere med Vigleik Storaas sitt pianospill.
Kvelden var en del av Den kul-

turelle spaserstokken, hvor
målet er å sørge for kunst- og
kulturformidling av høy kvalitet til eldre.
Tor Arne Granmo

«Perfekt gjennomført!»
Menlikevelholdt
detikkeforCamilla
BendiksenRakbjørg.
Rakbjørg ble slått ut under
onsdagens semifinale i Idol.
Den 18 år gamle talentfulle
vokalisten fra Ler, har kommet langt under årets runde av
sangkonkurransen på TV2,
men nå ble motstanderne for
sterke.
Camilla var den første til å

entre «Idol»-scenen, og hun
sang sangen «Try» av Pink.
Hun fikk skryt av dommerne, og Gunnar Greve sa
blant annet at han syntes det
var perfekt gjennomført, og
Kurt Nilsen mente det var et
godt sangvalg.
Lersjenta ble ansett som en
god konkurrent av bookmakere i forkant også, men hun
var dessverre ikke en av de to
som gikk videre av onsdagskveldens åtte delfinalister.

Camilla tok Idol-exiten
med stor ro, og hadde følgende melding til sine fans på
Facebook etter sending:
«Da var IDOL over for
meg! MEN dette er bare starten på masse mere sang og
opplevelser!
:-)
TUSEN
TUSEN TUSEN TAKK, til
alle som stemte på meg :-)»
Solveig Tofte
solveig.tofte@tronderbladet.no
98260 469

SLUTT:IdoleroverfordennegangforCamillaBendiksenRakbjørgfra
Ler.
Foto:TV2

18

KULTUR

Lørdag02.mars2013

Trønderbladet

Publikumsrekord
for Anna Karenina
STERKFILM:RagnhildAasenogBjørgSingstadsynesfilmenvarsterk.
Ragnhildharværtpåformiddagskinofør,ogsierhunsynestilbudeter
veldigbra.

Mangevilleseden
oscarvinnende
storfilmenpåMelhus
kino.
Torsdag viste Melhus kino den
engelske filmen «Anna Karenina» som formiddagskino. Filmen vant Oscar for beste kostymedesign, og har fått mye
omtale og gode kritikker.

– Veldig, veldig bra
Publikum visste sin besøkelsestid, og kulturkonsulent Marit
Grendal kunne fortelle at torsdagens besøk var tidenes høyeste på formiddagskino.
– Det er 71 i salen her i dag,
og det er veldig, veldig bra.
Det tyder på at det er mange
som er spente på denne filmen,
sa Grendal innledningsvis.
Det siste halvåret har det
vært et gjennomsnitt på rundt
30 besøkende, til det som tidligere het seniorkino, men som
nå er omdøpt til det noe mer
nøytrale «formiddagskino».
– Vi vurderer ikke lønnsomheten i dette, men kjører film
uansett, uttaler Grendal.

Store produksjoner
Kulturkonsulenten sier videre
at de er veldig interessert i å
trekke et større publikum til
torsdagsvisningene, og at de
gjerne vil ha tilbakemeldinger
fra publikum på hva som kan
gjøres.
– Vi tenker at det handler
om hvilke filmer som blir vist,
og tidspunktet, sier hun.
Det er til dels store produksjoner som er vist i kinosalen
på Melhus i det siste, og forrige
gang det var formiddagskino,
var det filmen «Les Miserables» som sto på plakaten.
Neste visning, i mars, er
«Amor», som også er en oscarvinner. Den fikk pris for beste
utenlandske film.

– En sterk film
«Anna Karenina» er basert på
Leo Tolstojs roman med
samme navn, og handler om
kjærlighet, relasjoner, og ikke
minst Anna Kareninas vilje til
å ofre absolutt alt for den store
kjærligheten.
Anna forlater sin mann,
sønn og sosiale posisjon, for å

REKORD:71besøkendepåformiddagskinoerlangtovergjennomsnittet.Melhuskinovistestorfilmen«Anna
Karenina»påtorsdag.

være sammen med den unge
offiseren Vronsky. Dette skaper stor skandale i St. Petersburgs sosietet.
– Det var en sterk film, fastslår kinogjenger Ragnhild
Aasen

Interessant historie
Verken Ragnhild eller kinovenninnen Bjørg Singstad, hadde
nær kjennskap til handlingen
fra før. Ragnhild hadde søkt
på internett og orientert seg litt
kvelden i forkant, og Bjørg
hadde fått høre litt av en annen
venninne som har hørt lydboken.
– Det var veldig interessant
historisk sett, blant annet
hvordan det var under tsarveldet, sier Bjørg.
Ingen av dem tror de hadde
vært i stand til å bli så fortapt i
kjærlighet, at de ville forlatt

sine barn av den grunn.
– Nei, på ingen måte, uttaler
Ragnhild.
– Anna hadde så mange forstyrrende momenter rundt seg,
og hun var under sterk påvirking utenfra, sier Bjørg, med et
forsvar til kvinnen i filmen.

Ordinære forestillinger
Filmen «Anna Karenina» vises
også som ordinær kino på søndag, og Marit Grendal sier at
hvis det er stor oppslutning,
kan det være aktuelt å sette
opp flere visninger.
– Vi kan eventuelt sette den
opp flere ganger, i tillegg til det
programmet som allerede er
oppsatt, forteller hun.
Det er få som har bestilt billetter på forhånd til filmen, så
Grendal sier det er vanskelig å
spå noe om forventet besøkstall foreløpig.

FORNØYD:KulturkonsulentMarit
Grendalersværtfornøydmed
oppslutningenomdennemånedensformiddagskino.

Solveig Tofte
solveig.tofte@tronderbladet.no
98260 469

Jubileum for misjonsforeninger
Deeldsteforeningenei
Melhuser150år.
Fire misjonsforeninger tilknyttet Det Norsk Misjonsselskap jubilerer i helga. Hovedforeninga Nedre Melhus misjonsforening er 100 år, mens
tre kvinneforeninger er 150 år.
Disse har navnene Skottvoll,
Åsen og Varmbo, og er fortsatt i drift.
Randi Horg Løvås er leder

i hovedforeninga, og forklarer
at Det Norske Misjonsselskap
har sterk tradisjon i Melhus.
Organisasjonen er over 170 år
gammel, og det gikk en bølge
av foreningsstiftelser i tida etterpå. NMS hadde også ei
forening på Søberg fra denne
tida, men den er ikke i drift
lenger.
Da hovedforeninga ble stiftet 23. februar 1913 meldte 58
personer seg som medlemmer,
allerede på det første møtet.

Ellef Sørløkken ble lagets
første formann. Den som satt
lengst som formann var Elias
Skotvoll, i hele 24 år.
Foreninga har hatt flere misjonærer. Aud Bredeli var i
Kamerun, Hilde Masvie i
Etiopia, Kirsten Pernille Øie i
Kamerun og Marit og Bjørn
Sverre Lie på Madagaskar.
Søndag blir det jubileumsfest på Melhus bedehus. Regionleder Øyvind Ulland
Eriksen holder tale, og Grete

Storbæk Eriksen skal synge.
Karen Ree har misjonsinformasjon, og Randi Horg Løvås
skal fortelle om historia til
NMS i Melhus.
Styret i Nedre Melhus misjonsforening består av Randi
Horg Løvås, Bernt Fløttum,
Øyvind Løvås, Kjellrun Mosdal og Kirsten Pernille Øie.
John Lerli
john.lerli@tronderbladet.no
98260455

LEDER:RandiHorgLøvåserlederi
NedreMelhusMisjonsforening,
somertilknyttetDetNorskeMisjonsselskap.Foreningaharidag
27medlemmer.
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Vinneren får tilsendt ﬁre Flax-lodd

Vi må ha svar på dagens oppgave
innen førstkommende torsdag.
Send svaret til Trønderbladet,
Postboks 26, 7221 Melhus.
Merk konvolutten “Kryssord”.

Navn: .....................................................................................................................................
Adresse: ............................................................................................................................
Postnr./sted: ..............................................................................................................

      

  
Send SMS TB

HVOR
løsningsord til 2399
innen torsdag 7. mars
Pris kr 5,- pr. melding
Vinneren blir trukket ut, og får
tilsendt ﬂaxlodd.

VINNER FORRIGE UKE:
Randi Torstensen fra
Tømmesdalen klarte forrige
ukes konkurranse.
Vi sender ﬂaxlodd!
Svar: Gåsbakken.

Forrige helge-X

5 til kaﬀen
1) I hvilken idrett hadde skipsrederen Jan Staubo ﬂere NM-titler?
2) Ligger Kronobergs län nord eller sør i Sverige?
3) Hvilken idrett utøver en såkalt judoka?
4) I hvilket land ligger universitetsbyen Lublin?
5) I hvilken by lå Harald Eia og Bård Tufte Johansens rutebilstasjon?

1) Tennis, 2) I sør, 3) Judo, 4) Polen, 5) Arendal

UKAS KONKURRANSE

%DUQH
+-51(7

UKENS VINNER:
Berit og Johan Strengen, Ler.
Vinneren får tilsendt ﬁre Flax-lodd i
posten. Gratulerer!
Løsningssetning:
Traﬁkkonﬂikt i sikte.

Vi ønsker oss
tegninger til
%DUQH
 ! ! $       $   
        
  #   # %  #  
 !
   ! !  " ""  #    ! !
!   ! !   !    ! ! 
     $      

+-51(7

Send den til
Trønderbladet,
postboks 26,
7221 Melhus eller på
e-post til tronderbladet@tronderbladet.no

God
helg
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Trønderbladet

Til kommunens maktelite

Bygdefolk
og rovdyr
Viser til Trønderbladet av
lørdag 23. februar, her mener forfatteren at «Bjørnepote» bør stå fram med fult
navn. Men dersom du bor
på bygda, da skal du være
mot rovdyr og for fri ferdsel
med snøscooter.
Dersom du er av en
annen oppfatning og gir uttrykk for dette, får du et
stort problem med trakassering og mobbing. Det vil
ikke bli levelig for deg i lokalsamfunnet.
Virkeligheten på bygda
er at mange ønsker større
bestander av rovdyr enn det
vi har i dag.
På turer i våre nasjonalparker bør det være en selvfølge at her har vi muligheter til å få oppleve våre
store rovdyr, og ikke som i
dag at det nærmest står en
sau oppe på et hvert fjell.
Vi ser ofte filmer fra nasjonalparker i andre land,
her er det husdyr som må
vike og gi plass til rovdyrene. Slik bør det bli i Norge også.
I dag holdes rovdyrbestandene på et så lavt nivå, at
det er uforsvarlig med henhold til innavl og sykdommer.
Takk til «Bjørnepote»
for gode artikkel, stå på, du
har mange tilhengere.
naturelsker

Som foreldre til et barn på en
av utebasene i Presttrøa barnehage føler jeg at det er på tide å
reagere med et innlegg i Trønderbladet. Reaksjonen min går
ikke bare på mulig nedleggelse
av en avdeling i barnehagen,
men også på generelle prioriteringer av kommunens politikere og administrasjon.
Rådmann Roy J. Jevard sier
i Trønderbladet at kommunen
har spart og tatt ned der det
trengs for å ha ledersamlinger
(Roma og Røros). Jevard sier
at ledersamlingen på Røros er
innenfor rammene. Hvilken
post i kommunens budsjett ligger i disse rammene? Budsjettet er politisk vedtatt, men er
politikerne informert om hva
denne posten skal brukes til?
Er alle politikerne i kommunen
enig i bruken av midlene til ledersamlinger i Roma og på
Røros? Når Jevard ble konfrontert med prisen for reisen
til Roma, sa han at det ikke var
noe dyrere enn å dra på ledersamling til Oslo. Romaturen
kostet 300.000 kr og Røros
kostet 75.000 kr. Røros er kanskje ikke Oslo, men et bedre alternativ enn Roma samt at utbytte av samlingen ville vel
vært like god!? I tillegg synes
jeg det er forunderlig at man
legger en ledersamling til
Røros under Rørosmartnan
da prisene på hotell osv. er justert opp grunnet martnan.
Hvis det stemmer som Jevard
sier, at man kun brukte 45 minutter på martnan var det da
nødvendig å legge samlingen
til Røros på dette tidspunktet?
Nå har ledere i kommunen
gjennomført 2 samlinger i løpet av kort tid. Hva har kommet
ut av disse samlingene? Regner
med at rådmannen kan svare
på dette og forklare dette ovenfor kommunens innbyggere.
Hva var målet med samlingene? Hva var status før samlingene? Hvor er dere i dag i
forhold til målene som ble
satt? Er det utarbeidet en gap-

analyse i forhold til dagens
situasjon og satte mål? Er det
økonomiske effekter eller økt
servicetilbud man ønsker å
oppnå.
Rådmannen skryter av at
kommunen er den 8. beste
kommunen å bo i, og undersøkelsen stemmer sikkert. Men
er dette på grunn av eller på
tross av kommunen. Min påstand er at dette kan være på
tross av. Tror grunnen til at
kommunen kommer så høyt er
all frivillighetsarbeidet som
legges ned i kommunen. Se på
alle idrettsanlegg og kulturelle
muligheter som de frivillige
har sørget for. Det ligger flere
1 000 arbeidstimer i det frivillige som gjør at kommunen
kommer så godt ut av undersøkelsen. Dette er min påstand
selvfølgelig, men tror ikke
kommune administrasjonen
eller politikerne skal ta all
æren selv for dette resultatet.
Vet ikke hvor høyt Melhus
kommune hadde kommet på
listen dersom man kun har
vurdert servicetilbudet som
kommunen tilbyr.
Rådmannen hevder at kommunen har så gode resultater.
Hvilke resultater sikter man til
her? Er det økonomiske eller
servicetilbud? Er det gode resultater å legge ned 2 avdelinger på Presttrøa barnehage?
Økonomisk er det sikkert bra
for resultatet, men som serviceorgan er det ikke et godt
resultat. Hvor ble det av ”Offensive Melhus”? Vil si at dette
i følge fotballspråket må være
”defensive Melhus”. En offensiv kommune har satt seg ned
for å skaffe midler til opprettholdelse av slike gode tilbud
for de minste. Men vår kommune prioriterer heller lederne
i kommunen enn velferden til
våre barn. Og dette gjøres i
velsignelse av våre politikere,
eller er det politikere som ikke
er enige i bruken av midlene?
Fint om man får vite hvem
som er uenig av politikerne på

kvens kan bli at ingen av samlasterne flytter sine terminaler
til den nye terminalen, noe
som igjen fører til at mer gods
fra sør vil bli sendt med bil i
stedet for bane. Det er det
motsatte av det SV ønsker. La
oss derfor bli enige om å finne
en løsning sør for Trondheim.
Det er to viktige grunner til
å si nei til nytt logistikknutepunkt på Søberg. Kornjord er
verdifull og et logistikknutepunkt er arealkrevende og vil
høyst sannsynlig trekke andre
arealkrevende virksomheter
etter seg. Omlasting av gods
vil føre til vekst i utslipp, støy
og transportbehov. Ingen gladsak for miljøet og bomiljøet.
Hvis vi sammenligner en
delt løsning på Torgård innbefattet en havneløsning i
Børsa/Orkanger og en integrert løsning på Trolla, har
Trollaalternativet mange kvaliteter. Jordvern og miljøvern

dette området.
Til slutt synes jeg det er rart
at ingen av enhetslederne som
reagerer på dette med å avstå
fra disse samlingene. Det er
trist at vi har kommet til den
sitasjonen at ingen tør eller vil
ta avstand til denne pengebruken da det i neste omgang går
ut over servicetilbudet i kommunen. Dette påvirker kanskje
direkte på enhetslederens avdelinger. Som sagt har rådmannen avsatt disse midlene i
budsjettet.
Mine damer og herrer, dette
er feil prioritering av administrasjonen og våre politikere.
Problemet kan kanskje være at
administrasjonen i Melhus
kommune har fått for stor

makt overfor våre folkevalgte
politikere.
Det begynner å bli på tide at
vi som innbyggere i denne
kommunen reagerer på administrasjonens og politikernes
vedtak og valg !
Anonym

My boots
Jeg tenker
altså er jeg
sa filosofen.
Jeg går og går
altså tenker jeg.
sier hobby-filosofen.
Elling

Tilgjengelighet på Øysand?

Nytt logistikknutepunkt på Trolla
Godsmengdene øker og befolkningstetthet i Trondheimsregionen vokser med rekordfart. Sjølsagt må gods fra
vei til bane og båt. Det må vi
legge til rette for. Satsing på
utbygging, elektrifisering og
hurtigere tempo på jernbanen
er nødvendig. Sørover, nordover, østover og Røros/Østerdalen.
Nytt logistikknutepunktet
kan ikke etableres på Hell
eller i Malvik. Dette vil føre
til at gods som kommer sørfra, vil bli fraktet to ganger
gjennom de mest befolkningstette områdene i regionen.
Støy og tung klimaforurensing vil være resultatet. Selvsagt er det stor motstand fra
innbyggerne i Malvik for en
slik løsning. Næringsforeningen i Trondheimsregionen
(NIT) mener det beste av alt
er en integrert løsning sør for
Trondheim. En annen konse-

FORSIDESAK: Trønderbladet 23. februar hadde kutt i barnehagene som
hovedoppslag.

vil bli godt ivaretatt. Store
deler av næringslivet vil få en
plassering av godsterminalen
som er hensiktsmessig. Den
befolkningstette Trondheimsregionen vil ikke få tunge
støybelastninger. Utfordringen ligger i pris, ikke teknologi.
Norge er god til å bygge i fjell
og på sjø. Å se nærmere på en
felles løsning mellom eksisterende Trondheim havn, Marienborgområdet for jernbane
og Trollaalternativet er også
interessant.
Vi må løfte blikket og se
godsterminalen i et 100årsperspektiv. En seriøs utredning av Trollaalternativets
muligheter bør vi få på plass
snarest.
Knut Fagerbakke, SV,
varaordfører Trondheim
Randi Reese, SV,
fylkestingsrepresentant

I onsdagens Adresseavis var
det en større artikkel om
campingen
på
Øysand.
Denne saken har vært tatt
opp i Trønderbladet ved tidligere anledninger.
Forstår det slik at Melhus
kommune er bekymret for
allemannsretten til strandsonen på grunn av campingvogner som står her. Ser ikke
noe problem i dette da de står
bak flomålet? Og i tillegg i
enden av stranda hvor det er
lite grunn for å gå på tur?
Det som derimot er et
stort problem, er parkeringsgebyret man forlanger hele
året! Man skal loppes for 50
kroner hvis man vil gå en tur
på stranda i januar? Kan forstå dette på store utfartshelger på sommeren, hvor man
organiserer parkeringen og
dermed har en innsats med
det. Legg merke til at alle parkeringsmuligheter i nærom-

rådet er blokkert/skiltet slik
at man skal være nødt til å
betale parkeringsavgift til
campingen! Er ikke dette ett
større hinder for allemannsretten, så vet ikke jeg.
Hva om man hadde tenkt
positivt i stedet og gjort kafédrift mere attraktivt for å
lokke turgjengere til å legge
igjen penger? Et dampende
vaffeljern på kioskterrassen
på søndager ville vært ett trivselsfremmende tiltak etter
søndagsturen? I stedet lar
man den norske «bom & avgiftssyken» regjere.
Resultatet er for min del at
jeg ikke går tur der mer.
Føler meg lite velkommen?
Her burde kommunen sørget for en tilgjengelig P-plass
uten avgift. Ledige arealer
finnes det nok av der nede.
Irritert turgåer

ANNONSE

Trønderbladet
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Kunngjøringer
Bingo

.XQQJM¡ULQJRPLJDQJVDWW
UHJXOHULQJVSODQDUEHLG

Infomøte

BINGO

Soknedal Sanitetsforening
mandag 4. mars kl. 19
på Soknedal bakeri og
konditori.
2EVITALISERING AV SANITETEN

i Soknahall
mandag 4. mars
kl 19.30

 
 

Konsert i
Hølonda kirke
med Hans Inge Fagervik
torsdag 7. mars kl. 19.00
Billett: 100,Arr.: Hølonda Menighetsråd

s 3TIGENDE POTT
Arr: Soknahall











 

 

 


Kjøpes





,KHQKROGWLO3%/NXQQJM¡UHVGHWKHUYHGDW
UHJXOHULQJVSODQDUEHLGHULJDQJVDWWL%XYLNDJQUEQU
YHGNU\VVHWPHOORPI\ONHVYHJRJI\ONHVYHJ
+HQVLNWHQPHGSODQDUEHLGHWHUnWLOUHWWHOHJJHIRUXWE\JJLQJ
DYEROLJRJIRUUHWQLQJVIRUPnO2PUnGHWHUYLVWVRPEROLJRJ
Q ULQJVIRUPnOLNRPPXQHSODQHQVDUHDOGHOGHOSODQ%XYLND
,QQVSLOOWLOSODQDUEHLGHWNDQVHQGHVWLO$JUDII$UNLWHNWXUSn
HSRVWVYHQG#DJUDIIQRLQQHQ
PHGNRSLWLO6NDXQNRPPXQH5nGKXVHW%¡UVD
2SSO\VQLQJHURPSODQDUEHLGHWNDQInVYHGKHQYHQGHOVHWLO
$JUDIIDVY6YHQG-RKQQ\%UHLE\
WOI
HSRVWVYHQG#DJUDIIQR

Garasjeporter - VINTERKUPP

Vi har også markiser. Kontakt din lokale
OHYHUDQG¡U$UQ¿QQ5¡QQLQJ
Fasadeprodukter AS. Tlf. 988 60 006

Rubrikkannonser i Trønderbladet
Pr. innrykk, inntil 4 linjer

125,-

Ekstra linje kr. 25,- 20% rabatt v/4 eller flere innrykk.

Kunst, antikk, innbo
og løsøre kjøpes/
auksjoneres.
Tlf. 913 79 846/926 67 198
www.trondelagauksjon.no

Husrom
Sokkelleil. m/garasje
på Kvål til leie fra 1/4.
Tlf. 911 99 686
Ny leilighet på Støren
under oppføring, leies ut.
Sentralt.
Tlf. 971 40 470

SANGAFTEN
EN BÆREKRAFTIG
OG FREMTIDSRETTA
NÆRINGSPOLITIKK
Åpent møte på
Støren kino tirsdag
5. mars kl. 19.30

KVÅL

Stortingsrepresentantene
Snorre Valen (SV) og
Alf Egil Holmelid (SV)
deltar i debatten sammen
med bla. Lars Morten
Rosmo, Bondelaget,
Knut Sjøvold, Bonde- og
småbrukerlaget, Steinar
Nygaard, Naturvernforbundet og Ola Wang, tidl.

Rosmælen bedehus

næringsrådgiver.

Sangkveld med utlodning
fredag 8. mars kl. 19 00
Sang: Melhus menighetskor
Andakt: Kirsten P. Øie
/PPLESING 4ORDIS 2OFSTAD
Allsang.
±RESALG "EVERTNING
Velkommen!
Arr.: Bedehusstyret

Kom du også og delta
i debatten.
Arr: Midtre-Gauldal SV
og Sør-Trøndelag SV

med sanger av
Evert Taube
Bakerikaféen, Soknedal
onsdag 6. mars kl.19.00
Program:
s !RNE 2EES TRIO
s 3ANGHEFTER MED
Evert Taubes sanger
s 0ER /LAV 3KJEVDAL OG
Jostein Gynnild leder
kvelden.
Allsang. Kaffesalg. Loddsalg.
Arr: Kulturens venner i samarb.
med Kulturkontoret og
Folkeakademiet.

Frosset vann
og avløp?
Vi steamer og spyler!
Morten: 913 37 057
Rune: 918 59 570
Lars:
905 90 222

www.saltdalshus.no

Høring
– Søknad fra Norsk Motorklubb Melhus om endring i
utslippstillatelse – Melhus
kommune
Søknaden beskriver en utvidelse
av driften i sommerhalvåret. Det
er i eksisterende tillatelse ikke
tillatt å drive i skoleferier og det
søkes nå om feriestengt kun i
juli måned.
Det søkes også om å oppheve
begrensninger som ligger i
grenen motocross. Per i dag er
dette tilbudet begrenset til barn
og unge mellom 5 – 12 år. Det
ønskes å åpne for fri alder og
kjøretøy.

saltdalshus markedsavdeling 2012

EIENDOMSSKATTELISTE
2013

Vi lanserer nå et helt nytt huskonsept som er inspirert av Norges mest
populære hytteserie — Aurora fra Saltdalshytta. Moderne og spennende hus
der gulv, vegger og tak består av ferdig isolerte elementer, noe som gir kort
byggetid og høy kvalitet. Du finner de første 24 modellene på våre nettsider!

på Mjuklia onsdag
6. mars kl. 19.00.
s -ISJONSKONSULENT
Kjetil Vada taler
s 2ENNEBU MUSIKKLAG
synger
s 6I GIR VÍR MISJONSGAVE
s "EVERTNING
Arr: Trollheimen og
Gauldalen områder

Vel møtt! Inngang kr. 100,-

NYHET!

Saltdalshus

Velkommen til NMS
inspirasjonssamling

Skaun kommunestyre
har vedtatt utskriving
av eiendomsskatt for
2013 på verk og bruk.
Eiendomsskattelista
ligger ut til offentlig
ettersyn på Skaun
kommunes hjemmeside
www.skaun.kommune.no
i tida 01.03.13-22.03.13.
Evt. klage på den
utskrevne eiendomsskatten må framsettes
skriftlig og sendes:
Skaun kommune,
økonomi- og personalkontoret,
postboks 74,
7358 Børsa.
Klagefristen er 6 uker.
Økonomisjefen

ÅRSMØTE

Tid: torsdag 21. mars 2013
kl. 13.00
Møtested: Teorirom,
dƌĂĮŬŬƐŬŽůĞŶ͕KƉƉĚĂů
ͻ^ĂŬĞƌƐŽŵƆŶƐŬĞƐ
ĨƌĞŵŵĞƚĨŽƌĊƌƐŵƆƚĞ
ŵĊǀčƌĞƐƚǇƌĞƚŝŚĞŶĚĞ
ŝŶŶĞŶϭϰ͘ŵĂƌƐ͘

Søknaden er lagt ut til offentlig
gjennomsyn i Melhus kommune,
hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og på www.fmst.no.
Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden sendes til
Fylkesmannen i SørTrøndelag, Postboks 4710
Sluppen, 7468 Trondheim eller
postmottak@fmst.no
innen 5. april 2013.

Varsel om reguleringsplanarbeid
i Samsjø statsallmenning
MIDTRE GAULDAL KOMMUNE
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres
oppstart av reguleringsplanararbeid for detaljregulering
av Nognillosen hytteområde. Grunnlag for planarbeidet er
områderegulering for arealer ved sørenden av Samsjøen
godkjent av Midtre Gauldal kommune 7. mai 2012.
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for friluftsliv
gjennom tilbud om 15 hyttetomter i henhold til overordna plan.
Kommentarer eller spørsmål knyttet til planarbeidet kan rettes
til Statskog Midt-Norge ved Geir Wagnild, tlf. 907 30 776
eller e-post gwa@statskog.no.
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Årsmøte i Melhus Idrettsråd
avholdes 3. april 2013 i Melhushallen, møterom MHM kl 19.30.

SOKNEDAL

FLÅ

HORG

BØRSA

KOLBRANDSTAD

Eventuelle saker må meldes leder i Idrettrådet, Ruth Laila Berge,
e-post: ruthlailaberge@gmail.com/ruthlailaberge@hotmail.com
eller telefon 91 39 45 38 innen 19. mars 2013.

SKAUN

Gudstjenester
for kommunene

Melhus, Skaun, Midtre Gauldal

Årsmøte i Gauldal Motorklubb
14. mars kl.19.30 i Hauka forsamlingshus
Vanlige årsmøtesaker.
Saker må være styret i hende innen 10. mars.
Velkommen!

SØNDAG 3. MARS
HORG KIRKE

FLÅ KIRKE

Kl. 11.00: Familiegudstjeneste v/
Brenne. Organist Høsøien. Dåp.
Ofring: «Sprell levende».

Kl. 18.00: Gudstjeneste v/Brenne.
Organist Høsøien. Ofring:
Menighetsarbeidet. Kirkekaffe.
Menighetens årsmøte.

Ingen gudstjeneste i
Skaun prestegjeld 3. mars
pga. konfirmantleir
Kl. 13.30: Avslutningssamling på
Søvasslia ungdomssenter.

MELHUS KIRKE
Kl. 11.00: Familiegudstjeneste
v/Morland. Organist Noreen.
Utdeling av 6-årsbok.
Dåp. Ofring: Menighetens
trosopplæring. Enkel kirkekaffe.

I forbindelse med nye skogbruksplaner i Melhus, holdes
det informasjonsmøter om bestilling, planprodukt, finansiering m.m. Vi oppfordrer alle skogeiere til å møte!

SOKNEDAL KIRKE
Kl. 11.00: Familiemesse v/O.
Stjern. Nattverd. Ofring: Kirkens
Bymisjon. Onsdagsklubben
deltar.

Infomøter om ny
skogbruksplan i Melhus

7. MARS

TID/STED:

Kl. 19.00: Årsmøte i Støren
menighet – Kirkestua GSK.

Skjerdingstad planteskole: Tirsdag 5. mars kl. 19.00
Hovin samfunnshus:
Onsdag 6. mars kl. 19.00
Vonheim (Hølonda):
Torsdag 7. mars kl. 19.30

VEL MØTT!
BUDAL

BUVIK

MELHUS

STØREN

SINGSÅS

HØLONDA

Med hilsen Styringsgruppa

JEGERPRØVEKURS
Melhus JFF starter nytt jegerprøvekurs
tirsdag 12. mars kl. 18.00 i klubbhuset
(Darres vei)
For påmelding: arild.gjertsen@gmail.com,
tlf: 952 63 125.
For nærmere info www.melhusjff.org

Stilling ledig

www.stfk.no

Sør-Trøndelag
fylkesutvalg
Avholder møte 5. mars
Møtestart kl. 12.00.

Jernbetong AS har sørsiden av Trondheim, Melhus og Skaun som hovednedslagsfelt. Med over 30 års fartstid i bransjen har vi en solid lokal
forankring. Vi arbeider mest med tomtearbeid for næring og bolig, med
tilhørende vei og V/A anlegg. Vi ønsker derfor primært søkere med erfaring
fra denne type arbeid, som har evnen til å arbeide selvstendig og som
ønsker å ta ansvar.
Vi kan tilby et trivelig arbeidsmiljø, gode betingelser og faglige utfordringer.
Om du vil bli vår 8. medarbeider, kan spørsmål om stillingen rettes til:
daglig leder Jonas Myhr, tlf. 913 92856 eller 72 85 70 50.
Søkere uten relevant erfaring vil ikke bli vurdert.
Skriftlig søknad med CV sendes til:
Jernbetong AS, 7224 MELHUS, eller post@jernbetong.no.

Sted: Fylkesutvalgsalen,
Fylkeshusets 5. etasje,
Trondheim.
Det tas forbehold om
eventuelle endringer.
Saksdokumentene blir
tilgjenglig på vår
hjemmeside: www.stfk.no
Fylkesordføreren

frantz.no

søker erfaren gravemaskinfører

KREATIVE †

Årsmøte
Horg Bygdatun
Det avholdes årsmøte på
Orion Kafé på Ler (tidligere
Oles Autorast) mandag
18. mars 2013 kl.19.00.
Det blir behandling av
vanlige årsmøtesaker.
Evt. forslag som det ønskes
at årsmøtet skal behandle,
må sendes styrets leder
Per H. Gylland, 7236 Hovin,
innen 9. mars.
Styret

SETERRENNET
Søndag 3. mars 2013
Trim
Store og små: start fra
kl.10.00, klassisk,
28km-34km
Tur
Dame/herre: start kl.11.30,
klassisk, 34km
Start og mål ved Skihytta
på Fremo
Se mer info/påmelding på
våre hjemmesider:
www.flåil.no
Velkommen!
Flå il ski

Er du klar for å lede et tradisjonsrikt firma med kvalitet i alle ledd?

Daglig leder
Børset & Bjerkset Entreprenør AS er et entreprenørselskap
med ca. 55 ansatte og hadde i 2012 en omsetning på
omlag 115 MNOK. Selskapet er lokalisert på Støren og
utfører prosjekter i hovedsak innenfor en radius av 10 mil
fra Støren. Vi har høyt kvalifiserte og dyktige fagarbeidere
samt velfungerende og profesjonelle servicefunksjoner.
Selskapet utfører alle typer prosjekter fra totalentrepriser
til delte entrepriser både for private og offentlige
oppdragsgivere, i tillegg til boligprosjekter i egenregi.

Se fullstendig utlysning på www.totalconsult.no. Ønsker du nærmere opplysninger, ta gjerne kontakt med
TotalConsult ved bedriftsrådgiver Lisa J. Vespestad, tlf. 913 37 219, eller Torstein Sneisen, tlf. 918 88 186.
Søknad med CV registreres på www.rekruttering.totalconsult.no innen 20.mars 2013
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Etterlyser de som har spilt
i korps og som bor på
Støren med omegn
Har du spilt i korps eller kjenner du noen
som har spilt i korps?
Kan dere ta kontakt med Arild Haanshus på
tlf. 950 37 163 eller e-mail: a-haansh@online.no.
Støren skolekorps kartlegger hvor mange som
har spilt i korps i samarbeid med
Norges Musikkorpsforbund.

Karsten og Petra blir bestevenner
Norge. Barnefilm. Tillatt for alle. 1t. 26 min

Søndag 3. mars kl. 14.00

KARSTEN OG PETRA BLIR BESTEVENNER
(No Tillatt for alle) Barnefilm

Søndag 3/3
Onsdag 6/3

kl 18.00
kl 18.00

På utkikk etter
næringslokale
på Støren?
I forbindelse med at AudioPlus, i løpet av 2013, flytter inn i
lokaler på Prestteigen på Støren, blir det ledige lokaler i
2. etasje ved Midtre Gauldal sykehjem.

Beautiful creatures USA. Drama. 2t. 3 min. 11 år.
Søndag 3. mars kl. 16.00

VICTORIA (No 11 år) Drama – Bygget på Knut Hamsuns roman
Søndag 3/3

kl 20.30
KEIRA
KNIGHTLEY

KJÆRLIGHETEN
STILLER INGEN
SPØRSMÅL.

JUDE LAW

ANNA KARENINA (Eng 11 år) Drama
Onsdag 6/3

Anna Karenina Storbritannia. Drama. 2t. 10 min. 11 år

kl 20.30
NOT IN HIS TOWN. NOT ON HIS WATCH.

Kontoret er på 21 kvm, og er samlokalisert med
kiropraktor, øyenlege, homeopat med flere. Felles heis,
venteareal, renhold og strøm er inkludert i leieprisen.
Det er også tilrettelagt for opprettelse av internett- og
telefonabonnement i lokalet. Kantinen ved Midtre Gauldal
sykehjem er tilgjengelig for lunch.
Ny leietaker oppretter ny avtale med Midtre Gauldal
kommune i forbindelse med overtaking av lokalene, når
AudioPlus AS flytter ut i mai/juni 2013.

Interessert?
Ta kontakt med Jorid Løkken, daglig leder
AudioPlus AS på mob. 959 15 262,
eller e-post: jorid.lokken@audioplus.no

Torsdag 28. februar, kl. 11.00
Søndag 3. mars, kl. 18.30

Andre arrangementer:
www.audioplus.no

THE LAST STAND (Am 15 år) Action m/ Arnold Swarzenegger
Fredag 8/3
kl 20.30 NORGESPREMIERE!

CASH, ELVIS
OG VREESWIJK
- 40 ÅR MED
BENNY BORG

Jan Erik Vold
gjester Melhus bibliotek torsdag 7. mars kl. 19.00.
Forfatter Jan Erik Vold forteller om de to dikterinnene
Gunvor Hofmo og Ruth Maier, hovedpersonene i
Riksteatrets forestilling Tvillingsjeler. Tvillingsjeler
bygger på hans biografier om de to. Inngang kr.50,-

Varsel om sletting
GROWING CITY, Teialia 6, 7236 HOVIN I GAULDAL,
org. nr. 996 974 936.
Foretaksregisteret har gjennomført undersøkelser om
foretaket og har grunn til å tro at det er opphørt. Foretaket vil
derfor bli slettet i Foretaksregisteret med hjemmel
i foretaksregisterloven § 7-3, med mindre melding inngis innen
tre uker fra i dag.

Tirsdag 12. mars
kl. 20.00
Kr. 220,-/150,(honnør)

Kreditorvarsel

Oppløsning
ERIKSSON ADVICING AS, Sognet, 7232 LUNDAMO,
org. nr. 989 974 424. Eventuelle krav/innsigelser må meldes
foretaket v/avviklingsstyrets leder Gerd Randi Eriksson,
Dyre Halses Gate 11, 7042 TRONDHEIM, innen to måneder
regnet fra 23.02.2013.

Tvillingsjeler
RIksteatret

Søndag 10. mars,
kl. 18.00

Bedrag RIksteatret
Onsdag 3. april,
kl. 19.00
Billetter kjøpes ved inngang, i Servicesenteret, Melhus rådhus,
tlf: 72 85 80 50 eller på www.billettluka.no. Velkommen!

DEN LILLE
MULDVARPEN
SOM VILLE VITE
HVEM SOM
HADDE
BÆSJET PÅ
HODET HANS!
Fredag 8. mars
kl 18.00
Kr 195,-

JERNBANETEKNIKK AS, 7232 LUNDAMO,
org. nr. 995 706 350. Eventuelle krav/innsigelser må meldes
foretaket v/avviklingsstyrets leder Ove Engan, 7232 LUNDAMO,
innen to måneder regnet fra 14.02.2013.
SLANK BAKFRA DA , c/o Ole Ingebrigt Eid,
7212 KORSVEGEN, org. nr. 995 317 990. Eventuelle krav/
innsigelser må meldes foretaket innen seks måneder regnet
fra 13.02.2013.

Fullstendig kunngjøring finnes på www.brreg.no
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2003 10 år 2013
Fager-design ønsker velkommen til

9,//0$5.60(66$

KRETSÅRSMØTER

0LGW1RUJHVVW¡UVWHVDOJVPHVVHIRUMDNW¿VNHRJIULOXIWVOLY

- Se Norges største målte elggevir
og Norges største målte hjortegevir!
- *HYLUNRQNXUUDQVHXWVWLOOLQJRJ
bedømming. 1DWXUIRWRNRQNXUUDQVH
- Bli med på et actionspekka og
KRULVRQWXWYLGHQGHIRUHGUDJPHG
1LGDURVN\VWPHLWHODJ+YRUGDQ¿VNH
HWWHUGHXOLNHDUWHQH.RQNXUUDQVHU
(OJKXQGXWVWLOOLQJ0DWFKVKRZ9DOSH
VKRZI komprimerte former blir det
GHPRQVWUDVMRQDYXOLNHIRUPHUIRU
Foto Bjørn Brendbakken retrieverjakt. Pistolskyting. %XHVN\WLQJ
- Kastedemonstrasjoner ved Mikael
%ORPEHUJ)OXHELQGLQJY+HQQLQJ
0RHQ.XUVLU¡NLQJDY¿VNRJYLOW
- ”Magiske øyeblikk.” Foredrag ved
fotograf Ole Jørgen Liodden.
- Hytteskolen Toalettløsninger på hytta,
Foto Ole Jørgen Liodden
YDQQRJDYO¡SXWIRUGULQJHUPXOLJKHWHU
- 7U¡QGHODJ$79)RUXPVWLOOHUPHGP\HUnWWXWVW\U+HUHU
PXOLJKHWHQHVWRUHIRUnInPHGVHJVLVWHQ\WWRJWLQJGX
LNNHVNXOOHWUXDWIDQWHVDemonstrasjon av Aasbøfella.
- Foredrag om de nye regler for godkjenning av ettersøks
KXQGHU9HGSURVMHNWOHGHUYHG'LUHNWRUDWHWIRUQDWXUIRUYDOWning, Ingebrigt Stensaas. Knivtorg:Trønderkniv /R.Løseth.
- Historiske Militære Kjøretøyers Forening, HMK, ønsker
YHONRPPHQWLOVLQXWVWLOOLQJDYJDPOHPLOLW UHNM¡UHW¡\
0¡W-RKQ62SGDKOQnDNWXHOOPHGVLQQ\HERN
Foto Irvin Kilde
”Håndbok for en pelsjeger”. Vi deler ut årets Villmarksmessekrus så langt beholdningen rekker, vær tidlig ute, dette har blitt et samlerobjekt!

/HVRPXWVWLOOHUHRJVHPHUSURJUDPSn

www.villmarksmesse.no

tronderbladet.no

Alltid med!
Ved frokosten, på bussen, på venteværelset,
i lunsjpausen, i bilkøen, i sofaen, på nattbordet...
Nett-nyhetene fra
Melhus, Midtre Gauldal
og Skaun
ALLTID MED i lomma.
Tronderbladet.no er
nå spesialtilpasset
smarttelefoner.

KRETS

DAG

DATO TID

STED

Holtålen
Oppdal
Gauldal
Nord-Østerdal

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag

11.03
12.03
13.03
14.03

Hovet - Ålen
Cafe Klau§ulen
Folkets Hus - Støren
Domuskafeen - Tynset

SAKSLISTE:

I NYE BANKHALLEN
YHG0HOKXVKDOOHQlørdag 9. og søndag 10. mars 10–17.

19:00
19:00
19:00
19:00

1.
2.

Åpning
Valg av sekretær

3.

Årsmelding 2012

4.

Årsregnskap 2012

5.
6.

Orientering om kretsens butikk(er)
Budsjett 2013

7.

Forslag vedtektsendringer

8.

Valg

9.

Innsendte forslag

10.

Bevertning
og stort
gratis lotteri!

Utdeling av Coop Oppdals aktivitetspris
Lag og foreninger oppfordres til å søke.
Se www.coop-oppdal.no

LAlle medlemmer ønskes velkommen!
LcUVPHOGLQJHQÀQQHUGXSnZZZFRRSRSSGDOQR
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LØRDAG 2. MARS

19.55: De nominerte

22.50: Madcons gale verden

07.05 Morgensending 09.30 VM på ski 2013.
VM-studio Val di Fiemme. 10.00 VM på ski
2013. Kombinert lagsprint, hopp. Direkte.
11.00 VM på ski 2013. VM-studio Val di Fiemme. 11.30 Vinterstudio. Fra Kvitfjell. 11.50 VM
på ski 2013. VM-studio Val di Fiemme. 12.15
VM på ski 2013. Langrenn 30 km klassisk fellesstart, kvinner. Direkte. 13.45 VM på ski
2013. VM-studio Val di Fiemme. 14.00 V-cup
skiskyting. Jaktstart kvinner. Direkte. 14.45 VM
på ski 2013. VM-studio Val di Fiemme. 15.00
VM på ski 2013. Kombinert lagsprint, langrenn.
Direkte. 15.45 V-cup skiskyting. Jaktstart
menn. Direkte. 16.15 VM på ski 2013. VM-studio Val di Fiemme. 16.30 VM på ski 2013.
Hopp lagkonkurranse, stor bakke. Direkte.

18.30 V-cup alpint
Utfor menn. Kvitfjell.

19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto-trekning
19.55 De nominerte
(1) Et glamorøst, humoristisk og finurlig
underholdingsprogram med snert. I premieren får Ellen Holager Andenæs og Erik
Thorstvedt prisene de ikke visste at de fortjente. Publikum får historiene de ikke visste
eksisterte. En jury bestående av Asbjørn
Slettemark, Mia Hundvin og Knut Folkestad
deler ut utmerkelsene i kategorier som varierer fra program til program. Programleder:
Marte Stokstad.

20.55 VM-kveld
21.35 Underholdningsavdelingen
22.15 Lindmo
23.15 Kveldsnytt
23.30 Lincoln Lawyer
Am. krimdrama fra 2011.

01.25 Dansefot jukeboks m/chat
03.55 Scott og Bailey (r)
04.40-05.40 Frå Lark Rise til Candleford
(r)

21.35: Carlos

21.30: James Bond: Casino...

06.00 Morgensending 08.12 Winx Club 08.35
Mia og meg 09.00 Nyhetsmorgen 10.00 Bonanza (r) 11.00 Ekspedisjonen Tangaroa (r) 11.30
Hotel Cæsar (r) 12.00 Hotel Cæsar (r) 12.30
Hotel Cæsar (r) 13.00 Hotel Cæsar (r) 13.30
Sport & Spill V75. Travtips og ekspertvurderinger av lørdagens V75. 14.00 Hver gang vi møtes
(r) 15.30 Idol (r) 17.00 Idol (r)

08.10 Morgensending
11.45 V-cup alpint

18.30 Nyhetene
18.50 LørdagsMagasinet
19.10 Sportsnyhetene
19.20 Været
19.30 Sara & Selma (r)
20.00 Hver gang vi møtes – Duetter
2012 (r)
21.00 Nyhetene
21.15 Været
21.20 Sportsnyhetene
21.30 VM-studio
21.40 Hver gang vi møtes – Duetter
2012 (r)
22.15 God kveld Norge

14.05 V-cup skøyter

(6) Norsk underholdningsprogram.

22.50 Madcons gale verden
(1) Underholdningsdokumentar. Bli med Madcon Jorden rundt, på jobb og helt privat; på
verdens villeste bilrace Gumball 3000 i USA
og når de stenger av downtown LA for å spille inn video, i eksklusive Italia, hektiske Berlin og folkelige Selbu.

23.20 Änglagård – Alle gode ting er tre
Sv. komedie fra 2010.

01.35 Senkveld med Thomas og Harald
(r)
02.40 Kjærlighetens valg
Am. drama fra 1991.

04.50 American Idol
05.35-06.00 Kontoret

Utfor menn. Direkte.

13.15 V-cup skøyter
500 m kvinner. Erfurt.

13.40 V-cup skøyter
1000 m menn. Direkte.
500 m menn. Erfurt.

14.25 V-cup skøyter
1500 m kvinner. Direkte.

14.55 VM på ski 2013
15.15 V-cup skøyter
Lagtempo menn. Erfurt.

16.20 Folk: Humoristjuristen
Norsk dokumentar.

17.00 Kunnskapskanalen
Forsker Grand Prix - 2012
Oslo.

18.45 Ratingbyråenes makt
(r)
Br. dokumentar.

19.35 Studio 1 (r)
(2) Musikkprogram.

20.05 På sporet av ulv (r)
(1) Br. dokumentar.

21.00 Nyheter
21.10 Ronnie Wood Show
(9) Br. underholdningsprogram.

21.35 Carlos

06.00 Bill & co (r) 06.20 Shake It
Up (r) 06.45 Hundehviskeren (r)
07.35 Air Ways (r) 08.00 Grensevakten (r) 08.25 So You Think
You Can Dance (r) 09.15 Wipeout
(r) 10.10 Christine (r) 10.35
Christine (r) 11.00 Friends (r)
11.30 Friends (r) 12.00 Friends
(r) 12.30 Friends (r) 13.00 Friends (r) 13.30 Two and a Half
Men (r) 14.00 Two and a Half
Men (r) 14.30 Two and a Half
Men (r) 15.00 Two and a Half
Men (r) 15.30 Two and a Half
Men (r) 16.00 Wipeout (r) 17.00
71° nord – Norges tøffeste kjendis (r)

18.30 Herlige hjem
(8) Norsk livsstilsserie.

19.30 Guinness' gale
verden (r)
(4) Br. underholdningsserie.

23.35 EM friidrett innendørs
00.05 Nasjonalgalleriet (r)
00.35 Hovedscenen (r)
Ingvar! – en musikalsk møbelhistorie. Musikal.

02.35-03.30 Livet i oldtida
(r)

(10) Am. underholdningsserie.

21.00 Bingobanden (r)
(1) Norsk underholdningsserie.

21.30 James Bond: Casino
Royale

(22) Am. komiserie.

18.35 Hairspray
Am./br. komediemusikal fra
2007. I rollene: Nikki Blonsky,
John Travolta, Michelle Pfeiffer,
Christopher Walken, Amanda
Bynes. Regi: Adam Shankman.
(11 år)

Am. actionthriller fra 1997. I
rollene: Sandra Bullock, Jason
Patric, Willem Dafoe. Regi: Jan
de Bont. (15 år)

23.20 The Virginity Hit
Am. komedie fra 2010. I rollene: Matt Bennett, Zack Pearlman, Jacob Davich, Justin
Kline. Regi: Andrew Gurland,
Huck Botko.

Casino Royale. Br./tsj./am.
action fra 2006.

00.15 Castle (r)
01.10 Person of Interest (r)
02.05 Rizzoli og Isles (r)
03.00 Major Crimes (r)
03.55 CSI: NY (r)
04.40 Smallville (r)
05.30-06.00 Air Ways (r)
(6) Austr. realityserie.

18.05 The Middle (r)

21.00 Speed 2:
Cruise Control

20.30 America's Funniest
Home Videos

(14) Am. krimserie.

(3) Fr. drama i tre deler.

21.00: Speed 2: Cruise...
06.00 Alle elsker Raymond (r)
06.30 Alle elsker Raymond (r)
07.00 TV-shop 07.30 Hawthorne
(r) 08.30 Dr. Phil (r) 09.30 Er du
smartere enn en tiåring? (r)
10.30 Miss Advised 11.30 The
Fashion Show (r) 12.30 World
According to Paris 13.30 World
According to Paris 14.30 World
According to Paris 15.30 World
According to Paris 16.30 The
Middle (r) 17.00 The Middle (r)
17.35 The Middle (r)

01.10 Playboyjentene (r)
01.40 Playboyjentene (r)
02.00 The Breakfast Club
Am. dramakomedie fra 1985.

04.00 Onkel Amerika (r)
(9) Norsk underholdningsserie.

04.45-06.00 Onkel Amerika
(r)

RADIO

06.05 Morgensending
14.00 Skidskytte
Direktsändning.
14.30 Vinterstudion
15.00 Skid-VM: Val di
Fiemme
Direktsändning.
15.45 Skidskytte: Världscupen Oslo
Direktsändning.
16.20 Vinterstudion
16.30 Skid-VM: Val di
Fiemme
Direktsändning.
17.50 Helgmålsringning
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.15 Go'kväll
19.00 Sverige!
19.30 Rapport
19.45 Sportnytt
20.00 Melodifestivalen
2013: Andra chansen
21.30 Mr Selfridge
22.20 Suits
23.05 Rapport
23.10 Mord i paradiset
00.05 Nattsending

06.30 Fantorangen
07.00 Supermorgen
09.35 Verdens beste SFO
(r)
09.55 Diverse sendinger
12.00 Newton (r)
12.30 Superstreker
14.30 Mánáid-tv (r)
15.00 Jungelens puls (r)
15.05 Verdens beste SFO
(r)
15.25 iCarly (r)
15.50 iCarly (r)
16.15 Dyrevenn (r)
16.45 Fin fredag (r)
17.10 Jenter (r)
17.15 Haremoen (r)
17.25 Øisteins kruseduller
(r)
17.30 Leirklumpene (r)
17.35 Lille Jack (r)
17.50 Didrik og Dorte (r)
18.00 Kometkameratene
(r)
18.25 Leon – savannens
skrekk (r)
18.30 Limbo (r)
19.00-19.30 Limbo

08.00 Morgensending
13.00 Rapport
13.10 Agenda (r)
13.55 Vetenskapens värld
(r)
14.55 Örfilen (r)
15.50 Rapport
15.55 Alla är äldre än jag
(r)
16.55 Ett fint litet samhälle (r)
17.50 Skid-VM: Val di
Fiemme
Direktsändning.
18.15 Vinterstudion
18.30 Merlin
19.15 Sant och falskt –
om musikens högsta
mansröster
20.10 Veckans föreställning: Ann Hallenberg
sjunger Farinelli
21.45 Filmklubben Norden: Mamma Gógó
Isländsk långfilm.
23.15 När livet vänder (r)
23.45 Big love (r)
00.40 Nattsending

06.00 Morgensending
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 That '70s Show (r)
16.00 Sportsmagasinet
Sportsprogram med
fokus på norsk idrett
og norske utøvere.
16.30 Vinner V75
Sport.
17.30 Storbritannias sterkeste mann 2012 (r)
18.30 Storbritannias sterkeste mann 2012 (r)
19.30 Storbritannias sterkeste mann 2012 (r)
20.30 Little Britain USA (r)
21.00 Natt på museet
Am. komedie fra
2006. (7 år)
23.05 Natt på museet 2
Am. komedie fra
2009. (7 år)
01.05 Nattsending

06.00 Kvakkpakket
06.20 Phineas og Ferb
06.45 Det søte liv til sjøs
07.10 A.N.T. – Akselerert
Naturlig Talent
07.35 Lykke til Charlie!
08.00 Askepott
Am. familiefilm.
09.15 Diverse sendinger
15.15 Austin & Ally
15.40 Det søte liv til sjøs
16.05 Shake it up
16.30 Lab Rats
16.55 Minni & jeg
17.00 Shake it up
17.25 Minni & jeg
17.30 Austin & Ally
17.55 Minni & jeg
18.00 Jessie
18.25 Minni & jeg
18.30 A.N.T. – Akselerert
Naturlig Talent
18.55 Minni & jeg
19.00 Løvenes konge II:
Simbas stolthet
Am./austr. animasjonsfilm fra 1998.
20.20 Kveldssending

06.00 Morgensending
09.30 Brothers & Sisters
(r)
10.20 Brothers & Sisters
(r)
11.10 Brothers & Sisters
(r)
12.00 Brothers & Sisters
(r)
12.50 Brothers & Sisters
(r)
13.40 Grey's Anatomy (r)
14.30 Grey's Anatomy (r)
15.20 Grey's Anatomy (r)
16.10 Grey's Anatomy (r)
17.05 Grey's Anatomy (r)
18.05 Beauty and the
Beast (r)
19.00 Baronessen flytter
inn (r)
20.00 Grey's Anatomy
21.00 Privat praksis
22.00 Idol
23.30 Idol
00.55 Sønner av Norge (r)
01.50 Alias (r)
02.40 Alias (r)
03.30 Nattsending

06.00 Morgensending
11.00 American Chopper:
Senior vs junior
12.00 American Chopper:
Senior vs junior
13.00 American Chopper
14.00 Slagmarkens mysterier
15.00 War Horse: the Real
Story
16.00 American Diggers
16.30 American Diggers
17.00 Property Wars
17.30 Property Wars
18.00 Verdens verste
veier
19.00 American Chopper:
Senior vs junior
20.00 Mythbusters
21.00 Amatøreksperimenter
22.00 Gullfeber
23.00 Elvemonstre
24.00 President
01.00 Sons of Guns
02.00 Great Planes
03.00 Nattsending

06.20 Morgensending
09.30 Unge mødre Danmark (r)
10.00 Unge mødre Danmark (r)
10.30 Unge mødre Danmark (r)
11.00 Slankekrigen (r)
12.40 Judge Judy (r)
13.05 Judge Judy (r)
13.35 Judge Judy (r)
14.05 Judge Judy (r)
14.30 Judge Judy (r)
15.00 Cupcake-krigen (r)
16.00 Cupcake-krigen (r)
17.00 Cupcake-krigen (r)
18.00 Cupcake-krigen (r)
19.00 Cupcake-krigen (r)
20.00 Designjegerne (r)
21.00 Ungkarer vs. ungkarskvinner (r)
22.50 The Whole Ten
Yards
Am. komedie fra
2004. (11 år)
00.55 Cold Case (r)
01.55 Cold Case (r)
02.55 Nattsending

06.00 Morgensending
10.35 Kumbh Mehla
11.30 The Border
12.25 2. verdenskrig i nytt
lys
13.20 2. verdenskrig i nytt
lys
14.15 2. verdenskrig i nytt
lys
15.10 2. verdenskrig i nytt
lys
16.05 2. verdenskrig i nytt
lys
17.00 2. verdenskrig i nytt
lys
18.00 Megafabrikker:
Superbiler
19.00 Bid & Destroy
19.30 Bid & Destroy
20.00 Akvariekonger
21.00 Hard Time
22.00 Tabu
23.00 Når katastrofen
inntreffer
24.00 Family Guns
00.55 Akvariekonger
01.50 Tabu
02.40 Nattsending

06.55 Morgensending
15.00 Lagerkrigen (r)
15.30 La Liga – før kampen
Real Madrid – Barcelona.
16.00 MAX La Liga
Real Madrid – Barcelona.
18.15 Lagerkrigen (r)
18.45 Lagerkrigen (r)
19.15 Inntauerne på
South Beach (r)
19.45 Inntauerne på
South Beach (r)
20.15 Inntauerne på
South Beach (r)
20.45 Inntauerne på
South Beach (r)
21.15 Inntauerne på
South Beach (r)
21.50 Ladder 49 – fanget i
flammene
Am. actiondrama fra
2004. (11 år)
00.10 Top 20 Countdown
(r)
01.10 Nattsending

08.30 Morgensending
11.30 Kombinert: VM i
Val di Fiemme, Italia
12.00 Langrenn: VM i Val
di Fiemme, Italia
Kv. 30 km klassisk fellesstart. Direkte.
13.45 Skiskyting
Kvinnenes 10 km
jaktstart. Direkte.
14.45 Kombinert: VM i
Val di Fiemme, Italia
Lagsprint. Direkte.
15.45 Skiskyting
Mennenes 12,5 km
jaktstart. Direkte.
16.30 Hopp: VM i Val di
Fiemme, Italia
HS 134 lag. Direkte.
18.15 Friidrett: InnendørsEM i Göteborg
Andre dag. Direkte.
19.45 Skiskyting (r)
20.30 Snooker
22.15 Sprangridning
23.15 Hestesport (r)
23.30 Hopp: VM (r)
00.15 Nattsending

06.00 Morgensending
11.00 Havets helter (r)
12.00 Storm Riders (r)
12.30 Top Chef (r)
13.30 Top Chef (r)
14.30 Gastown Gamble (r)
15.00 Gastown Gamble (r)
15.30 Garasjen (r)
16.30 Ice Road Truckers (r)
17.30 Airwolf (r)
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)
22.00 Mannegruppa Ottar
(r)
23.00 Født 4. juli
Am. krigsdrama fra
1989. (15 år)
02.00 Vacancy 2: The First
Cut
03.30 Nattsending

11.15 MUTV: Managers
press conference (r)
11.45 MUTV: U18
Manchester United –
Bolton. Direkte.
14.00 Countdown 2 Kickoff (r)
15.00 MUTV Matchday
Live
16.00 DfB Pokal Highlights (r)
16.30 Ligue 1 Preview
Show (r)
16.55 Ligue 1
Reims – Paris SaintGermain. Direkte.
19.00 MUTV Matchday
Review
Tilbakeblikk på Manchester Uniteds sist
spilte kamp. Direkte.
19.30 MUTV Matchday
Live (r)
20.30 MUTV: U18 (r)
22.15 Ligue 1 (r)
24.00-00.30 MUTV
Matchday Review (r)

Dagsnytt hver hele time,
unntatt kl. 13.00. 09.05
Nitimen 11.06 Popquiz 12.05 VM på ski 14.03
Verdenscup skiskyting 15.03 VM på ski 15.45
Verdenscup skiskyting 16.40 VM på ski 18.30
Superblokka 19.03 Lørdagskveld 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 Sent og tidlig 03.03 Popquiz 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 Studio Sokrates 14.03 Jungeltelegrafen 15.03
Hallo i uken 15.30 Diktafon 16.03 Museum
16.40 Verden på lørdag med Korrespondentbrevet 17.03 På livet laus 17.30 Kunstreisen
18.05 BluesAsylet 19.03 Musikk i P2 – Operaen Otello 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 Radioresepsjonen 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. 08.0024.00. 09.00 Mikkes superfrokost
11.00 Jorda rundt på 80 sekunder
12.00 Sport og musikk 14.00 Vinterlyd 16.00
Sport og musikk direkte 18.00 Sport og musikk
19.00 P4 Topp 30 22.00 P4 Party 23.00 Svarthvitt 24.00 Lyden av P4 01.00 Vi og verden –
innenriks 01.30 Vi og verden – utenriks 02.00
Lyden av P4

©

19.30 Riksforsamlinga (r)
(1) Norsk underholdningsserie.
20.00 Standup med Russell Howard (r)
(2) Br. standupshow. I
kveld: Carl Donnelly,
Henning Wehn, Micky
Flanagan og Kristen
Schaal.
20.45 Smart People
Am. dramakomedie
fra 2008. I rollene:
Dennis Quaid, Sarah
Jessica Parker, Thomas Haden Church.
Regi: Noam Murro.
(11 år)
22.20 Get Shorty
Am. drama fra 1995. I
rollene: John Travolta,
Rene Russo, Gene
Hackman, Danny
DeVito. Regi: Barry
Sonnenfeld.
24.00 Pinlige sykdommer
(r)
00.45 Nattsending
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20.15: Tilbake der ingen skulle tru at...
07.15 De nominerte (r) 08.15 Lindmo (r) 09.15
VM Val di Fiemme. VM Val di Fiemme 2003:
langrenn 30 km klassisk fellesstart. 10.45 Vinterstudio 11.05 Vinterstudio 11.30 V-cup skiskyting. Fellesstart kvinner. Direkte fra Holmenkollen. 12.15 VM på ski 2013. VM-studio Val di
Fiemme. 12.30 VM på ski 2013. Langrenn 50
km klassisk fellesstart, menn. Direkte fra Val di
Fiemme. 14.45 Vinterstudio 15.00 V-cup skiskyting. Fellesstart menn. Direkte fra Holmenkollen. 15.45 Vinterstudio 16.00 V-cup alpint.
Super-G menn. Kvitfjell. 17.15 Vinterstudio

19.00 Søndagsrevyen
19.45 VM-kveld
NRK Sporten gir deg høydepunkter, intervjuer
og reportasjer direkte fra VM på ski i Val di
Fiemme.

20.15 Tilbake der ingen skulle tru at
nokon kunne bu
(1) Norsk dokumentarserie. Serien om folk
som lever «der ingen skulle tru at nokon
kunne bu» har gått i ti år. Nå skal vi igjen
møte en del av de som har vært med i programmene.

20.55 Hjem
(2) Norsk dramaserie. En nyoperert Trine er
tilbake i Vestfossen, og fortsatt holder hun
hemmelig at hun har blitt operert.

21.40 Mr. Selfridge
(2) Br. dramaserie.

22.25 EM friidrett innendørs
23.00 Kveldsnytt
23.15 Rally
NM-runde fra Numedal.

23.45 Underholdningsavdelingen (r)
00.25 Slik går no dagan (r)
00.55 De nominerte (r)
01.55 Mr. Selfridge (r) 02.40 Lindmo (r)
03.40 Brennpunkt (r) 04.40-05.20 Forbrukerinspektørene (r)

21.45: Drømmen om Birken
06.00 TV 2 Junior 06.01 Byggmester Bob
06.10 Oktonautene 06.21 Elias 06.32 Vennebyen 06.43 Baby Looney Tunes 07.04 Tom &
Jerry 07.30 Ski Classics 2013: Før Vasaloppet
13.00 Ski Classics 2013: Oppsummering
13.30 Don Juan DeMarco 15.30 Dit pepper'n
gror (r) 16.30 Drømmen om Birken (r) 17.30
Vårt lille land (r)

18.30 Nyhetene og Sporten
18.50 Været
19.00 Dit pepper'n gror
(3) Norsk dokumentarserie. Eli har omsider
kommet seg til Tanzania. Kjæresten Kaika
skulle møte henne på grensen, men dukker
ikke opp.

20.00 Pengene på bordet
(2) Norsk underholdningsprogram.

21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.35 VM-studio
TV 2 Sporten gir deg siste nytt fra ski-VM i
Val di Fiemme.

21.45 Drømmen om Birken
(4) Norsk dokumentarserie. 15.000 nervøse
mosjonister skal over fjellet fra Rena til Lillehammer. Distansen de skal tilbakelegge er
54 km. En lang skitur.

22.45 Dronningofferet
(2) Sv. dramaserie. Elisabeth Meyers symptomer på Alzheimers blir tydeligere og det er
tøft for henne å skjule det for omverdenen.

24.00 God kveld Norge (r)
00.35 Idol (r)
02.05 Mord og mysterier (r)
03.05 Mord og mysterier (r)
04.00 Seriemorderne (r)
Am. dokumentarserie.

20.00: Mannens unyttige ...
09.20 Skavlan (r) 10.20 Kvinne
2013 (r) 11.00 V-cup alpint
Super-G menn. Direkte. 12.30 Vcup skøyter 500 m menn. Direkte. 12.55 V-cup skøyter 1000 m
kvinner. Direkte. 13.25 Sport i
dag 13.45 V-cup skøyter 1500 m
menn. 14.15 Sport i dag 14.40
V-cup skøyter Lagtempo kvinner.
15.10 Sport i dag 15.30 V-cup
skøyter Lagsprint, menn og
kvinner. Direkte. 16.15 Det store
kobbertyveriet 16.45 Glimt av
Norge: I Egners fotspor (r) 17.00
Migrapolis (r) 17.30 Underveis (r)

18.00 Kystlandskap i fugleperspektiv (r)
18.05 Norge rundt og rundt
(r)
18.30 Bokprogrammet (r)

20.00: Hvem kan slå ...

18.00 Morgendagens idrettshelter (r)
19.00 Tangeruddampen (r)
(3) Norsk realityserie.

20.00 Hvem kan slå Aamodt
og Kjus?
(1) Norsk underholdningsprogram. I sesongpremieren blir
Kjetil André Aamodt og Lasse
Kjus utfordret av Thor Hushovd
og Edvald Boasson Hagen.

(5) Tor Åge Bringsværd.

19.00 Borgen (r)
(1) Da. dramaserie.

20.00 Mannens unyttige verden

21.30 Anne-Kat (r)
(3) Norsk satireprogram. Carl
I. Hagen kommer på besøk.

(3) Br. underholdningsserie.

21.00 Nyheter
21.10 Hovedscenen
Innvielse av nytt orgel i Stavanger konserthus.

21.25 Hovedscenen
Gustavo Dudamel og Berlin filharmoniske orkester.

22.50 Adopsjonens pris (r)

22.30 Major Crimes
(3) Am. krimserie.

23.30 Rizzoli og Isles
(15) Am. krimserie.

00.25 CSI: NY (r)
01.20 CSI: NY (r)
02.20 Darkness
Am./sp. grøsser fra 2002. I
rollene: Anna Paquin, Lena
Olin, Iain Glen. Regi: Jaume
Balagueró.

Da. dokumentar.

23.40 Ronnie Wood Show (r)
00.10 Rome (r)
01.05-02.45 Carlos (r)

04.55-05.40 60 Minutes

21.00: The Bounty Hunter

06.00 Bill & co (r) 06.20 Shake It
Up (r) 06.45 Hundehviskeren (r)
07.40 Air Ways (r) 08.05 Grensevakten (r) 08.35 So You Think
You Can Dance (r) 10.15 Christine (r) 10.40 Christine (r) 11.05
Christine (r) 11.30 Friends (r)
12.00 Friends (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)

04.10 Smallville (r)
04.55-05.47 Roomservice
(r)

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 Er du smartere enn en
tiåring? (r) 11.00 Alle elsker Raymond (r) 11.30 Alle elsker Raymond (r) 12.00 Hellstrøm inviterer: Marte Stokstad (r) 13.00
Hellstrøm inviterer: Kristin Skogheim (r) 14.00 Hellstrøm inviterer: Bjarne Brøndbo (r) 15.00
Hellstrøm inviterer: Henning Solberg (r) 16.00 Top Model Sverige
17.00 Top Model Sverige

18.00 Luksusfellen (r)
19.00 Ekstrem oppussing
USA (r)
(4) Am. realityserie.

20.00 Hjelp, han pusser opp!
(r)
(6) Norsk livsstilsprogram.

21.00 The Bounty Hunter
Am. actionkomedie fra 2010.
I rollene: Jennifer Aniston,
Gerard Butler, Gio Perez, Joel
Garland, Jason Kolotouros.
Regi: Andy Tennant.

23.00 Kongen av Queens (r)
(188) Am. komiserie.

23.30 Kongen av Queens (r)
00.05 In Plain Sight (r)
01.00 Mr Sunshine (r)
01.30 The Middle (r)
02.05 The Middle (r)
02.35 Greedy
Am. komedie fra 1994.
04.35 My Boys (r) 05.00 Hot in
Cleveland (r) 05.25-06.00 Better
With You (r)

RADIO

06.40 Morgensending
14.45 Vinterstudion
15.00 Skidskytte: Världscupen Oslo
Fellesstart, menn.
Direkte.
15.40 Vinterstudion
16.00 Handboll: Elitserien
Eslöv – Skuru, kvinner.
Direkte.
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Regionala nyheter
18.15 Landet runt
19.00 Sportspegeln
19.30 Rapport
19.55 Regionala nyheter
20.00 Så ska det låta
21.00 Brottet
22.00 Barnläkarna
23.00 The Big C
23.30 Rapport
23.35-00.35 Melodifestivalen 2013: Andra
chansen (r)
01.05 Nattsending

06.30 Fantorangen
07.00 Supermorgen
09.35 Diverse sendinger
10.40 Dyrehjelperne (r)
11.05 Fanboy og Chum
Chum (r)
11.30 Eva og Adam (r)
12.00 Megafon (r)
12.30 Superstreker
14.30 Mánáid-tv – Samisk
barne-tv (r)
15.00 Pippi Langstrømpe
(r)
15.25 iCarly (r)
16.15 Limbo (r)
16.45 Georg, jungelens
konge (r)
17.05 Øisteins blyant (r)
17.10 Haremoen (r)
17.25 Mini-kryp (r)
17.30 Leirklumpene (r)
17.35 Lille Jack (r)
17.50 Didrik og Dorte (r)
18.00 Dukkeeventyret
18.15 Æsops teater (r)
18.25 Ariel
18.30 Newton
19.00-19.30 Barda

08.10 Morgensending
16.00 Rapport
16.05 Sant och falskt –
om musikens högsta
mansröster (r)
17.00 Kortfilmsklubben
17.15 Kortfilmsklubben
17.25 Türkisch für
Anfänger
17.50 Mitt Sardinien
18.00 Sex, synd och
meningen med livet
18.50 Historien om
dammsugaren
19.00 Afrika
19.50 Lena reser
20.00 Örfilen
20.55 Nybakat till skidåkare
21.00 Aktuellt
21.15 Agenda
22.00 Sportnytt
22.10 Dokument utifrån
23.10 Ett fint litet samhälle (r)
00.05 Girls (r)
00.35 Nattsending

06.00 Morgensending
11.10 M*A*S*H (r)
11.40 M*A*S*H (r)
12.10 Mega Disasters (r)
13.05 Mega Disasters (r)
14.05 Mega Disasters (r)
15.00 Storbritannias sterkeste mann 2012 (r)
16.00 Storbritannias sterkeste mann 2012 (r)
17.00 Mest for pengene
(r)
18.00 Solgt! (r)
18.30 Real Deal (r)
19.00 Merlin (r)
20.00 Massive Moves
20.30 Byttebaronene (r)
21.00 The Informant!
Am. drama fra 2009.
23.05 Senkveld med Thomas og Harald
00.10 Louie (r)
00.40 Klovn (r)
01.10 Nådeløse innkrevere (r)
01.40 Nådeløse innkrevere (r)
02.05 Nattsending

06.00 Kvakkpakket
06.20 Phineas og Ferb
06.45 Det søte liv til sjøs
07.10 A.N.T. – Akselerert
Naturlig Talent
07.35 Lykke til Charlie!
08.00 Todd og Copper: To
gode venner
Am. animasjonsfilm
fra 1981.
09.20 Diverse sendinger
12.50 Jessie
13.40 A.N.T. – Akselerert
Naturlig Talent
14.30 Gravity Falls
14.55 Jessie
15.10 En god latter!
15.15 Austin & Ally
15.40 Det søte liv til sjøs
16.05 Shake it up
16.30 Lab Rats
16.55 A.N.T. – Akselerert
Naturlig Talent
19.00 Filmen om Ole
Brumm
Animasjonsfilm fra
1977.
20.15 Kveldssending

06.00 Morgensending
09.30 Frustrerte fruer (r)
10.20 Frustrerte fruer (r)
11.10 Frustrerte fruer (r)
12.00 Frustrerte fruer (r)
12.50 Frustrerte fruer (r)
13.40 Privat praksis (r)
14.30 Privat praksis (r)
15.20 Privat praksis (r)
16.15 Privat praksis (r)
17.10 Privat praksis (r)
18.05 Drømmebryllup i
New York (r)
19.00 Glee
20.00 Hart of Dixie
21.00 Beauty and the
Beast
21.55 Don't Trust The
Bitch
22.25 Tid for hjem
23.20 American Idol (r)
00.15 Celebrity Rehab (r)
01.10 Love Games (r)
02.05 Love Games (r)
02.55 Love Games (r)
03.45 Nattsending

06.00 Morgensending
09.05 Mythbusters
10.00 Dual Survival
11.00 Man, Woman, Wild
12.00 Jakten på en klassiker
12.30 Jakten på en klassiker
13.00 Texas Car Wars
14.00 Gullfeber
15.00 Hillbilly Handfishin'
16.00 Rattlesnake Republic
17.00 Amatøreksperimenter
18.00 Femte gir
19.00 Sons of Guns
20.00 Yukon Men
21.00 Mythbusters
22.00 President
23.00 Moonshiners
24.00 Strip The City
01.00 Australia's Toughest Police
01.30 Australia's Toughest Police
02.00 Mythbusters
03.00 Nattsending

06.00 Morgensending
09.25 Ryddehjelpen (r)
10.20 Ryddehjelpen (r)
11.15 Pretty Little Liars
12.10 En askepotthistorie
Am. romantisk komedie fra 2004.
14.00 Unge mødre (r)
14.35 Unge mødre (r)
15.10 Trinny & Susannah
– oppdrag Norge (r)
16.10 Trinny & Susannah
– oppdrag Norge (r)
17.10 Trinny & Susannah
– oppdrag Norge (r)
18.10 Trinny & Susannah
– oppdrag Norge (r)
19.10 Cyberbully
Am. drama fra 2011.
(11 år)
21.00 Passengers
Am. thriller fra 2008.
22.55 The Village
Am. thriller fra 2004.
(15 år)
01.00 The Graham Norton
Show
02.00 Nattsending

06.00 Morgensending
11.30 Møt hutterittene
12.25 Akvariekonger
13.20 Forlatt
13.50 Forlatt
14.15 Nazistenes underverden
15.10 Nazistenes underverden
16.05 Nazistenes underverden
17.00 Nazistenes underverden
18.00 Nazistenes underverden
19.00 Akvariekonger
20.00 Family Guns
21.00 Verdens største
smaragd
22.00 Dopet
23.00 Tabu
24.00 Flyhavarikommisjonen
00.55 Verdens største
smaragd
01.50 Når katastrofen
inntreffer
02.40 Nattsending

07.25 Morgensending
13.25 Fikserne (r)
13.55 Fikserne (r)
14.25 Fikserne (r)
14.55 Fikserne (r)
15.25 Pantelånerne i Las
Vegas (r)
15.55 Pantelånerne i Las
Vegas (r)
16.25 Pantelånerne i Las
Vegas (r)
16.55 Pantelånerne i Las
Vegas (r)
17.25 Pantelånerne i Las
Vegas (r)
17.55 Nattpatruljen (r)
18.25 Nattpatruljen (r)
18.55 Nattpatruljen (r)
19.30 Nattpatruljen (r)
20.00 Top 20 Countdown
(r)
21.00 Barhjelpen (r)
22.00 James Bond: Casino
Royale
Br./tsj./am. action fra
2006. (15 år)
00.55 Nikita
01.55 Nattsending

08.30 Morgensending
12.15 Langrenn: VM
Mennenes 50 km fellesstart. Direkte.
13.15 Alpint
Kvinnenes super-G.
Direkte.
13.30 Langrenn: VM
Mennenes 50 km fellesstart. Direkte.
14.45 Skiskyting
Mennenes 15 km fellesstart. Direkte.
15.45 Friidrett: InnendørsEM i Göteborg
16.30 Friidrett: InnendørsEM i Göteborg
Direkte.
19.00 Skiskyting (r)
19.30 Skiskyting (r)
20.00 Snooker: Haikou
World Open
22.30 Langrenn: VM (r)
23.30 Skiskyting (r)
24.00 Skiskyting (r)
00.30-01.30 Friidrett:
Innendørs-EM i Göteborg (r)

06.00 Morgensending
07.30 Tvins 2012
08.00 Fear Factor USA (r)
09.00 Tower Prep (r)
10.00 Glory Daze (r)
11.00 Chuck (r)
12.00 Simpsons (r)
13.30 Storage Hunters (r)
16.00 Piratjakt (r)
17.00 Piratjakt (r)
18.00 Kongen av Queens
(r)
19.00 Men at Work (r)
19.30 The Simpsons
20.00 The Simpsons
20.30 How I Met Your
Mother
21.00 Two and a Half
Men
21.30 Last Resort
22.30 Terror på overtid
Am. actionfilm fra
1995. (18 år)
00.50 Verdens villeste
politivideoer (r)
01.45 True Justice (r)
02.40 Justified (r)
03.30 Nattsending

11.00 MUTV Matchday
Review (r)
11.30 Ligue 1 (r)
13.15 MUTV: U21 (r)
West Ham –
Manchester United.
15.00 MUTV: U18 (r)
Manchester United –
Bolton.
16.45 Ligue 1 (r)
Montpellier – Rennes.
18.30 UEFA Champions
League Weekly (r)
Fotballmagasin.
19.10 Ligue 1 (r)
Reims – Paris SaintGermain.
20.55 Ligue 1
Lille – Bordeaux.
23.00 UEFA Champions
League Weekly (r)
Fotballmagasin.
23.30-00.00 Futbol Mundial (r)
Fotballmagasin.

Dagsnytt hver hele time.
09.03 Naturens verden
10.05 Mellom himmel og jord 11.03 Gudstjeneste fra Notodden kirke 12.03 Verdenscup skiskyting 12.30 VM på ski 15.03 Verdenscup skiskyting 16.03 Øde øy 16.41 Ønskekonserten
17.30 P.I.L.S. 18.03 Kveldsåpent 20.30 Værmelding med 2-dagersvarsel 20.34 Kveldsåpent
22.00 Dagsnytt med værmelding 22.05 Salmer
til alle tider 22.30 Árdna – Samisk kulturmagasin på norsk 23.03 Krimtimen 00.05 Nattønsket 02.03 Utakt 04.03 Spill våken 05.33 Morgenandakt 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 Spillerom søndag 15.03 Radioteatret 16.03 Klassikeren 16.40 Mørkets opplevelser 17.03 Verdibørsen 18.03 Folkemusikktimen 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. 08.0024.00. 09.00 Mikkes superfrokost
12.00 Popkonge 13.00 Meggene
14.00 Radiokompaniet 16.00 Sport og musikk
18.00 Sport og musikk direkte 20.00 Søndagskveld 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

©Universum

19.30 Valdres Teens (r)
(3) Norsk dokumentarserie.
20.00 Nytt på nytt (r)
20.30 Typen til Else Kåss
Furuseth (r)
Leo Ajkic er typen til
Else Kåss Furuseth og
sjekker ut hvordan
det er å være kjæreste med en av landets
aller morsomste
damer.
21.00 Lincoln Lawyer
Am. krimdrama fra
2011. I rollene: Matthew McConaughey,
Ryan Phillippe, William H. Macy. Regi:
Brad Furman. (15 år)
22.55 Trygdekontoret (r)
23.35 Sporløst forsvunnet
(r)
00.15 Mer enn bare venner
Am. drama fra 2007.
01.50 Nattsending
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21.30: Riksforsamlinga
07.00 Morgennytt 10.00 Med hjartet på rette
staden (r) 10.50 Fire stemmer (r) 11.00 NRK
nyheter 11.05 Gårdshuset på Strömsö 11.35
På loffen i India (r) 12.00 NRK nyheter 12.15
Herskapelig redningsaksjon (r) 13.00 NRK nyheter 13.05 Australias villmark (r) 13.35 Norge
rundt (r) 14.00 NRK nyheter 14.05 Hygge i
hagen (r) 14.35 Bondi Beach (r) 15.00 NRK
nyheter 15.10 Ønskebryllup 16.00 NRK nyheter
16.10 Nordisk villmark (r) 17.00 NRK nyheter
17.10 Høydepunkter Morgennytt 17.30 Oddasat 17.45 Tegnspråknytt 17.50 Poirot

18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Puls
Vi kjøper medisiner og kosttilskudd på nettet
for millioner av kroner. Men vet vi hva vi spiser, og er det bra for helsa vår? Pillene kan i
verste fall være livsfarlige, likvel tar mange
sjansen – hvorfor gjør vi det?

20.15 Korpsfiksert
(3) Norsk dokumentarserie.

20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Riksforsamlinga
(2) Norsk underholdningsserie. Dagens tema
er religion. Are prøver å overtale folk i Bodø
til å gå i kirka, og utfører tester for å finne ut
hvor mye religionsfrihet folk egentlig vil ha.

22.00 Borgen
(2) Da. dramaserie.

23.00 Kveldsnytt
23.15 Kalde spor
00.55 Nytt på nytt (r)
01.25 Lykke (r)
02.20 Shade
Am. thrillerdrama fra 2004.

03.50 Puls (r)
04.20-05.10 Poirot (r)

21.40: På hjul med Dag Otto
06.00 Alarm 112 (r) 06.30 Nyhetene 06.55
God morgen Norge 10.00 God morgen Norge (r)
11.45 Baronessen flytter inn 12.40 Hjelpekorpset (r) 13.10 Supernanny (r) 14.10 Sporløs –
Danmark 15.00 Pengene på bordet (r) 16.00
Home and Away 16.25 Home and Away 16.55
Karl & Co (r) 17.30 Ettermiddagen

18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Ettermiddagen
(29) Underholdningsprogram.

22.30: Tema – Verdens...
10.50 Underveis (r) 11.20 Lindmo (r) 12.20 Skavlan (r) 13.20
Elvis i glade Hudik (r) 14.20 De
nominerte (r) 15.20 Jessica Fletcher (r) 16.05 Med hjartet på
rette staden (r) 17.00 Derrick (r)

18.00 Dagsnytt atten
19.00 Det store australske
ballongeventyret (r)
(1) Br. dokumentarserie.

19.45 Berulfsens pengebinge (r)
(8) Fremtidens penger.

19.30 Hotel Cæsar
(133) Norsk såpeopera.

20.00 Sønner av Norge
(8) Norsk realityserie.

21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.40 På hjul med Dag Otto
(1) Norsk underholdning. Det er tre år siden
sist de var på tur. Nå er Dag Otto Lauritzen
og Kristian Ødegård klar for en ny sesong av
«På hjul med Dag Otto». De har vært i åtte
land og hatt med seg spennende gjester på
turene.

22.40 Vegas
(9) Am. westernserie. Sheriff Lamb etterforsker drapet på en «showgirl» og oppdager at
det er noe med saken som berører Katherine.

23.40 Drømmen om Birken (r)
00.40 Pengene på bordet (r)
01.40 Hawaii Five-O (r)
02.30 Rush (r)
03.15 Sannhetens sverd
04.00 Merlin
04.45 Løgner (r)
05.30-06.00 Alarm 112 (r)

20.15 Aktuelt
20.45 Den siste marsjen –
Vassdalen
Norsk dokumentar. Hva skjer
når en gruppe mennesker rammes av et kollektivt traume?
Da 31 soldater og befal gikk
inn i Vassdalen i mars 1986,
omkom 16 av dem i et snøras.

21.20 Fire stemmer
21.30 Nasjonalgalleriet
22.00 NRK nyheter
22.10 Urix
22.30 Tema – Verdens
kvinner: Fy-ordet feminist
Kan. dokumentar. Hva legger
vi i ordet feminist i dag? Germaine Greer, Susan Faludi,
Naomi Wolf og en rekke andre
markerer kvinnedagen.

23.10 Hjem (r)
23.55 Mr. Selfridge (r)
00.40 Puls (r)
01.10 Oddasat (r)
01.25-04.45 Distriktsnyheter
(r)

22.00: Thomas Giertsen...

19.30: Maria & Mindy...

06.05 Morgensending 09.20 Real
Housewives OC (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) 13.40 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
17.10 Friends 17.40 Two and a
Half Men (r)

18.05 The Big Bang
Theory (r)
18.30 The Big Bang
Theory (r)
19.00 America's Funniest
Home Videos (r)
19.30 4-stjerners middag
20.30 71° nord – Norges
tøffeste kjendis
22.00 Thomas Giertsen:
Helt perfekt

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 Ekstrem oppussing USA (r) 09.10 Oprah (r)
10.10 Dr. Phil (r) 11.05 Dr. Phil
12.00 Luksusfellen (r) 13.00 Ekstreme samlere (r) 14.00 Project
Runway Sverige (r) 15.00 Masterchef USA (r) 16.00 Kongen av
Queens (r) 16.30 NCIS: Los Angeles (r) 17.30 Bones (r)

18.30 Luksusfellen (r)
19.30 Maria & Mindy – Best
Friends Forever
(1) Sv. reality. I realityserien
«Svenske Hollywoodfruer»
introduserte Maria Montazami
sin nye nabo og bestevenninne
for det svenske folket. I denne
serien legger de ut på en reise
gjennom Sverige.

20.30 Boligjakten (r)
(9) Norsk livsstilsprogram.

21.30 NCIS: Los Angeles
(14) Am. krimserie.

(1) Norsk komiserie.

22.30 Big Bang Theory
Special: It All Started
with a Big Bang (r)
23.00 Castle (r)
23.55 CSI: Miami (r)
00.50 Special Victims Unit (r)
01.45 C.S.I. (r)
02.40 Skjønnhetens stygge
ansikt
03.35 Smallville (r)
04.20 Smallville (r)
05.05-06.05 Roomservice
(r)

22.30 NCIS
(14) Am. krimserie.

23.30 Sex og singelliv (r)
00.10 Sex og singelliv (r)
00.45 Kongen av Queens (r)
01.15 Bones (r)
02.10 NCIS: Los Angeles (r)
03.00 The Firm (r)
03.45 Sex og singelliv (r)
04.15 Sex og singelliv (r)
04.45 Alle elsker Raymond (r)
05.10 Alle elsker Raymond (r)
05.35 Alle elsker Raymond (r)

RADIO

06.00 Morgensending
14.20 Svarta palmkronor
Sv. långfilm från
1968.
16.05 Gomorron Sverige
16.35 Familjehemligheter
17.30 Sverige idag
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Regionala nyheter
18.15 Fråga doktorn
19.00 Kulturnyheterna
19.15 Regionala nyheter
19.30 Rapport
20.00 Drömmen om landet
21.00 Molanders
21.45 Nittiotalisterna: Jag
har varit här
22.00 Game of Thrones
22.55 Bored to death
23.20 Rapport
23.25 Familjehemligheter
00.20 Mord i paradiset (r)
01.15 Rapport
01.20 Barnläkarna (r)
02.20 Rapport
02.25 Nattsending

06.30 Fantorangen
07.00 Supermorgen
09.30 Tinga Tinga-fortellinger (r)
09.40 Diverse sendinger
13.30 Jungelboken (r)
13.40 Verdens beste SFO
(r)
14.10 Monstermas (r)
14.35 Tara Duncan (r)
14.55 M.I. High (r)
15.25 iCarly (r)
15.50 iCarly (r)
16.15 Big Time Rush (r)
16.40 Hva nå, Scooby
Doo? (r)
17.00 Mánáid-tv
17.15 Haremoen (r)
17.30 Lalla og Mix (r)
17.35 Lille Jack (r)
17.50 Didrik og Dorte (r)
18.00 Lille Anna og lange
Lasse
18.05 Dyrestien 64 (r)
18.20 Lesekorpset
18.35 Superkviss
18.50 Supernytt
19.00-19.25 AF1 (r)

08.10 Sex, synd och
meningen med livet
(r)
09.00 SVT Forum
16.00 Rapport
16.05 SVT Forum
16.20 Via Sverige
16.35 Gudstjänst (r)
17.20 Nyhetstecken
17.30 Oddasat
17.45 Uutiset
18.00 Familjebusiness
19.00 Vem vet mest?
19.30 Lögnen
20.00 Vetenskapens värld
21.00 Aktuellt
21.40 Kulturnyheter
21.45 Regionala nyheter
21.55 Nyhetssammanfattning
22.00 Sportnytt
22.15 Extremsport: Uppdrag Sognefjorden
22.45 Kunskapsdokumentär: Afrikas nya härskare
23.40 Kulturnyheterna
23.55-00.40 Agenda (r)

06.00 Morgensending
12.00 M*A*S*H (r)
12.30 M*A*S*H (r)
13.00 MacGyver (r)
14.00 Whacked Out
Sports (r)
14.30 Cash Quiz (r)
15.00 Canadas verste sjåfør (r)
16.00 South Park (r)
16.30 Punk'd
17.00 Scrubs (r)
17.30 That '70s Show (r)
18.00 Joey (r)
18.30 Livredderne i California
19.00 Storbritannias sterkeste mann 2012
20.00 World's Scariest
21.00 Teen Wolf
21.55 Golden Goal
22.25 Suits
23.25 Criminal Minds (r)
00.20 Numbers (r)
01.15 Dexter (r)
02.20 Nådeløse innkrevere
02.50 Nattsending

06.00 På kroken
06.20 A.N.T. – Akselerert
Naturlig Talent
06.45 Austin & Ally
07.10 Shake it up
07.35 Lykke til Charlie!
08.00 Lab Rats
08.25 Kick Buttowski:
Drabantbyens vågehals
08.40 Kickin' It
09.05 Diverse sendinger
14.50 Magikerne på
Waverly Place
15.15 Shake it up
15.40 Lykke til Charlie!
16.05 A.N.T. – Akselerert
Naturlig Talent
16.30 Austin & Ally
16.55 Det søte liv til sjøs
17.20 Jessie
17.45 Lykke til Charlie!
18.10 To konger
18.35 Code 9
19.00 Lemonade Mouth
Am. familiedrama fra
2011.
20.45 Kveldssending

06.00 Morgensending
11.10 Sweet Home Alabama (r)
12.00 The Talk
12.50 Mang slags kjærlighet (r)
13.15 Excused (r)
13.40 Home and Away
14.10 Home and Away
14.40 Privat praksis (r)
15.30 Grey's Anatomy (r)
16.20 Beverly Hills 90210
(r)
17.10 Amazing Race (r)
18.05 Amazing Race (r)
19.00 How Do I Look? (r)
20.00 The Voice US
21.00 Kendra – Livet etter
Playboy
21.30 Bristol Palin – singelmor
22.00 God kveld Norge (r)
22.35 Celebrity Rehab
23.30 Hotel Cæsar
24.00 Kendra – Livet etter
Playboy (r)
00.25 Frustrerte fruer (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
09.30 Hvordan gjør de
det?
10.00 Baggage Battles
10.30 Auction Kings
11.00 Car Warriors
12.00 Final Offer
13.00 Extreme Fishing
14.00 Gigantprosjekter
15.00 Biggest and Baddest
16.00 Møkkajobber
17.00 Gullfeber
18.00 American Chopper:
Senior vs Junior
19.00 Mythbusters
20.00 Baggage Battles
20.30 Auction Kings
21.00 American Chopper
22.00 Femte gir
23.00 Bilfikserne
24.00 Livsfarlig hogst
01.00 Møkkajobber
02.00 Australia's Toughest Police
02.30 Australia's Toughest Police
03.00 Nattsending

06.10 Morgensending
09.40 Fødeavdelingen
10.35 Judge Judy (r)
11.00 One Tree Hill (r)
11.50 Ugly Betty (r)
12.40 Gossip Girl (r)
13.30 Gilmore Girls (r)
14.25 One Tree Hill
15.20 Unge mødre Danmark (r)
15.55 Unge mødre (r)
16.25 Det lille paret
17.00 Veronica Mars
17.55 Castle
18.55 Judge Judy
19.25 Unge mødre Danmark
19.55 Unge mødre (r)
20.30 Ungkarskvinnen:
Ashley og J.P.s bryllup
22.25 Virkelighetens
Tommelise
23.30 Hundehviskeren
00.35 Ghost Whisperer (r)
01.30 Medium (r)
02.25 Cold Case (r)
03.20 The Closer (r)
04.15 Nattsending

06.00 Morgensending
09.55 Amerikas tøffeste
fengsler
10.50 Breaking Up the
Biggest
11.45 Amerikas forsvunnede skatter
12.40 Alaska State Troopers
13.35 Doomsday Preppers
14.30 Et holocaustmysterium
15.25 Breaking up the
Biggest
16.20 Bilstripperne
17.15 Hard Time
18.10 Akvariekonger
19.05 På innsiden
20.00 Hvordan fange en
smugler
21.00 Tabu
22.00 Møt hutterittene
23.00 Alaska State Troopers
24.00 Fengslet i utlandet
00.55 Tabu
01.50 Møt hutterittene
02.40 Nattsending

07.10 Morgensending
13.50 Top Gear (r)
15.00 Two and a Half
Men (r)
15.30 Fikserne (r)
16.00 Lagerkrigen (r)
16.30 Skattejegerne (r)
17.30 Pantelånerne i
Detroit (r)
18.00 Politiet UK (r)
19.00 Inntauerne på
South Beach (r)
19.30 Pantelånerne i
Detroit (r)
20.00 Pantelånerne i Las
Vegas (r)
20.30 Nattpatruljen
21.00 Ink Master
22.00 Pantelånerne i
Detroit
22.30 Tørnquist-show
23.00 The Big Bang Theory (r)
23.30 Workaholics (r)
24.00 The Big Bang Theory (r)
00.30 Nattsending

08.30 Morgensending
12.30 Skiskyting (r)
Kvinnenes fellesstart.
13.15 Skiskyting (r)
Mennenes fellesstart.
14.00 Sykling: Paris –
Nice, Frankrike
Prolog.
14.45 Sykling: Paris –
Nice, Frankrike
1. etappe. Direkte.
16.15 Hopp: VM (r)
17.30 Eurogoals
18.15 Friidrett: InnendørsEM i Göteborg (r)
19.30 Snooker: Haikou
World Open (r)
20.40 Clash Time
20.45 Watts
21.00 Pro Wrestling
21.30 Clash Time
21.40 Pro Wrestling: Vintage Collection
22.40 Kampsport: Total
KO (r)
23.30 Friidrett: InnendørsEM i Göteborg (r)
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
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)
19.30 Simpsons (r)
20.00 How I Met Your
Mother (r)
20.30 How I Met Your
Mother (r)
21.00 Two and a Half
Men (r)
21.30 Garasjen
22.30 Mannegruppa Ottar
23.30 The Simpsons (r)
24.00 The Simpsons (r)
00.30 Nattsending

11.00 Futbol Mundial (r)
11.30 UEFA Champions
League Weekly (r)
12.00 Ligue 1 (r)
14.00 MUTV Matchday
Review (r)
14.30 Ligue 1 (r)
16.15 Ligue 1 (r)
18.00 Ligue 1 Highlights
19.00 MUTV: The Big
Match
Manchester Unitedlegender diskuterer
og ser gjennom høydepunkter fra klubbens sist spilte kamp.
19.30 Paddy Crerand
Show
MUTV-program med
Manchester Unitedlegenden Paddy Crerand.
20.30 MUTV: Premier League
Manchester United –
Norwich.
22.15-00.00 Ligue 1 (r)
Lille – Bordeaux.

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 direkteflatene 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 Norgesglasset 14.03 Distr. prgm. 17.00 Her og nå
18.30 Superblokka 19.03 Kveldsåpent 20.30
Værmelding med 2-dagersvarsel 20.34 Kveldsåpent 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 Kulturhuset 16.30 Kulturnytt 17.30 Ekko – et aktuelt samfunnsprogram 18.00 Dagsnytt atten
19.03 Kunstreisen 19.30 Musikk i P2 – Verdensscenen 21.03 Radioteatret 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 Popsalongen 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. 06.0010.00 og 15.00-18.00. Ellers
hver time frem til 24.00. 10.00
God formiddag 12.00 Anders Høglund 15.00
Hjemtur 18.00 Norge direkte 20.00 Musikklivet
22.00 Aspirantene 23.00 Nattradio
Nyheter hver hele time kl. 06.0024.00, hver halvtime kl. 06.0009.00 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 Poplunsj 13.00 P4 Vinterlyd
15.00 Midt i Trafikken 17.30 Sytten Tretti 18.00
Taxi 19.30 Barnas Beste 20.00 Download
21.00 Kveldsshowet 23.00 Misjonen 24.00
Lyden av P4 02.30 Sytten Tretti 03.00 Download 04.00 Lyden av P4

©

19.30 30 Rock (r)
(14) Am. komiserie.
19.50 Top Gear
(1) Br. underholdningsprogram. Jeremy Clarkson, Richard
Hammond og James
May er tilbake med
nye program. De bygger en bitteliten bil
som testes i London.
Den nyeste Bentley
Continental GT Speed
og en Pagani Huayra
får seg et par testrunder. The Stig er
med. Det er også
Damian Lewis i sitt
mer beskjedne kjøretøy.
20.45 House (r)
21.25 Shade
Am. thrillerdrama fra
2004.
23.00 Sporløst forsvunnet
(r)
23.40 Top Gear (r)
00.35 Nattsending
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Trønderbladet

Du og dine
Tips 934 50 100

Gjør pengen til
din Gud, og de vil
plage deg som
Satan.
Henry Fielding

E-post: tronderbladet@tronderbladet.no

Ungene koste
seg på skidagen

SJOKOLADE: Twist-løypa ble populær! Marit Kjøsen Hepsø forsøker å få
tak i en fristende sjokolade.

Tilbakeblikk

Hvem er dette?

Er det noen som kan
hjelpe oss å finne ut
hvem som er på dette
bildet?
Det er Olav Solem som har
funnet bildet i et gammelt
album etter sin farmor Inga

Johnsdatter Halseth (Bordal)
(1882-1978). Hun var gift med
Anders Andreassen Solem
(1880-1957). Begge var fra
Soknedal. Ifølge Solem er bildet trolig av noen i slekta til
Inga, som var født i Vagnildaune. Redaksjonen kan formidle kontakt.

BÅL OG SOL: Elevene på Rosmælen skole avsluttet skoledagen før vinterferien med skiaktivitetsdag ute i sola.
Alle sammen hadde det hyggelig med grilling av pølser og skileik, melder skolen som har sendt oss bilder.

Nytt styre i husflidslaget

STYRE: Melhus Husflidslag har hatt årsmøte, og i styret er (fra venstre) Ellinor Berg Nyhus, leder, Gunhild
Stendahl som er sekretær og PR-ansvarlig, styremedlem Beate Slåen, Per Johansen, nestleder og studieveileder og Randi Tømmerdal, kasserer.
Privat foto

DU OG DINE

Trønderbladet
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Hurra for deg
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Runde år
Lørdag 2. mars
60 år
Anatolijus Pavlovas, Børsa
Søndag 3. mars
70 år
Solveig Bjørgum, Skaun
Karen Snøfrid Langen,
Hovin
60 år
Lars Kornelius Enlid,
Budalen

ELINE WAGNILD
Vi vil gratulere den snille
godtuppa vår Eline med 1
års dagen i dag! Hipphurra,
vi er veldig glad i deg!
Stor klem fra Ea Marie,
Bjørn T
Tor
ore, Arne, Oso,
mamma & pappa.

ELINE WAGNILD
Hipp hurra ffor
or Eline som
fylle 1 år i dag. Vi æ kjempe
gla i d! :)
Stor klæm fra
onk
kel Petter og Maia,
tante Synnøve og Jens Joakim,
mormor og morfar :)

SARA EMILIE KLAUSEN
I dag 2. mars fyller du 5 år.
Kake og fest skal du få.
Hååper daagen
gen blir fin, snille
tuppa vår. Glad i deg <3
Klem fra Maren Natalie,
Malin, mamma og pappa.

LINNEA STORRØ
Vi gratulerer så mye med
1-årsdagen søndag den 3.
mars!
Stor bursdagsklem fra
bestemor og bestefar på
Soknesmoen.

NATALIE OG LINNEA STORRØ
Gratulerer med dagene!
Naatalie fylte 5 år 13. desem
desember 2012. Linnea blir 1 år
søndag 3. mars.
Klem får dere fra
bestemor på Storrø.

Mandag 4. mars
90 år
Erik Aakerli,
e Soknedal
70 år
Arvid Løvås, Gimse
60 år
Steinar Øyen, Gimse
50 år
Cuong Ha Son, Melhus

Vi gifter oss
Jippi!!
Vi gifter oss den 9. mars i
kirka på V
Voll,
oll, klokka 12.
Berit Kristin Staverløkk
og Anders V
Voll
oll

Takk
KATHRINE
Vi gratulerer ei blid, glad og
aktiv jente med 14 årsdagen
den 3. mars. Ha en fin dag.
Glad i deg.
Bursdagsklem fra mormor
og morfar på Støren. De
andre i familien hilser også.

INGA MATHILDE REIITAN
91 ÅR 3. MARS
I fjor fikk vi ikke lov å sette
inn bilde aavv 90-års jubilanten vårr, men i år blir det
bilde om du vil eller ei!
Du er vår oldemor Inga, bebe
stemorr, mamma, svigerbesvigerbestemor og alles kjære Inga!
Hååper du får en flott dag!
Vi er glade vi har deg!
Hilsen fra Ane, Aksel,
Ingeborg & Stian, Joohn Ivar,
Mali & Anders :)
(PS: Vi kjæm på kake!)

MAIA LØKKEN
Vi gratulerer kjære Maiaen
vår med 6-årsdagen 27.
februar!
Fra mamma, pappa, Lydia,
mormor og morfar,
bestemor og bestefar.

MIA TOFSRUD 8 ÅR
Hipp hurra ffor
or jenta vår
som blir 8 år på mandag!
Bursdagsklem fra Magnus,
mamma og pappa.

BIRGER KJØSEN
Vi vil gratulere godgutten
Birger med 6-årsdagen den
3. mars. Ønsker deg en fin
bursdag!
Hilsen og klem fra mormor
og morfar.

Takk ffor
or all vennlig omtanke og deltagelse ved vår mor
Aslaug Elfrida F
For
oroddens
bortgang og begravelse.
Knut, Halfrid og Randi
m. familier
Hjertlig takk ffor
or all delta
deltagelse ved vår kjære Ru
uth
Asora Bollands bortgang.
Familien
Takk ffor
or all vennlighet,
ord og blomster ved vår
kjære mor Åse Kottum sin
begravelse.
Hans m/familie
Ann Kristin m/familie
Hjertelig takk ffor
or deltaagelse
gelse,
blomster og minnegaav
ve i anledning Edn
ny
y Solbergløkk`s
bortgang.
Oddbjørn m/familie
Eva m/familie

å
g
m
s
o
e
r
o
St
begivenheter
Nyffødte | Nygifte
Nyfødte
Nygifte | Bursdager | Jubileum |
Send
Send inn på mail til ann.a
ann.avd@tronderbladet.no.
vd@tronderbladet.no.
tor på M
elhus med
Du
Du kan
kan også komme innom vvårt
årt kon
kontor
Melhus
tursenter på
tekst
tekst og bilde
bilde,, eller levere
levere inn på Gaula
Gaula Na
Natursenter
Støren.
Støren.
Husk fullt na
navn
vn på jubilanten,
jubilanten, og fakturaadresse.
fakturaadresse.
før innr
Fristen
Fristen er kl.
kl. 11.00 dagen før
innrykk.
ykk.
Gratulasjon
Gratulasjon m/bilde: kkr.r. 125,- Takkeannonse:
Takkeannonse: kr.
kr. 125,- Nyfødt/nygift:
Nyfødt/nygifft: gratis
gratis

Dødsfall

Min
kjæree Olaug,
Min kjær
Olaug,
vår
vår kjæreste
kjæreste mamma,
svigermor,
bestemor,
svig
ermorr, best
emorr,
”Bettebett”
”B
ettebett” og oldemor

Olaug Margrethe
Johansen
f.
f. L
Ly
Lyseth
yseth
døde fra
fra os
osss i dag
dag,,
77
77 år gammel.
Støren/Askim,
Støren/Askim,
16. februar
februar 2013.
Henry
H
enry
Ann-Mary
Jan
Ann
A
nn-Mary
Ja
n
Rita
R
ita
Ove
Arne
A
rne
Barnebarn og oldebarn
Ingebjørg
Ingebjørg
(søster)
(søst
er)
Øvrigee familie
Øvrig
Takk,
T
akk, kvitrer
kvitrer fuglene
fuglene
du var så
så glad i.
Mildt hvisker
hvisker vinden; ssov
ov i rro.
o.
Mildt

Begravelsen
B
egravelsen fra
fra Støren
Støren kirke
kirk
kee
har funnet st
ed i stil
lhet.
sted
stillhet.

Flo

VÆRET
Bu
uv
Buvika

Bø
ørrsa
ø
r
Børsa

I da
dag
g

Melhus
Me
s

+1
1

-1

08:08
20:37

08:52
21:25

Data fr
frå
å Kartverket
Kar tverket sjødivisjonen.
sjødivisjonen. Tnr 12/G704

Klæb
Klæbu
bu

Lundamo
Lu
ndamo

Stø
r n
ren
Støren

Ov
erskyet
Overskyet
snø..
og snø

Fjære I dag I morgen

I dag I morgen
02:16 02:58
14:34 15:20

Søndag
Sønda
g

Manda
Mandag
g

Tir
Tirsdag
sdag

Onsdag
Onsdag

+1

+3

+4

+3

Din lokale
bilforhandler
sponser været

+1

Soknedal
S
ok edal

4 kjappe

Si
Singsås
Sing

+1
1

Solen

I da
dag
dag I mo
m
morgen
mor
rgen
e

Opp kl.
Ned kl.

07.20
17.41

07.17
17.44

Dagen er 5
timer og 47 min
lengre enn ved
ved
lengre
vintersolverv.
vintersolverv.

Mesta gjorde utbedringer med gravemaskin, men vegen ble stengt fram til fredag.
Trafikkoperatør Terje Engstrøm i
Vegtrafikksentralen opplyser at ei stikkrenne gikk tett, og at vatnet ødela vegdekket.
Kirsten Øyås Berg bor i området, og er
oppgitt over stadig mangel på vedlikehold

Alder: 33
Bosted: Melhus
Yrke: Lærer
– Hva er du opptatt av
akkurat nå?
– Jeg er opptatt av at det
snart skal bli vår. Det har
vært nok kulde.
– Hva mener du om
bompenger?
– For å få en bedre veistandard, er det et nødvendig onde.
– Har du fulgt med i orgelsaken?
– Jeg har ikke engasjert
så veldig i den. For bygda
som helhet, er det viktig å
få nytt orgel.
– Har du planlagt sommerferien?
– Så langt har vi ikke
kommet. Det er ikke avklart om det blir norgesferie eller utenlands. Jeg
håper på en varm sommer.

Gunn Heidi Nakrem

I dag
dag I morgen
morgen

Opp kl.
Ned kl.

--:-- 01.09
07.46 08.08

Støren 72 49 71 90 - Melhus 72 49 71 60 - www.svinsasauto.no

Utrygg for vegen til Øyås
Torsdag ble fylkesveg 734 stengt
ved Tislauan etter at vatnet
hadde gravd seg ned i grusen.

Jo-André
Syrstad

Månen

av vegen.
– Flere ringte Vegtrafikksentralen tidlig
på torsdag, for å varsle om at vatnet rant
oppå vegen. Først i 14-tida kom det gravemaskin, og da var skadene blitt store, opplyser Kirsten Øyås Berg.
Hun tenker på rasfaren når vatnet er på
ville veger, og på tryggheten for dem som
bor i området, og bruker vegen.
John Lerli
john.lerli@tronderbladet.no
982 60 455

Bekymringstelefonen for elg
Operasjonssentralen i Sør-Trøndelag
politidistrikt fikk onsdag ettermiddag en
telefon fra en bekymret dyrevenn, som
hadde observert en elg i Gaula, mellom
de to tunnelene på E6 ved Støren.
Elgen sto i ro i elva, og melderen var
bekymret for om dyret hadde trøbbel.
- Elgen hadde ingen problemer med

det, og den gikk bare videre, forteller
operasjonsleder.
Den skulle antagelig bare ta en kjapp
elge-vask.
Fra nettdebatten på tronderbladet.no:
Åhh han skull vell bare over elva å bli
REIN...... (klarte ikke å dy meg;-))

SKAPER UTRYGGHET: Lite trivelig å være beboer
på Tislauan og Øyås når vegen ser slik ut.
Foto: Kirsten Øyås Berg

Skisøndag ved Soknahytta
Soknahytta og Trimgruppa i Sokna idrettslag vil søndag den 10. mars prøve å
blåse nytt liv i den gode gamle søndagsturen på ski for hele familien. Fra formiddagen av blir det anledning til å bli
med på å besvare spørsmål på en natursti
med 6-7 poster, som er satt opp langs med
den fire kilometer lange skiløypa fra
Sandbakken til Soknahytta. Vel framme
på Soknahytta kan barna og andre renne
seg på ski i skileikbakken som blir ordnet
der.
Alle barna som kommer på Soknahytta denne søndagen skal få seg en premie,
gratis saft og pølse med brød. Ellers blir
det salg av pølser med brød, kaffe, vafler
m.m. Utegrill for grilling av pølser. Enkel
premiering av natursti. Åpningstida på
Soknahytta blir utvidet med en time denen dagen. Arrangørene håper at både
små og store kommer seg ut og tar seg en

frisk søndagstur på ski i de flotte oppkjørte løypene som fører fram til Sokna-

Rørlegger
tlf.

72 43 12 37

E-post: post@lohrevvs.no

Velkommen innom vår butikk
i Spjeldbakkan på Støren!
Åpent mandag - torsdag 09.00-16.30
fredag 09.00-18.00 - lørdag 09.00-13.00

hytta. Preparerte løyper går både fra
Sandbakken og fra Øveregga i Sørbygda.

Dagens sudoku

VANSKELIG

ANDEBY

