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– Ikke ødelegg
for campingen
– Ikke legg nye E6 Biri
Vingrom slik at strandsona vår forringes og campingdrift blir umulig.
Bakke Camping, ved Arne
Magnus Bakke, på Vingrom er
blant dem som har levert inn
én av 29 høringsuttalelser til
planprogram E6 Biri-Vingrom.
Uttalelser er kommet fra
blant andre Fylkesmannen,
Transportfellesskapet Østlandet, vassdrags- og energidirektoratet, Biri Jeger- og fiskeforening.
Sistnevnte viser til at en
må ta vare på viltoverganger
og minner om fuglereservat
på Svennesvollene.
Lillehammer kommune er
opptatt av god adkomst til
Vingromdammen.
Oppland Travforbund
minner om at de kostet krysset ved løpsbanen og at vegmyndighetene skal kompensere ved endring av mønsteret.
Flere grunneiere i området
har uttalt seg.
Alle uttalelser er tilgjkengelige i kommunen.

INNSATS: OL-Kristin, alias Tiril Høie, slår av en prat med Selma Røyslien.

Vil ha BMWsykkeltreff
Lillehammer Motorsykkelklubb og Lillehammer
Camping planlegger
BMW-motorsykkeltreff i
august.
I brev til kommunen søker
Stian Lunn fra campingen
om ambulerende skjenkebevilling i forbindelse med arrangementet 4. - 6. august.
– Målet er internasjonalt
motorsykkeltreff hvor målgruppa er motorsyklister i alderen 45-65 år, skriver Lunn.
Servering skal være i campingens lokaler og i telt. Alt
innenfor avgrenser område
på campingen. Motorsykkelklubben har satt opp vaktplan.

Kvinners internasjonale bønnedag
er nå fredag.
Den markeres av kvinner verden over. På Lillehammer
markeres dagen i Evangeliesalen. Ingrid Stuksrud vil holde
andakt. Kollekten skal gå til Bibelselskapets prosjekt i Chile
som støtter kvinner utsatt for
vold og seksuelle overgrep.

Alle foto: Inger Stokland

Strålende OL ved
Røyslimoen skole
Med fanfarer og jubelbrus gikk det fjortende
OL av stabelen ved
Røyslimoen skole
fredag.
Av Inger Stokland

Det hersket skikkelig OL-stemning
på Røyslimoen da skolens første- til
fjerdeklassinger markerte vinterens
store begivenhet.
Rektor Erland Sandvik kom rennende med stø kurs ned utforløypa med fakkel i hånden.
Nede sto tidligere verdensmester Britt Pettersen og tok imot før
hun tente ilden og åpnet hele arrangementet.
Deltakerne hadde sågar lært seg
den svenske, finske og danske nasjonalsangen, i tillegg til Ja, vi elsker.

Skitur i Birkebeinerløypa fra Skramstadsetra
til Sjusjøen (30 km) /Lillehammer (45 km) lørdag 5. mars. Deltagerne går i
eget tempo på eget ansvar. LOT tilbyr busstransport fra Håkons Hall kl 07.
Rutebuss fra Sjusjøen til Lhmr, el. man går ned. Varighet ca 6-7 t. Påmeld. til
turkoordinatorer Inger Veiteberg 480 73 283 el. Ole Prestrud 936 71 723 innen
01.03.11. Pris: Kr 125,- medl./ kr 200,- ikke-medl.

Bak Røyslimoen var det laget kuleløype, hopp, utfor og slalåm, med
innlagte utfordringer.
I langrennsløypa i skolen sto lærerne utplassert og stilte quizspørsmål om alt fra ekorn til Jens Stoltenberg.
– Hvem sier at det ikke er læring
i friluftsaktiviteter....?
Hele skoledagen ble det konkurrert i ulike OL-greiner, og det hele
ble avsluttet med medaljedryss til
alle og enhver.
For anledningen hadde skolen
besøk av ti serbiske lærere som er i
Lillehammer for å studere hvordan
norsk skole fungerer. Besøket er et
samarbeidsprosjekt med Nansen
Fredsenter og kommunen.
– Vi har besøkt Søre Ål, Åretta og
Kringsjå skoler og avslutter med
Røyslimoens OL. Norsk skole er
sannelig annerledes enn det vi er
vant til, smiler lærerne fra Bjan.

ÅPNING: Under åpningen av det 14. OL ved Røyslimoen skole ble
det sunget nordiske nasjonalsanger av full hals!

GØY Å BADE
M andag - f redag

11 - 2 1

Lørdag og søndag

10 - 18

Tirsdag og fredag

6- 8
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INSTRUKSJON: Rektor Erland Sandvik drev instruksjon av de serbiske lærerne som aldri hadde hatt ski på beina.

