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Mot slutten for mjøsisen
1. mai pleier være slutten for isen i
Vingnesvika. Selv om det i går var 2.
mai, var ennå ikke isen helt borte.
- Bare noe sørpe igjen, sier en av
naboene, Egil Solheim. Et lite vindpust fra nord så er alt borte, beroliger Solheim, som har fulgt årets gang

ved Mjøsa i mange tiår. Han mener
at våren er i nokså normal rute, iallfall når det gjelder isen i Vingnesvika.

Isen er i ferd med å forsvinne
helt på Mjøsa, bare sørpa
ligger igjen innerst
i Vingnesvika.

Franskelever fra Lillehammer
videregående skole
reiste i går
til Frankrike
på studietur.

Til Rouen for å lære mer fransk
En gruppe elever fra første klasse ved Lillehammer videregående reiste i går til Rouen for å
skjerpe
franskkunnskapene
sine. Ungdommene nyter godt
av et utvekslingsprogram med
Rouen. På seinvinteren var en

gruppe elever fra byen i Normandie i Lillehammer, og lillehamringene skal nå gjøre gjenvisitt.
Oppholdet varer en uke, og
elevene skal gjøre seg kjent med
fransk skole, de skal på diverse

utflukter, blant annet til strendene i Normandie der den allierte invasjonen foregikk for 61
år siden, og de skal besøke Paris.
Ungdommene er innkvartert
hos vertsfamilier.

Skibladnerbrygge på Vingnes i 2006

- En blir i godt humør av å kjøre motorsykkel, sier Thor Andreassen,
startklar for Mjøsa Rundt søndag morgen. (Foto: Terje Lisødegård).

- Dette er livet,
sa 70-åringen
Thor Andreassen (70) er absolutt mest kjent som gartner i
en mannsalder. Nå er han helt
grepet av mc-dilla. Selvsagt var
han på plass i Mjøsa Rundt
søndag, sammen med mange
av vennene sine i Lillehammer
Motorsykkelklubb..
- Det er livet å kjøre motorsykkel. Jeg gjorde det i ungdommen også, men så ble det
opphold i mange år. Nå trives
jeg på to hjul, sier pensjonisten
som ble 65 år før han kjøpte
sin BMW med masse kubikk.
- Hvert år drar vi til Vestlandet og på mange småturer i

distriktet. En dag i uka tar vi
oss en tur, kjører litt, drikker
kaffe og bare hygger oss. Forresten skal noen av oss til
Skottland på motorsykkeltur
seinere i mai. Gjett om jeg
stunder på den turen, sier Andreassen.
- En blir i så godt humør av
å kjøre motorsykkel på tur.
Formen blir bra også. Mjøsa
Rundt er en artig tur med fine
naturopplevelser. For vi kjører
ikke fortere enn at vi ser oss
rundt, sier Thor Andreassen,
som var hjemme igjen langt på
ettermiddagen.

Lytt til din nærradio. En radio i tiden.

Blir det snart ny Skibladnerbrygge på Vingnes? - Skal båten
legge til her i sommer, må det
iallfall snart skje noe, sier innbyggerne i området. Tidligere er
det opplyst at hjuldamperen fra
og med denne sesongen skal
legge til kai ved vestsida av Mjøsa i Lillehammer.
- Vi forholder oss til Lillehammer kommune, som skal
bygge brygge sammen med
Glommens og Laagens Brukeierforening. Etter det vi har forstått, er det meningen at brygga
skal stå ferdig til neste sommer,
sier styreformann Bjørn Blichfeldt. - I 2006 fyller Skibladner
150 år. Vi har uttalt oss positivt
til planene om flytting, men det
er kommunen skal må uttale seg
om fremdriften.
Torbjørn Monset i Lillehammer kommune opplyser at reguleringssaken er ferdigbehandlet
og i orden, men slik han har forstått saken, er planen også at
den nye brygga skal tas i bruk i
forbindelse med jubileet.
På Vingnes er flyttingen av
brygga fra østsida mottatt med
blandede følelser, og det blir
blant annet fremholdt at det er
nødvendig med en betydelig
opprustning av området rundt
Svaneredet for å kunne ta imot
båtanløp. En falleferdig bygning
som må enten fjernes eller set-

Det er langt igjen før forholdene ved Svaneredet på Vingnes er slik at
Skibladner kan legge til land.

Den gamle Skibladnerbrygga må nok gjøre nytten også denne sesongen.

tes i stand, blir det sagt. Heller
ikke alle spørsmål i forbindelse
med vei og parkering er avklart,
etter det GD forstår.
Båten skal være verdens eldste hjuldamper, selv om det

ØKER MEST

blant annet kommer protester
mot påstanden fra Sveits.
Det lykke sikker GD i går å
få tak i Lillehammers representant i styret, kultursjef Øivind
Pedersen.

Radio Gjøvik Radio Lillehammer
har firedoblet* sine lyttertall
på under ett år.

*Kilde: TNS Gallup

