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Overskyet vær
og noe regn.

Dagen er 5 tim. og
23 min. kortere enn ved
sommersolverv.
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I dag I morgen
Månen Opp kl. 18.58 19.30
Ned kl. 01.06 02.19

Data frå Kartverket sjødivisjonen

Tlf: 72 48 75 00

sms : st tips <ditt tips > til 2399

Hvem vil du framsnakke?
– Kjerringa mi og slekt og
venner som har hjulpet oss
på Magerøya.
Hva er din beste egenskap?
– Jeg prøver å være blid og
positiv.

Navn: Knut Arve Røstvold
Bor: Hellandsjøen
Jobber med: Vaktmester
Sodin skole/vertskap
Magerøya

I dag I morgen
03:28 04:24
15:48 16:42

Hva er ditt favorittkrydder?
– Gastromat.
Hva er du mest stolt over å
ha oppnådd?
– Ungene mine.

Hva leser du?
– Ingen verdens ting. Bruksanvisninger hvis det er noe
jeg må finne ut. Jeg har aldri
lest ut en Donald-pocket, det
er for langt.
Hva irriterer deg for tiden?
– Snakket om at grendeskolene i Hemne kan bli
nedlagt. Det er to ganske nye
skoler. De bør heller åpne
opp for elever andre vegen.
Har du noen du ser opp til?
– Jeg så opp til faren min. Jeg

mail : nyhets.redaksjonen @avisa-st.no

var pappagutt, jeg gikk alltid
etter ham, vi var mye på
sjøen og gjorde mye i lag.
Noe spennende ellers?
– Dattera begynner med ny
handballsesong. Dessuten
skolestart og avslutning på
Magerøya, som har gått over
all forventning. Vi trodde
ikke det skulle bli så godt besøkt.
Hvordan avslutter du en
samtale?
– Snakkes.

Hvilken musikk
hører du helst
på?

Kristian Holhjem Almli,
Fannrem
– Jeg hører lite på musikk.
Hører på det som blir spilt
på radio.

Robert Jensen,
Orkanger
– Det er enkelt. Jeg hører
mest på Bruce Springsteen.

Lars Hol Moholdt,
Rindal (Finland)
– Jeg er bortimot altetende
når det kommer til
musikk.

Her et glimt fra elevbedriftsmesse ved Skaun ungdomsskole i 2014 der Hans Petter Øien Kvam fra næringsforeningen besøkte bedriften Weekend
Faces.
Arkivfoto

Skaunelever deltar
på nyskapingsmesse
Rundt 100 elever fra Skaun ungdomsskole skal bli
inspirert til nyskaping.
MARTE MONA
marte.mona@avisa-st.no

Den uavhengige nyskapingsmessa Maker Fair starter på Torvet
i Trondheim fredag, og Næringsforeningen i Skaun har tatt

Trondheim.

Nysgjerrig
952 52 252

initiativ til å få med flest mulig
elever i grunnskolen til å oppleve messa. De 100 skaunelevene blir frakta i tre busser til

– Målet er at de skal bli inspirert
og nysgjerrig på nyskaping. Vi
er overbevist om at elevene vil
få en inspirerende og annerledes
skoledag, skriver Hans Petter
Øien Kvam, daglig leder i Næringsforeningen i Trondheim,

vennjtle’

avdeling Skaun, i en e-post til
ST.
Han forteller at de har samarbeidd godt med kommunen,
og spesielt ordføreren, for å få
det til. Trondheimsregionen har
bidratt økonomisk. Kvam forteller at også Melhus kommune
gjør det samme, der fraktes cirka
450 elever i 11 busser til messa.

Det er vel grunn til å frykte
for at dette ordet er på veg
ut av dagledtalen vår. Det
blir meir og meir avløyst
av trule(g).
Men ordet vennjtle’ kan
forklarast med som vi kan
forvente/det vi har i vente.
«Æg sjer det hellj på å
skye-over, så det bli vel
regn i mårrå, vennjtle’».

