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PSYKISKHELSE
GUNNHEIDINAKREM

– Vi setter veldig stor pris på
dette, sa lensmann Monica
Brækken ved Melhus lensmann-
skontor da ei gruppe fra Idretts-
veien bofellesskap kom til lens-
mannskontoret i går.

Ufarliggjøring
Brukere og ansatte ved Idretts-
veien bofellesskap, som er for
personer med rus- og psykiske
problemer, hadde bakt og kokt
kaffe. Bofellesskapet markerte
verdensdagen for psykisk helse
ved å servere bakst og kaffe til
samarbeidspartnere som poli-
tiet, kommuneoverlegen, Buen

ogKroa senter.Ordføreren skulle
også besøkes, men han var på
hyttetur.
– Det er fint å ha en sånn dag,

og det er greit å ha et forhold til
politiet. Da føler en trygghet, og
blir mer kjent med dem, sier Da-
niel Homstad (26) som bor fast i
Idrettsveien bofellesskap.
Ikke bare har bofellesskapet

jevnlig besøk av politiførstebet-
jent Rune Røddesnes, lensmann
Brækken var tidligere i årmedpå
Birkebeinerrittet sammen med
brukere og ansatte ved bofelless-
kapet. Ifølge ansatt IngunnAune
Gagnås fullførte lensmannen
sykkelløpetmed stil.
– Jeg satte som mål å fullføre

selv om treningsgrunnlaget ikke
var på topp. Vi syklet alle med
samme lagtrøye, forteller Bræk-
ken.

Pådenhøyeste toppen
Nå har lensmannen sagt seg vil-
lig til å bli med på neste års syk-
kelritt, og hun er også påmeldt
turen bofellesskapet skal ha 27.–

29. juni til Galdhøpiggen. I for-
kant skal lensmannen delta på
dugnader, for å skaffepenger slik
også brukere og ansatte gjør.
– Brukerne har ikke sportsut-

styr, og det trengs for å komme
seg på Galdhøpiggen. Sportsut-
styr erdyrt, og fjellskokoster fort
2000 kroner. Om noen har
sportsutstyr som klær og sekker
liggende hjemme, ta gjerne kon-
takt med oss, sier ansatt Aune
Gagnås.
Fysisk aktivitet er bra for alles

helse, sier lensmannBrækkenda
hunhar besøk på kontoret.

Samtalepartner
Idrettsveien bofellesskap har

innledet samarbeid med politiet
over samme lest som det danske
konseptetMin politibetjent.
– Politiet kan være en god sam-

talepartner og kompis, og ikke
noe som er farlig, sier Aune Gag-
nås.

Utfordringer
Årets tema for verdensdagen for
psykisk helse var at livet endrer
seg, og at endringer er en natur-
lig del av livet.
– I alles liv og familier er det

små og store utfordringer, og en
slik dag kan være med på å ufar-
liggjøre at en har utfordringer.
Politiet har en oppgave med å
håndheve loven. Det aller vik-
tigste er det forebyggende arbei-
det. Ordninga med at politifør-
stebetjenten deltar på møter hos
Idrettsveien bofellesskap, betyr
ikke at det trenger å være noe
straffbart, sier lensmann Bræk-
ken.
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Nært samarbeid

Bødpåboller til politiet
Idrettsveien bokollektiv
markerte verdensdagen
for psykisk helsemed å
serverte bakst til blant
annet politiet.

y Idrettsveien og
kommunenhar et

godt tilbud
LensmannMonicaBrækken

NYBAKT: LensmannMonicaBrækken
ogpolitiførstebetjentRuneRøddesnes
satte stor pris på åbli servert bakst og
kaffe. T.v. ÅseGjenstø, StianFalch,
Frank JohnnyAndreassen, Frøydis
Svenson,Martine Solvang, IngunnAune
Gagnås, FrankAasogDanielHomstad.

grupper der integreringsarbeid
er fokuset. 10 prosent av innsam-
let beløp i TV-aksjonen går til in-
tegreringsarbeidet. Tradisjonen
tro bidrar en av skolene i Melhus
med kunstverk til auksjonen
somNæringsforeningen i Trond-
heimsregionenavdelingMelhus,
arrangerer. Leder Hans Petter
Øien Kvam forteller at Lundamo
skole er årets skole. Dessuten ar-
rangerer næringsforeningen
ringepanel som tidligere år, og
Øien Kvam sier at det har vært
lett å rekruttere deltakere.

Årets TV-aksjon er 23. oktober,
og iMelhus er planlegginga kom-
met godt i gang. Frivilligsentra-
len koordinerer arbeidet, og da-
glig leder Jorunn Merete Johan-
sen forteller at det har gått greit å
skaffe bøssebærere i Melhus.
Skolene har ansvar for å rekrut-
tere bøssebærere, og så deles
bøssene ut fra Frivilligsentralen.
– I år går innsamlede penger til

Røde Kors, og det tror jeg blir
bra. Røde Kors står sterkt i Mel-
hus, sier Johansen. Røde Kors er
i ferd med å bygge opp omsorgs-

– Næringslivet stiller selvføl-
gelig opp for TV-aksjonen.
Samme uke skal vi ha næring-
slivsfrokost, og TV-aksjonen vil
bli nevnt der, sier ØienKvam.
Varaordfører Stine Estenstad

forteller at hun har mangeårig
erfaring med TV-aksjonen, og at
hun ser fram til å bidra for å få
inn penger til Røde Kors. Tidlig-
ere var Estenstad leder for Frivil-
ligsentralen.
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I rutemedTV-aksjonen

MOBILISERING: JorunnMe-
rete Johansen, StineEstenstad
ogHansPetterØienKvam.

MelhusRevylag satser på
revy neste år,med forest-
illinger 23. 24. og 25.mars
2017. Det røper EvaGun-
dersen, leder iMelhus
Revylag. Laget hadde
kick-off for revyarbeidet
sist fredag, på Løvset.

MELHUS
Ny revy
i Melhus

Kulturminnefondets
årlige søknadsfrist er1.
november, og skal du
søke støtte til bevaring av
ditt kulturminne, lønner
det seg å sette i gang,
melder det statlige fon-
det.
Tilskuddsordningen er

til for private eiere og
frivillige lag og orga-
nisasjoner, enten de eier
kulturminnene selv eller
forvalter dempå vegne
av andre. Engasjerte
eiere er avgjørende for
god bevaring avNorges
kulturminner.
- Samarbeidmed eiere

er det viktigste vi gjør for
å nå det nasjonalemålet
omåminimere tapet av
verneverdige kulturmin-
ner, sier SimenBjørgen,
direktør i Kulturminne-
fondet.

KULTURMINNE
Frist for å søke
om støtte

TEATER
THOMASOLSEN

Riksteatret framførte
"MinKamp" påMelhus
søndag kveld,menpå
søndag var kveldens
forestilling utsolgt for
den somhaddehåpet å
sikre seg en billett i siste
liten.
Mendet var ikke sikk-

ert at alt håp var ute
likevel, sa informasjonss-
jefMetteHægelandBlom
iRiksteatret
– Det er alltid en eller

annen somer syk og ikke
møter opp. Jeg ville tatt
sjansen ogmøtt opp i
billettluka, sa informas-
jonssjefen søndag.Hun
legger til at forestillin-
gene påMelhus pleier å
selge ut.
I januar ble alle billet-

tene til "Fortrolige sam-
taler" av LivUllmannog
Ingmar Bergmann revet
bort førMelhus kom-
mune rakk å selge én
eneste billett.
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Kamp om
billettene


