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Følg Dronningen!
550 INDY
ADVENTURE X2

550 INDY LXT

Pris fra kr 79.900,-

Dronning Sonja er på Røros i forbindelse med
Vinterfestspill i Bergstaden.
Følg med på retten.no for både video og
bilder fra besøket, i tillegg til de musikalske
godbitene Vinterfestspill har å by på.
ANKOMST: Dronning Sonja ankom kirka sammen med fylkesmann
Valgerd Svarstad Haugland. (Foto: Nils Kåre Nesvold)

www.polarisindustries.no • facebook.com/PolarisNorway

Dagen i dag
Fredag 14. mars
Årets 73. dag, uke 11
292 dager igjen av 2014
Hendelser denne dag:
1883 Karl Marx, tysk filosof
(«Kapitalen», marxismen),
død (* 1818) - Forfattet
sammen med Friedrich Engels «Det kommunistiske
manifest» 1848
1895 Fridtjof Nansen og
Hjalmar Johansen forlot
«Fram» med ski og hundesleder med kurs for Nordpolen, som de ikke nådde
1939 Slovakia erklærte seg
selvstendig etter press fra
Tyskland - Igjen del av Tsjekkoslovakia fra 1945 og selvstendig fra 1993
1945 I Oslo ble NSBs
administrasjonskontor
sprengt ved en sabotasjeaksjon
1993 Espen Bredesen vant
det spesielle hopprennet i
Holmenkollen - Neste norske vinner ble Roar Ljøkelsøy
i 2004
2002 Serbia og Montenegro ble enige om union, slik
at Jugoslavia opphørte som
egen stat
2003 USA fikk ikke flertall i
FNs sikkerhetsråd for å angripe Irak
2004 Kina innførte privat
eiendomsrett
Født på denne dag:
1681 Georg Philipp Telemann, tysk komponist (†
1767) - Bl.a. 40 lite kjente
operaer
1804 Johann Strauss d.e.,
østerriksk
komponist
(«Radetzkymarsch») († 1849)
- Far til den berømte valsekongen
1862 Vilhelm Bjerknes,
meteorolog († 1951) - Den
moderne meteorologiens far
1871 Albert Einstein, tyskameri-kansk fysiker (relativitetsteorien) († 1955) - Nobelprisen 1921
1933 Michael Cane, britisk
skuespiller («Alfie» 1966)
1933 Quincy Jones, amerikansk komponist og arrangør
1941 Wolfgang Petersen,
tysk filmregissør («Das
Boot» 1981)
1945 Sigvald Tveit, komponist
1947 Billy Crystal, amerikansk komiker

STOR TILFREDSHET: Ola grønn-Hagen er svært tilfreds over å bidra til skolelokaler for de unge i Malawi. (Foto: Privat)

Gir til Malawi-skoler
Tynset Lions vil markere
sitt 40 årsjubileum med
å gi penger til skolebygg
i Malawi sør i Afrika.

TYNSET: Onsdag kveld overrakte lederen i Tynset Lions Club,
Oddvar Erlien, 150.000 kroner til
Ola Grønn-Hagen, som er ildsjelen bak GHB, Grønn-Hagen
Bjørke Malawi Foundation.
Ola Grønn Hagen og hans
nevø Arnstein Bjørke i Bergen har
gått sammen om dette prosjektet.
Til nå har de brukt 3-4 millioner
kroner og resultatene er formidable, ja fantastisk:

Mange bygg

De har nå 75 brønner i drift og
de gir rent vatn til 23.000 mennesker, like mange som det bor i
hele Fjellregionen. Til sammen er
det 26 nye klasserom, og de har
pusset opp 32 klasserom. Det er
bygd fem lærerboliger og det er
planer om å bygge 20 klasserom
og pusse opp 10-20.
– Det var i 2011 at det virkelig
tok av. I 2013 fikk vi 500.000 kroner fra Norad og vi får 500.000
kroner til i år. Kavlifondet i Bergen har gitt oss tilsammen en million kroner, mens det er Arnstein
Bjørke som har gitt mest, halvannen millioner kroner, forteller
Ola Grønn-Hagen.

Store uttellinger

I forkant av at han fikk den symbolske sjekken fra Lions, orienter-

SVÆRT GLAD: Ola grønn-Hagen var svært tilfreds med å få så mye penger fra Tynset Lions Club onsdag kveld. Her får
han den symbolske sjekken fra presidenten, Oddvar Erlien. (Foto: Erland Vingelsgård)

te han om det arbeidet som gjøres
i det fattige landet Malawi. De har
1,4 prosent av kjøpekrafta til oss
nordmenn. Det gir en tydelig pekepinn på hvor stor forskjellen er.
Derfor er noen kroner fra Norge
verdt så mye når det sette i verk
enkle ting som å bygge tilfredsstillende skolebygg og brønner.
- Jeg har tru på at afrikanerne
sjøl må bygge opp landet sitt. Men
da må de ha utdanning, og det kan
vi bidra med, sier Grønn Hagen.
Han er like imponert over givergleden lokalt. I fjor ble han
kontaktet av elevrådet ved Nord-

Østerdal videregående skole på
Tynset som hadde diverse penger
liggende. De fant 60.000 kroner.
Og fjorårets russ ga hele sitt overskudd til GHB, og det var 80.000
kroner.

Norsk delegasjon

– I begynnelsen av april skal jeg
reise til Malawi igjen. Da skal det
være med 16 personer fra Norgeshus AS, som i fjor vår ga 400.000
kroner til virksomheten vår. Og
bidraget fra Lions er betydelig,
konstaterer Ola Grønn-Hagen.
Lions-leder Oddvar Erlien sier

de ikke har noe bedre formål å gi
pengene til.
– De siste tre årene har vi gitt
til barnevern lokalt. Nå vil vi ut
i verden, og da er GHB Malawi
Foundation utmerket. Lions Tynset har også tidligere bidratt noen
kroner til GHB. Det førte til totre nye brønner, forteller Erlien.
Han oppfordrer nå folket i distriktet til å kjøpet salg og kalendere som fører penger til barn i
Malawi.
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