Stjørdalens Blad
Skriv, ring eller send e-post

Til Bladets lokalsider ønsker vi tips om
store og små hendelser og situasjoner
i Stjørdalen, om valg av personer,
ansettelser, nyvalg og så videre.
Innsendte personomtaler kan gjerne
utstyres med bilde. Ellers er intet for
lite eller stort for Bladets lokalsider.
En bever i skogkanten eller et stort

Lørdag 31. august 2013

hull i vegen er like aktuelle saker for
oss. Vi mottar også gjerne generelle
tips om nyheter og reportasjer.
Ring oss på telefon 74 83 95 00,
Vår e-postadresse:
redaksjonen@bladet.no
Postadresse: Postboks 163,
7501 Stjørdal.

»» dagens
kjerringråd
dagens»kjerringråd

»» skrønehjørnet

»» sitatet

Røykeavvenning
GULROT

En mann som var kjederøyker, ble av sin lege sterkt anbefalt å slutte. Han
fant ut at hvis han tygde i seg en gulrot hver gang han fikk lyst på en røyk,
forsvant røykesuget. Det gikk greit.

Hentet fra «Den store kjerringrådboken» av Miriam Wikcklund

på»sparket
»» på
sparket
NaVN: Monne Flatval-Larsen
BOSTed: Stjørdal
aLdeR: 8 år

– Hva ville du brukt 1 million
kroner til?
– Satt dem i banken.
– Drømmejobben din?
– Lærer.
– Artigste på tv?
– Disney Channel.
– Din favorittmat?
– Pannekake.
– Kuleste musikk?
– Justin Bieber.
– Beste skolefag?
– Matte.

5

Det er mulig at ekteskapet ødelegger
kjærligheten. Det er i hvert fall sikkert at
kjærligheten allerede har ødelagt mange
ekteskap.

Politimannen:
– Vi har funnet fingeravtrykket
ditt her.
Tyven:
– Det var godt, for jeg kunne ikke
fatte hvor jeg hadde gjort av det.

Nicolaus Cybinski

Musikkforeningen «inntar» Værnes

– Ditt favorittspill?
– Monopol.
– Har du kjæreste?
– Nei.

»» dagens
tegning
dagens»tegning

SAMSPILL: Nestleder i Halsen Musikkforening, Bjørg Reitan og major Olav Sandnes har funnet tonen og samarbeider
strøkent om Befalsmessa på Værnes som korpsets nye øvingslokale.

Ut av Grustaket og inn i befalsmessa på Værnes mens de
venter på kulturhuset.

Dagens tegning er laget av Arian Karlsen

Fiberpris til Værnes?
Trondheim lufthavn Værnes
er nominert som en av tre
finalister til Fiberprisen i
Trondheim 11. september.

Trondheim lufthavn Værnes
vil sammen med de to andre
finalistene, Adresseavisen og
Riis Bilglass, kjempe om å bli
Midt-Norges kandidat til Årets
Regionale Fiberaktør under Fiberdagen i Trondheim 11. september på Dokkhuset.
Juryen består av representanter fra: Computerworld,
Næringsforeningen i Trondheim (NITR), Cisco, Broadnet
og Nordic Arena.
Prisen deles ut til en organisasjon eller bedrift som kan
vise til økt effektivitet, bedre

sluttkundeprodukt og økt kundetilfredshet etter å ha tatt i
bruk fiber.
– Avinor legger stor vekt på
materiell, kvalitet og utførelse
ved utbygging av datanettverket. Vårt nettverk skal bidra til
å effektivisere passasjerflyt fra
innsjekk til avgang, og sørge for
at kunden får riktig informasjon
til rett tid. Målet er å tilrettelegge for en mest mulig sømløs
reiseopplevelse. Vi håper og
tror at vi bygger kapasitet for
framtiden, sier Hans Hogstad,
Sjef teknikk & kundeservice i
Trondheim lufthavn Værnes.
BjøRNaR SaNdVik 74 83 95 00
bjornar@bladet.no

– Dette er en vinn-vinn-situasjon
for begge parter. Bjørg Reitan i
Halsen Musikkforening (HMF),
og oberst Ebbe Derås og major
Olav Sandnes ved Værnes Garnison er skjønt enige. Etter en god
dialog har de kommet fram til en
løsning som høyner kvaliteten
på øvingslokalene til HMF svært
mange hakk.

Tok invitasjonen på alvor

Både oberst og plassjef Derås og
major Sandnes er aktive i musikkmiljø, og dermed var det lettere å
si ja når forespørselen fra HMF
kom om å leie øvingslokale.
– Jeg har sansen for at musikk
har en plass i Forsvaret. Det er
trivelig at HMF ser seg tjent med
å være her på øvingene sine, og
samtidig kan vi muligens få noen
vennetjenester tilbake. De kjente
virkelig sin besøkelsestid, sier
Derås.
Han var nemlig inviterende til
Stjørdals næringsliv om å bruke
Værnes under et frokostmøte i
regi av Stjørdal Næringsforum.
Bjørg Reiten var til stede på det
møtet, og hilste for første gang på
obersten. Samtidig tok hun ham
på ordet, og tok kontakt i ettertid. Øvingslokalene i Grustaket
har lenge vært kritikkverdige, og

HMF har konkludert med at de
ikke kan holde det gående der
fram til kulturhuset står ferdig om
snaut to år.
Nå øver HMF i romslige lokaler med godt inneklima i spisesalen i befalsmessa, og er også
enige med Værnes-ledelsen om
lagringsplass. Så nære perfekt som
de kan få det, og for Forsvaret er
det også et hyggelig besøk å ha i
leiren hver tirsdag.
– Terskelen for å slippe inn
til denne type aktiviteter i leiren
har egentlig blitt høyere og høyere, men dette er håndterlig for
oss uten at vi har mulighet til å
slippe inn hele Stjørdal, sier Olav
Sandnes.
¬– Hva er den største utfordringen for Forsvaret med denne
type aktiviteter?
– Det første som slår oss er
selvsagt sikkerheten. Derfor har
vi bedt om navneliste slik at vi
har en oversikt over hvem som er
inne i leiren. I tillegg ønsker vi at
de stort sett kommer til samme
tid og forlater leiren omtrent
samtidig, og all ferdsel går gjennom Hell-porten, sier Sandnes.

Vennespilling

Med en leieavtale på ett år, og
at begge parter ønsker å få til en
avtale som strekker seg fram til
HMF flytter inn i kulturhuset, er
utgangspunktet for et godt sam-

arbeid det beste. Så gode venner
satser Forsvaret og musikkorpset
på å bli at de også kan samarbeide
om andre ting.
– Vi ønsker oss noen vennetjenester tilbake i form av spilling.
Forsvaret har en del offentlige arrangement der det er naturlig for
oss å benytte musikkforeningen,
blant annet i forbindelse med ulike minnedager, frigjøringsdagen
og flere til, sier Derås.

Godt for rekrutteringen

Bjørg Reitan nærmest garanterer
at det blir flere musikanter og
enda bedre toner fra HMF med
de nye øvingslokalene.
– Omgivelsene og den gode
mottakelsen vi har fått motiverer
alle i korpset, sier Reitan, som
tror at det vil dukke opp nye og
nygamle medlemmer i de nye
øvingslokalene. Og Ebbe Derås
holder fortsatt døren på gløtt for
flere sivilister på innsiden av porten.
– Jada, invitasjonen om å bruke
Værnes står fortsatt ved lag, men
jeg forbeholder meg selvsagt retten til å vurdere hvem som får
tilgang og ikke, sier oberst, bandmusiker og eks-korpsmusiker
Ebbe Derås.
GeiR OLaV FLåaN 924 06 331
geirolavflaan@gmail.com

