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OSTESMØRBRØD 
2 brødskiver, litt smør 
Ost, valfritt pålegg og krydder

Ha smør på utsida av brødski-
vene, for sprø overflate. Legg så 
ost, krydder og pålegg i midten. 
Legg brødskivene saman og pakk 
dei inn i aluminiumsfolie. 2–3 
minutt på kvar side – ferdig!

 • Barnas Turlag med nytt konsept i Molde

Inviterer til utemiddag på bålvarme

FORNØGD: Arrangør Maria Holo Leikarnes med Idun.

TIL BORDS: (F.v.) Camilla Kjensli, Tiril og Vilde, Ove Kjensli, Helene 
Herje Ellingsen, Tord og Yngve kosa seg ved utandørs 
middagsbord.

Marco Elsafadi kommer på Høg- 
skolen i Molde onsdag for å holde 
motivasjonsforedrag. 
MOLDE: Elsafadi er kjent som både program-
leder, Mesternes Mester-vinner og tidligere 
basketstjerne. Han har også fått prisen som 
Årets forbilde på Idrettsgallaen.

Foredraget er en del av Karrieredagen der 

19 bedrifter og institusjoner stiller på Molde 
Campus for å møte studentene.Karrierefo-
rum har endret litt på opplegget fra i fjor. 
Det er blitt billigere for bedrifter å delta, og 
man har kuttet ut minglekvelden der ingen 
nederifter valgte å dukke opp i fjor.

– Det viktigste nå er at studentene stiller 
opp på det som skjer på dagtid. Selv om de 
ikke er jobbsøkere, så kan de få god råd om 
valg av fag og om de f.eks. bør ta en master-

grad. De kan få vite hva som er viktig kom-
petanse for bedriftene. Flere av bedriftene 
som kommer sier at det gjør det fordi de 
tidligere har rekruttert bra folk her på Mol-
de campus, sier Karriereforum-leder Eirin 
Kjerstad Bøe til Panorama. I tillegg i skal 
også Arild Hoksnes holde foredrag.

ØYVIND BRUNVOLL
brunvoll@r-b.no

Marco Elsafadi skal motivere studenter i Molde

 MARCO ELSAFAD.  FOTO: JON 
 OLAV NESVOLD / NTB SCANPIX

LAKS I FOLIE
1 laksefilet per person, litt smør 
2–3 ss crème fraîche
2–3 ss mangochutney 
– grønsaker (f.eks. paprika) 

Smør litt smør i aluminiumsfolie, 
og legg laksen oppå. Legg på 
crème fraîche, mangochutney og 
grønsaker. Brett saman alumini-
umsfolien, og legg  
i glørne på bålet i om lag 15 min.

SJOKOLADEBANAN
1 banan per person
2–5 ruter sjokolade
Snitt bananen på langs. 

Legg sjokoladen langs midten, 
og pakk bananen i folie.  
Steik i glørne på bålet i 10–15 
minutt. Avkjøl litt før servering 
– lettast å ete med skei.

KJELDE: UTETID.NET

GODT PÅ BÅL

Bønder over hele landet 
tente bål i protestaksjon 
mot landbruksmeldinga
MOLDE: Bønder og bondeorgani-
sasjoner over hele landet  
markerte tirsdag sin protest 
mot regjeringens landbrukspo-
litikk.

I Molde skjedde aksjonen ved 
Felleskjøpet – i regi av Molde 
Bondelag og Møre og Romsdal 
Bondelag. Også på Vestnes var 
det bålmarkering. Dette var på 
Kattholmen ved hurtigbåtkaia.

Frykter større svingninger
– Bakgrunnen er den nye land-
bruksmeldinga fra regjeringa, 
heter det i en melding fra Mol-
de Bondelag.

De mener regjeringas poli-
tikk kan skape større svingnin-
ger i matforsyning og priser 
både for bøndene og forbru-
kerne.

– Ved å tenne bål i hele  
landet vil vi protestere mot  
en jordbruksmelding som gir 
økt liberalisering og svekker 
politikken, sier leder i Molde 
Bondelag, Kjersti Fløystad El-
lingsgård.

– Næring med store muligheter
– Det er ingen selvfølge at vi 
har et jordbruk fra nord til sør i 
dette landet, og et mangfold av 
gårder. Det er dette vi brenner 
for og vil ha mer av. Derfor ten-

ner vi bål for landbruket. Land-
bruket i vår kommune og 
resten av landet er ei næring 
med store muligheter. Dette 
potensialet tar ikke meldinga 
tak i, sier Fløystad Ellingsgård.

Rykhus støtter aksjonen
Varaordfører i Molde, Sidsel P. 
Rykhus, sier hun støtter aksjo-
nen.

– Som født odelsjente fra 
Dovre er jeg svært opptatt av 
landbruket og liker ikke det 
som er framlagt av regjeringa, 
sier hun til Rbnett.

Hun mener landbrukspolitik-
ken som nå føres går ut over de 
små og gir mer til de store.

– Denne sentraliseringen blir 
ille for små steder, sier Rykhus.

– Historieløst
Landbruksminister Jon Georg 
Dale (Frp) mener aksjonen er 
for drøy.

– Det er helt fair å være uenig 
i enkeltforslag, men når det leg-
ges opp til vardebrenning, er 
det historieløst. Det har sittet 
langt inne å bruke den type 
symbolpolitikk i Norge, sier 
Dale til NTB.

– Hva skal norske bønder 
sette fyr på hvis det virkelig 
skulle dra seg til en gang? spør 
statsråden.

ØYSTEIN BJERKELAND
oystein.bjerkeland@r-b.no

Full fyr hos bøndene

 TENTE BÅL I MOLDE: F.v. nede: Arnar Lykke (organisasjonssjef i 
Møre og Romsdal Bondelag), Sverre Solli (kasserer i Molde 
Bondelag), Gunnar Wentzel (styremedlem i Molde Bondelag), Knut 
Røsøvåg (bonde på Aukra), Arne Bjørn Mauset (nestleder i Molde 
Bondelag), Lodve Villa Nesje (styremedlem i Molde Bondelag) og 
Ole Lillebostad (medlem i Molde Bondelag). Foto: Bjørn Brunvoll 


