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deltok: Kaare Hagerup fra Næringsforeningen deltok onsdag på 
ringedugnad.  Foto: richard Bakken

Næringsforeningen 
samlet inn 35.000 kroner 
til TV-aksjonen. 
Anders Fossum
anders.fossum@mb.no
936 09 385

Næringsforeningen i Trond-
heimsregionen (NIT) trommet 
onsdag sammen til ringedug-
nad til inntekt for TV-aksjo-
nen. Et panel bestående av 

folk fra ulike organisasjoner 
møttes på Rockheim i Trond-
heim og kontaktet bedrifter i 
regionen med forespørsel om 
å gi et økonomisk bidrag til 
årets sak. Anne Grethe Smi-
stad og daglig leder i NIT Mal-
vik, Kaare Hagerup, represen-
terte kommunene Malvik og 
Klæbu. I løpet av få timer sam-
let de to inn 35.000 kroner. 

– Veldig bra at næringslivet 

vil bidra, sier Haagerup,
Han opplever at givergleden 

blant bedriftslederne i Malvik 
er stor, til tross for at beløpet er 
noe lavere enn ved tilsvarende 
aksjon i fjor. 

– Oppslutningen generelt er 
noe mindre i år, fastslår Haa-
gerup. 

Mersalg AS var største bi-
dragsyter i Malvik med sine 
5000 kroner. 

ringte inn 35.000 kroner

Beboerne ved Vik-
hammer helsetun 
sperret opp øynene 
da en 170 kilo tung 
shetlandsponni tråd-
te over dørstokken.
Anders Fossum
anders.fossum@mb.no
936 09 385

En snau time senere var imid-
lertid alt bare stas. 

– Skikkelig artig. Dette mun-
trer opp alle her på huset, sier 
Tor Olsen.  

84-åringen fra Saksvik opp-
holdt seg i fellesstua da minis-
hetlandsponnien Jade ruslet ut 
av heisen i følge med eierne 
Bente og Kristin Sundt ved 11-
tida torsdag formiddag. I tre 
kvarter vandret ekvipasjen 
rundt og hilste på ansatte og be-
boere. 

helseeffekt
– Dette har en kjempefin helse-
effekt. Og så er det artig. Det er 
litt derfor vi gjør det, sier stjør-
dalskvinnen Bente Sundt.

For tredje gang i år tok søs-
trene med seg ponnien og opp-
søkte en kommunal institu-
sjon. 

– Vi har vært på besøk ved bo-
senteret i Fosslia i Stjørdal to 
ganger tidligere, og har blitt 
kjempegodt mottatt. Mange el-
dre er oppvokst med dyr og fris-
kner til når de møter firbeinte, 
sier Kristin Sundt. 

Det bekrefter 91-åringen Kåre 
Breiset. Smilende gir han Jade 
et klapp på mulen. Den tidlige-
re gårdbrukeren fra Vuluvegen 
er godt vant med  dyr, og satte 
tydelig pris på gjesten. 

– Dette er nok litt av en opple-
velse for mange, sier Breiset. 

andre sanseinntrykk
Torsdagens besøk var nøye 
planlagt og oppsummeres som 
en suksess av de ansatte ved 
helsetunet. 

– I etterkant fikk pårørende 
komme og se bilder av sine 
sammen med hesten. Det var 
stas. Veldig mange beboere 
kommer fra gård og har gode 
minner med dyr. Dette gir dem 
helt andre sanseinntrykk enn 
det de får til daglig, sier helse-
fagarbeider Lene Seehuus.

Hest er best på Vikhammer helsetun

Fikk firbeint besøk

koMPiSer: Tor Olsen (84) lyste opp da Bente Sundt og minishetlandsponnien Jade kom bort for å hilse. – Jeg er så glad i dyr, sier Olsen.  
                                                                                                                                                                                                                                                             alle Foto: Anders Fossum

vant Med dyr: Tidligere gårdbruker Kåre Breiset er vant til dyr 
og fikk tydelig god kjemi med ponnien Jade. 

vandret rundt: Jade tuslet rolig ut av heisen og inn i 
dagligstua blant beboere og ansatte på helsetunet. 


