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Gratulasjoner: Hilsener må være innsendt oss senest onsdag kl 10.00.
Husk å skrive fullt navn på jubilanten. Takkeannonser og gratulasjoner kun
kr. 125,- inkl. mva. Send mail til avisa@inderoyningen.no, pr. post til
postboks 19, 7671 Inderøy, eller du kan ta deg en tur innom oss i Øvergata.

Løperunder ga skolepenger

DIPLOM: F.v. Christine Gabrielle Øien 1. kl. med diplom, Christian Rokseth 2. kl., Johannes Bragstad Rønning 2. kl., Thea Elise
Iversen 3. kl., Vilde Næss 4. kl., Emilie Andrea Holmsve 4. kl., Tørris Ystad 5. kl., Sindre Støre 6. kl. og Michael Olsen 7. klasse.

RØRA: Røra skole
deltok i UNICEFrunden 2014, og
skaffet penger til
barnevennlige skoler
i Afrika.
REIDAR SUNDAL
reidar.sundal@inderoyningen.no

Selve arrangementer foregikk
fredag for tre uker siden, og hele
skolen var med. Opplegget var
slik at de største elevene sprang
en løype på rundt en kilometer,
mens de minste elevene sprang
rundt skolen. Selve poenget var

at elevene måtte ut til "sponsorer", det vil si foreldre, slektninger eller andre, som ga 20 kroner
per runde. En elev fortalte at han
hadde sprunget hele 14 runder,
og da var han dugelig sliten. Men
innsatsen resulterte i 280 kroner
til hjelp for andre barn som ikke
har så godt skoletilbud som her.
Det økonomiske resultatet i
år er ikke helt klart, for det er
litt forskjellig hvordan pengene
blir overført og registrert. Da
skolen var med på et lignende
opplegg for to år siden, sprang
de inn hele 15.000 kroner, og noe
mindre blir det sikkert ikke i år.
For landet som helhet innbragte

UNICEF-runden i fjor over 2,6
millioner kroner, noe som er ny
rekord, og da deltok rundt 20
tusen elever ved 114 skoler over
hele landet.
Pengene går til prosjektet
Schools for Africa, og for å illustrere hvor mye man kan få for
ganske lite, opplyses det at man
får en eske fargestifter for 12
kroner, undervisningsmateriell
til en elev for 183 kroner og to
års skolegang for ett barn for 660
kroner. Det setter ting i perspektiv.
Som takk for innsatsen mottok
Røra skole et flott diplom som
skal henges opp.

Temamøte om slankepress
KULTURHUSET: Neste onsdag
blir det temamøte om slankepress og skjønnhetsideal på
Kulturhuset.
REIDAR SUNDAL
reidar.sundal@inderoyningen.no

Det er Inderøy Sanitetslag som
tar opp dette temaet. Det er en
av sakene som landsforeningen,
Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS), har satt på dagsordenen.
Det er den massive påvirkningen som spesielt unge jenter blir
utsatt for som er bakgrunnen for
engasjementet. Mer eller mindre
velmente råd om hvordan vi skal
se ut, hva vi skal spise, hvordan
vi skal trene og kle oss er overalt, i aviser, blader, reklame,
tv, sosiale medier og blogger.
Presset på kropp og utseende er
enormt. Det påvirker selvtilliten
og selvbildet vårt, og kan blant
annet føre til at flere velger å få
utført plastisk kirurgi eller utvikler alvorlige spiseforstyrrelser.

INNLEDERE: Mette Hanekamhaug og Anne-Bente Stigen Berg er innledere på
temamøtet på onsdag.
Det er to innledere som er inviterte til møtet. Den ene er Mette
Hanekamhaug, som satt på Stortinget for FrP i perioden 2009 –
2013, som yngste representant.
Hun har en del erfaringer fra
det området som temamøtet tar
for seg. Den andre innlederen er

Anne-Bente Stigen Berg, og hun
er fagansvarlig for kvinnehelse
i Norske Kvinners Sanitetsforening.
Møtet er gratis og åpent for
alle, Kulturhuset har servering
og elever fra videregående vil
underholde.

MØTTE ORDFØRER: Elevene i første klasse ved Utøy skole fikk hilse på ordfører Ida Stuberg. (Foto: Privat)

Stakk innom ordfører
Elevene i første klasse ved Utøy
skole besøkte nylig ordfører Ida
Stuberg i Inderøy rådhus. Og
hva var vel da mer naturlig enn
å la seg avbilde sammen med
henne når en først hadde tatt
turen til kommunesenteret?

helt nils

Sammen med elevene var Laila
Ugedal Vang, som er kontaktlærer på første trinn. Kjenner
vi ordføreren rett, så satte hun
stor pris på å få besøk av opplagte, nysgjerrige og engasjerte
elever.

