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Kort sagt

VISSTE DU AT

Eleanor Roosevelt het Roosevelt også før hun ble gift med Franklin D. Roosevelt i 1905, da de var fjerne slektninger i den store Roosevelt-slekta.

Lørdag konfirmerte 49
ungdommer seg humanistisk på Brandbu. Hvorfor
har du valgt humanistisk
konfirmasjon?

LENE STENERUD,
GRINDVOLL:
– Fordi jeg ikke er kristen.
Jeg er døpt, men er ikke
kristen.

LINN EIRIN
SØRUMSHAGEN,
LUNNER:
– Jeg er døpt, men ikke
kristen. Både søsteren og
broren min konfirmerte
seg humanistisk, så det
var aldri noen tvil.

SJEKKET: Johan Pauli Bjarnaberg, leder av Norsk Caravan Club, Gjøvik og Omegn og leder av bobilavdelinga Simen Petersen inviterte medlemmer og andre til sjekk av campingvogna og bilen på trafikkstasjonen til Statens vegvesen på Leira.
Foto: Geir Norling

Klare for sommeren
leira: Medlemmer av Norsk Caravan
Club, Gjøvik og omegn, kan gå
sommeren i møte med nysjekkede
bobiler og campingvogner.

Geir Norling

– Vi har gratis tilbud om å sjekke vognene før
sesongen starter, sier leder av klubben, Johan
Pauli Bjarnaberg.
Onsdag hadde de en kontroll på medlemmenes vogner i nært samarbeid med Statens
vegvesen på trafikkstasjonen på Kalplassen
på Leira.

– Vi har en grundig sjekk, og vi har et
svært godt samarbeid med Statens vegvesen,
sa Bjarnaberg.
Inne på trafikkstasjonen ble campingvognene og bobilene sjekket grundig. Bremsene
ble kontrollert. Det elektriske anlegget ble sett
på. Likeså ble gassopplegget sjekket grundig.
– Slangene til gassanlegget bør skiftes med
jevne mellomrom. De kan bli morkne. Det
kan få katastrofale følger om en får en gasslekkasje. Eksplosjons- og brannfaren er stor,
sa Bjarnaberg.
– Vi setter pris på det samarbeidet vi har
med caravanklubben, sa Arne Tøftum fra Staten vegvesen.

– Det er mye som kan slites på en bobil og
campingvogn, så det er fint å oppdage mangler tidlig så de kan repareres, sa Tøftum.
Ole Jacob Nybråten fra Bagn var innom
med campingvogna si.
Jeg er medlem av caravanklubben, og setter
pris på dette tiltaket. Vi bruker vogna veldig
lite. I fjor tok vi en tur. Ellers så bruker vi
vogna til ekstra sengeplass når vi har besøk.
Selv om den brukes lite, er det kjekt å få kontrollert den sa Nybråten.
Norsk Caravan Club, Gjøvik og omegn,
har hatt en tilsvarende frivillig kontroll på
Gjøvik tidligere i vår. Da møtte det opp 40
vogner.

SIW MIDTUN,
SOGNDAL/LUNNER:
– Du lærer litt mer av humanistisk konfirmasjon
om menneskerettigheter,
etikk og moral, og det synes jeg er viktig.

ANNA KALVSJØHAGEN,
LUNNER,
OG MONIKA ASPEVOLL,
NORDRE OPPDALEN:
– Fordi man lærer om menneskerettigheter, etikk og
moral. Og det er ikke noe
poeng å konfirmere seg
kristelig, hvis man ikke er
kristen.

BREMSESLANGER: Arne Tøftum fra Statens vegvesen ser etter om
alt er i orden.

FORNØYD: Ole Jacob Nybråten fra Bagn tok imot tilbudet om sjekk
av campingvogna.

