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Blåbærtenner - sitron

Svensk jakke

Sitronens blekende effekt fjerner raskt båbærfarge fra
tennene.
Gni med en sitronskrive hvis du vil bli kvitt blåfargen
etter blåbær på tenner, tunge eller på hendene.
Fargen blekes bort med det samme.
Sitronsyre kan også benyttes.

Svenskene seg i mellom:
– Jeg skulle ønske jeg hadde jakke på meg.
– Hva, i denne varmen?
– Ja, for da kunne jeg ha tatt den av meg så
det ble litt kaldere.
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Møtte mann som sa det var
dumt å lesa. Det er ikkje
dumt. Men gå ilag med
eigne dumme tankar, er
dumt. Ala hat, innbillingar,
mistru
Olav H. Hauge

Hentet fra NRKs kjerringråd-leksikon

Stort og unikt skoleprosjekt i hegrasbekken
Her er elever i en
elvepatrulje du bør
merke deg.
Kjell-Ivar Myhr
redaksjonenbladet.no
90 84 16 75

Det er Hegra barneskole som er
i gang med et svært prosjekt
om elva som pedagogisk ressurs.
– Skolen ligger et steinkast fra
elva, men det er ikke utnyttet
til noe. Ungene har visst lite om
hvor viktig elva kan være for lokalsamfunnet, sier Jørgen Korstad, som sammen med broren
Preben tok initiativet til prosjektet.
De er begge lærere ved skolen, og dessuten litt over middel fiskeinteresserte.
– Laksen og sjøørreten er truete arter. Å lære ungene om bærekraft er viktig. Kunnskapen
kan også overføres til omtrent
alt vi holder på med i livet, sier
Jørgen Korstad.
Prosjektet ble startet for to år
siden, men det er først nå de er i
gang med det praktiske arbeidet.
– Det startet i det små, der vi
tenkte å lære ungene litt om
laksen, men nå har det endt
opp i et svært prosjekt som er
tverrfaglig og omfatter alle sju
trinn på skolen, sier Korstad.
Det er ulike tema på hvert
trinn, tilpasset elevenes alder.
Prosjektet har fått 6.000 kro-

elVePatrUlje: Vanja Fornes (fra venstre), Mari A. Inciarte Gulaker, Nikolai Haugmo Storheil, Ole Magnus Wikmark, Ola Evavold, Victor
Sonny Bolin, Martin Næsbø, Gunnar Skjei Sjømo, Christian Tollefsen, Einar Bjerken Solbakken, Markus Thomas Dullum Wintervold, Meda
Baranauskaite, Selma Bentzen Friheim, Nora Bonslet, Andrine Reberg Lillemo, Ronja M. Jakobsen Flåbakk, Levi Nilsen, Jørgen Ryan Ekren,
Emilie Furunes, Tonje Rømo, Anna Ryan Ekren, Liesbeth Hansen, Benedicte Solem Schiefloe, Emilie Therese Thingstad. Emmanuel M. Heggeseth
Foto: PriVat
var ikke til stede da bildet ble tatt.
ner per år i støtte fra Den naturlige skolesekken, i regi av Miljødepartementet og Undervisningsdepartementet. De søkte
også Hegra sparebank og Stjørdal kommune, men fikk ingenting derfra.
– Skolebudsjettene er ganske
trange, så vi er avhengige av eksterne midler for å få til et så

■ dagenS tegning

stort prosjekt. Vi vil utvide
klasserommet, og få med ungene ut, sier Korstad.
Tirsdag var 5. trinn på plass i
Hegrasbekken, der skolen har
fått tillatelse fra fylkesmann og
grunneier til å adoptere en gytebekk for sjøørret.
De startet med å rydde ut
søppel, og se på bunndyr som

yngelen er avhengig av. Seinere
skal de finne ut om det er fisk
der, og ta vannprøver for å sjekke om vannet er forurenset.
Etterpå skal de reparere gyteområdene for sjøørreten. Arbeidet skal gå over flere år, sånn
at de får et statistisk materiale.
Prosjektet er inne i skolens
årshjul med faste tidspunkt for

■ På SParket
navn:
Nuur Qeylow
Bosted: Stjørdal
alder: 8 år
– Hva ville du
brukt 1 million
kroner til?
– Kjøpe bil.
– Drømmejobben din?
– Vet ikke.
– Artigste på tv?
– Tom og Jerry.
– Din favorittmat?
– Pizza.
– Kuleste musikk?
– Jeg liker ikke musikk.
– Beste skolefag?
– Gym og fotball.
– Ditt favorittspill?
– Playstation.
– Har du kjæreste?
– Nei.

dagenS tegning: Laget av Hedda Bjørgum (8), Lånke skole 2C

hva de skal gjøre, og det foregår
i nært samarbeid med Morten
Welde i Stjørdal Jeger- og Fiskerforening.
– Ungene er utrolig engasjerte. Dette er et veldig viktig prosjekt som passer alle, og har
stor overføringsverdi til andre
emner på skolen, sier Jørgen
Korstad.

godkjente
valglister
Valgstyret i Stjørdal har
godkjent følgende valglister
ved høstens kommunevalg:
Arbeiderpartiet
Fremskrittspartiet
Høyre
Kristelig Folkeparti
Miljøpartiet De Grønne
Rødt
Senterpartiet
Sosialistisk Venstreparti
Venstre
Stjørdal kommune skriver
på sine hjemmesider på nettet
at de offisielle valglistene er
lagt ut til gjennomsyn i
Servicetorget på Stjørdal
rådhus.
Vedtaket kan påklages og
klagefristen er sju dager etter
offentliggjøringen av overskriftene på de godkjente
listene.

