
n TIPS OSS OM GLA’SAKER
Er det noe du er fornøyd med? Si det.
tips@glomdalen.no eller ring 62 88 25 00
eller send GLTIPS til 2005

TORSDAG

29.
MARS 2012

Med god mat og sang 
koste barna på Ma-
trand Oppvekstsenter 
seg under påskefro-
kosten tirsdag.

n EIDSKOG
KAREN MARGRETHE TUHUS OG
HELENA HALTEIGEN
red@glomdalen.no – 62 88 25 00

– Som en markering av den nye 
matmeldinga ønsket vi i samar-
beid med Eidskog Bygdekvin-
nelag å arrangere påskefrokost 
for tredje- og fjerdeklasse, samt 
barnehagebarna på Matrand 
Oppvekstsenter, forteller Trond 
Trovåg, representant for Eidskog 
Bondelag.

Tradisjon for mat
Før barna fikk slippe til frokost-
bordet, ble de fortalt litt om hvor-
dan maten på bordet blir til og 
hvor den kommer fra.

– Det er viktig at barna er klar 
over hvordan den norske maten 
blir produsert. Mange barn i dag 
tror faktisk at maten kommer fra 
fabrikker, sier Trovåg.

– I tillegg er det jo veldig mor-
somt for dem å få smake melk 
rett fra kua. Det er nok nytt for de 
fleste, legger Heidi Elin Kolstad, 
representant for Eidskog Bygde-
kvinnelag, til.

Bygdekvinnelaget har også 
bakt brødet som barna får servert, 
mens Bondelaget har kjøpt inn 
pålegg og tilbehør, alt fra norske 
produsenter.

– Det er veldig viktig for oss at 
maten som blir servert er av god 
kvalitet, sier Trovåg.

Tidligere samarbeid
Det som i dag er Eidskog Bygde-
kvinnelag, het tidligere Eidskog 
Bondekvinnelag. På den tiden 
hadde Bondelaget og Bondekvin-
nelaget et tett samarbeid. Da Bon-

dekvinnelaget senere skiftet navn, 
ble det mindre av det gode samar-
beidet.

– Vi samarbeidet om Åpen 
Gård-arrangementet som var på 
Magnor for noen år siden. Sett 
bort fra det, er dette et av våre 
første samarbeid på en god stund, 
men man skal ikke se bort ifra at 
det vil bli mer av det i tiden som 
kommer.

Fornøyde barn
Barna ved oppvekstsenteret er 
veldig fornøyde med arrange-
mentet.

– Det er veldig god mat, sier 
Bendik Kalland (4. klasse).

– Melka var litt søt, men vel-
dig god, legger Imre Løvneset (4. 
klasse) til.

Dette er det siste året det vil 
være elever ved oppvekstsenteret. 
Neste år vil det kun være barne-
hagebarn igjen.

– Vi synes frokosten er et 
kjempekoselig tiltak i en ned-
gangsfase, sier Jorid Kristian-
sen, lærer ved oppvekstsenteret.
– Alt vi gjør er for siste gang. Der-
for er det veldig hyggelig å få en 
oppmuntring i triste tider, avslut-
ter hun.
(Artikkelen er skrevet av utplas-
seringselever.)

FORNØYD: 3 år gamle Nora Elisabeth Dagestad liker prim på brødskiva. 

Påskefrokost for de y

SERVERT: Tredje- og fjerdeklassingene på Matrand forsyner seg av bordets pålegg.

GULOST: Bendik Kalland titter gjennom gulosten, mens Imre Løvneset 
Hauer ser lur ut ved siden av. Begge går i fjerdeklasse.

Dette er en gylden mulighet til
å gjøre noe for barna.
 TROND TROVÅG, BONDELAGET I EIDSKOG

Bondelag og Bygdekvinnelag
Norges Bondelag er den stør-
ste interesseorganisasjonen for 
bønder i Norge.
Organiasasjonen ble stiftet i 
1886, den gangen under navnet 
Norsk Landmannsforbund.
Deres mål er å samle alle som 
er eller føler seg knyttet til bon-
deyrket.
Norges Bygdekvinnelag ble opp-
rettet i 1946, den gangen under 
navnet Norges Bondekvinnelag.
Deres organisasjon er spesielt 
opptatte av kvinner som har til-
knytning til primærnæringene.
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GARASJE-
 PORTER

Gratis oppmåling og utarbeidelse
av tilbud, også på kveldstid.

                 Ring i dag!
Trondheimsv. 50
2040 KLØFTA
Tlf. 63 94 04 30
www.mora.no

www.subaru.no i Norge

RING OG BESTILL
PRØVEKJØRINGSTIME NÅ!!!
Bilen hele verden snakker om er endelig i Norge

Subaru XV går rett i tet som førstevalget for familier
med et aktivt liv delt mellom by og land.

XV kombinerer Subarus legendariske kvalitet, bokser-
motor og permanente f rehjuls drift med ekstra høy
bakkeklaring, stor plass og et design som gir naboen 
kink i nakken.

Subaru XV fra kr. 306.900,-* 
* Pris gjelder levert Kongsvinger, årsavgift kommer i tillegg.
Det tas forbehold om prisendringer, trykkfeil og eventuelle endringer
i spesifkasjoner fra fabrikk. Bildene kan avvike fra tilbudte modeller.
Pris gjelder for standard modell og vil avvike avhengig av tilleggsutstyr 
og forhandler. Forbruk: 0,56-0,69 l/mil, CO2: 146-160 g/km.

Del dine bilder med
Glåmdalens lesere:
MMS: glleserbilde til 2005 (3,-)
 epost: leserbilde@glomdalen.no

Last opp dine bilder på
glomdalen.no/leserbilder

Herlig med våren, hilsen Amalie Aasvestad. Sendt av Simen 
Aasvestad.

Fant en merkelig sten i dag. Noen som vet hva dette kan være? 
Svart innvendig og med en gråbrun «skorpe» rundt. Hilsen Nel-
ly Kjensmo Lunde.

25. mars. Hjemme blom-
strer blåveisen så fint!
Foto: Karin Røkke.

n DAGENS LESERBILDER

n BILDESTREIF
Send oss ditt bilde 
fra hverdagslivet!

n RADIO
Hege Hagaløkken er 
på plass med god 
formiddagsradio hver 
ukedag fra kl. 10–13.
radiokongsvinger.no

n BLOGG
Roy Lønhøiden er 
snart klar til å presen-
tere sitt nye album og 
blogger om det på:
grensetilfelle.origo.no

MMS: GLLESERBILDE til 2005 (kr 3)
E-post: leserbilde@glomdalen.no

n DYR I DRIFT
Etterlysning av dyr som er 
funnet eller forsvunnet 
i glåmdalsregionen 
eller Nes.
dyridrift.origo.no

BILDER: JENS HAUGEN

ngste barna
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