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Lørdag 20. september 2008

Elg påkjørt
Rett etter klokka 02.00 natt til fredag ble en elg påkjørt på rv 202 i Frantzbråtaberget. Ifølge politiet er det ikke meldt om personskade, men det er
noe materielle skader. Fallviltgruppa ble rutinemessig varslet.

På turné med kaoskrig
OGSÅ I KONGSVINGER: Marthe
Dybvik, Gunn Therese Gjermshus
og Kristian Aron Furuberg kan
bekrefte at vold og dop slik det
beskrives boka kaoskrigeren også
kunne skjedd i Kongsvinger. Annette Münch er innleid av turnéorganisasjonen i Hedmark for å
gi ungdomsskolelever ny innsikt i
litteraturens verden.

Det var musestille
i salen da Anette
Münch presenterte
ut sin musikkvideo
om Tobias. – Slikt
kan skje også her,
sa elevene ved Holt
ungdomsskole etter
forestillingen.
TOR HÅBY
tor.haby@glomdalen.no

Da Anette Münch var 19 år begynte hun å skrive ungdomsromanen
om kaoskrigeren Tobias. Boka fikk
strålende kritikker da den kom ut i
2006. Nå er 27-åringen fra Bærum
innleid av Turneorganisasjonen i
Hedmark for å gi ungdomsskoleelever innsyn i litteraturens verden.
Münch har gjort Tobias om til en
tankevekkende og skremmende
musikkvideo.
– Vi kjenner alle noen som bruker dop, og vi kjenner oss igjen når
Tobias får identitetsproblemer og
kjærlighetssorg, bekreftet elevene ved Holt ungdomsskole etter

ROMAN PÅ MUSIKKVIDEO: Annette Münch trollbandt ungdomsskoleelevene ved Holt ungdomsskole med sin musikkvideo av sin roman om
BILDER: TOR HÅBY
Tobias som sliter med, dop vold og identitetsproblemer.

forestillingen i går.
– Mange bare drar dyna over
hodet uten å gjøre valg for å komme seg ut av kaoset. Hva som skjer
med Tobias hvis han ikke greier å
ta egne valg, overlater vi til elevenes fantasi å finne svar på. Utad
framstår Tobias som voldsmann
og drittsekk med hevn i blikket.
Men alene er han fryktelig sårbar og ensom, sier den unge forfatteren, som i tillegg til å skrive
bøker også er redaktør i forlaget
Egmont.

n BYBILDET

I løpet av denne uka og neste
uke blir forestillingen vist 16 ganger i Sørfylket. Turnéorganisasjo-

nen håper alle skoler i Hedmark
får besøk. Münch har planer om
bruke musikkvideoen og boka i

skolesammenheng fram til våren
2009.

Undres over planutvalget
Leder i Kongsvinger Venstre,
Inger Noer, er forundret over
at det ikke har vært mer
debatt i planutvalget rundt
etableringen av det nye Coop
Ekstra i Norske Backers lokaler
på Langeland.
VIDAR NYGÅRDSETER
red@glomdalen.no –62 88 25 77

PÅ PLASS!: Denne hunden, som forøvrig er en labrador, legger
seg alltid oppå dashbordet når eieren forlater lastebilen. Dette er
jo veldig festlig for alle forbipasserende og folk med kamera. Eieren, som ikke er så nøye med å ha navnet sitt i avisen, sier at så
snart han er tilbake i bilen, setter hunden seg i setet hvor den har
sin faste plass under kjøring. God helg til alle hundeelskere!
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– Jeg registrerer at et enstemmig
utvalg både har gått inn for at det
skal gis utvidelse for antall kvadratmeter det kan drives detaljhandel på. Nå var samme utvalg
like enige om å stille seg bak dispensasjonssøknad til fylkesmannen om å fravike de nye rikspolitiske retningslinjene for etablering av kjøpesentre, sier Noer.
Hun lurer på om politikerne i
utvalget har tenkt over hvorfor de
nye retningslinjene kommer, samtidig som kommunen har vedtatt
en Sentrumsplan som legger opp
til at det skal bli mer liv og røre i
sentrum – blant annet ved at ny
handel blir etablert i nettopp sentrum.
– Langeland er ikke akkurat
sentrum. Samtidig skjønner jeg at
dette er en kombinasjon av både

VENSTRELEDER: Inger Noer.

detaljhandel og større ting som
kanskje ikke egner seg i sentrum,
men enda mer av handelen flyttes
ytterligere ut av sentrum ved denne etableringen hvis den kommer,
sier Noer.
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Hun mener en kanskje burde
vært så tøff at en hadde sagt nei
til denne etableringen. Selv om
det innebærer at nye arbeidsplasser går tapt; sett i lys av hva Sentrumsplanen legger opp til.

