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PÅ BAKSIA

TV-AKSJONEN
GUNNHEIDINAKREM

Under TV-aksjonen i høst der innsamlede
midler gikk til RødeKors, fikk elever ved
Lundamo skole i oppdrag å lage et
kunstverk. Oppdraget ble gitt avNæ-
ringsforeningen i Trondheimsregionen,
avdelingMelhus.

Overrekkelse
Fredag overrakte elevermaleriet til kjø-
peren somvarMelhusbanken, og før
overrekkelsen ga næringsforeningsleder
Hans Petter ØienKvam ros til sjette og
sjuende trinn somhar lagetmaleriet.
– Dere har laget et fantastisk kunstverk

somer utrolig flott.Motivet passet godt
til temaet for årets TV-aksjon, saØien
Kvam.
Næringsforeninga fikk 50 bedrifter på

besøk til en næringslivsfrokost der det ble
samlet inn penger til TV-aksjonen, og den
bedriften somgadenhøyeste summen
for et kunstverk, varMelhusbanken.
Inne i storstua spør banksjef Ragnar

Torland elevene hva de synesmaleriet er
verdt, og summene varierer kraftig.
Banksjefen forteller at kjøpesummenble
10.000 kroner.

Flyktninghjelp
– Vimåbare hjelpe demsomer flyktn-
inger. Egentlig går det ganske bra i ver-
den, og ganske få er på flukt. Det er viktig
å hjelpe demsomhar det vanskelig, sa
banksjefen.
Maleriet viser fotavtrykk på svart bak-

grunn.
– Flyktningene har ikke tid til å tamed

sakene sine, og de har ikke sko på seg. Det
måvære ganske forferdelig å være flyktn-
ing, sier tillitselevDinaBirkelund (12).
TillitselevAksel Reberg (12) tror flykt-

ningene gårmye.
– Jeg kunne ikke tenkemeg å gå fra land

til land, forteller Reberg.

Begge er stolte over at nettopp Lunda-
mo skole, fikk væremedpå å bidra til
TV-aksjonen gjennomågi et kunstverk.

gunnheidi@tronderbladet.no
98260456

Malte flyktningstrøm
Elever ved Lundamo skole
malte kunstverk verdt
10.000 kroner.

BIDRAG: Sjette- og sjuende trinnoverrakte fredagmaleriet til banksjefRagnarTorland (t.h). Bakbanksjefen sitter nærings-
foreningslederHansPetterØienKvam.

OVERREKKELSE:Maleriet På flukt ble
overrakt av IneFremo, SirenØkdal,

TrymØienogAkselReberg.
T.hbanksjefRagnarTorlandog

næringsforeningsleder
HansPetter ØienKvam.

72 49 71 60 | www.svinsas-melhus.no

Rørlegger
tlf. 72 43 12 37
E-post: post@lohrevvs.no

Velkommen innom vår butikk
i Spjeldbakkan på Støren!
Åpent mandag - fredag 09.00-16.30
lørdag 09.00-13.00

BUVIKA
K. Solem Snekkeri AS

post@snekkernbuvika.no
Tlf. 72 86 51 12 www.ksolem.no

Vi har Hörmann industri- og garasjeporter

Spar E6 Soknedal 8-22 (9-20)

SOKNEDALKUPPET! Ukas tilbud!

Kjøttdeig 400gr
av storfe/med gr.saker/
kalkun

Ribbe fersk
Spar/Gilde. Pr. kg.

2490

4990


