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Tunsbergbiskop Laila Riksaasen
Dahl tar et hardt oppgjør med
kunstig befruktning for både
lesbiske og heterofile par. – Jeg
ser at det er en brist i logikken
når Den norske kirke har akseptert kunstig befruktning for
heterofile par og ikke lesbiske.
Det synes jeg blir like feil, sa
Riksaasen Dahl på dagens åpne

høring i Stortingets familie- og
kulturkomité. Laila Riksaasen
Dahl fikk spørsmål om hun ikke
ga barn med homofile foreldre
et mindreverdighetsstempel.
Det ville hun ikke gå med på. –
Når en lager lovverk leter en vel
ikke etter lover som lager dårlige forhold. Dette handler om
barn, sa hun.

● Mange skoler i Norge

markerer Verdens Bokdag i
dag, mens Ra ungdomsskole valgte å feire denne
dagen i går.

Hva mener du?
Leser du mye bøker?

Annette Bråthen (16)
- Jeg leser litt bøker, og i
grunn leser jeg alt mulig.
Men jeg er spesielt glad i
kjærlighetsbøker.

Kjetil Kristiansen (28)
- Jeg leser veldig mye
bøker, og har alltid en bok
jeg holder på med. Nyere
bøker av norske forfattere
liker jeg veldig godt, og
Anne B. Ragdes bøker er
blant favorittbøkene
mine.

Markerte Verdens Bokdag: Martin Risvær (15), Alice Gudem (16) (i midten), Ingerid Grimsæth (15) (t.h.), Aleksandra Surdic (13) (bak t.h) og Marina Foldvik (15) mark
en av elevene ved Ra ungdomsskole i går. (Foto: Linda Hansen)

Martin Birkeland
Karlsen (14)
- Nei, jeg leser nesten aldri
bøker. Jeg synes ikke at
det er noe moro med
bøker, men det hender at
jeg leser litt tegneserier.

Rebekka Emilie NordVarhaug (15)
- Det hender jeg leser litt
bøker, men det er som
regel på stranden om
sommeren. Jeg leser alt
fra krim til jentebøker om
kjærligheter, og bokserien
«Tusen biter» liker jeg
godt.

Feiret bokdagen på fors
I dag markeres Verdens Bokdag over hele
landet. Ra ungdomsskole valgte imidlertid å
feire dagen i går, med besøk og foredrag av
forfatteren Annette Münch.
– Vi valgte å markere Verdens
Bokdag en dag tidligere, for
hele 9. klasse skal nemlig på
besøk på Thor Heyerdahl videregående skole på selve bokdagen. For at alle elevene skulle
få med seg markeringen av
denne dagen, ble det derfor en
litt tidligere feiring i år, forteller Maria Guribye, bibliotekar
ved Ra ungdomsskole.
Under gårsdagens feiring av
Verdens Bokdag hadde elevene
ved Ra ungdomsskole boken

«Kaoskrigeren», skrevet av
Annette Münch, som tema.
Deler av boken ble lest opp for
elevene, før de ble delt inn i
grupper. Alle elevgruppene fikk
i oppgave å jobbe med boken,
ved å lage plakater knyttet til
bokens handling. Noen grupper skrev dikt, andre laget tegninger, mens noen utarbeidet
tegneserier.
Etter at elevene hadde jobbet
med gruppearbeidet i noen

timer, gjestet Annette Münch
Ra ungdomsskole. Hun holdt
foredrag om boken, som ble
utgitt i 2006.
– «Kaoskrigeren» er min
debutbok, og jeg vant Kirke- og
Kulturdepartementets debutantpris med denne boken i fjor.
Boken handler om 16 år gamle
Tobias, som kjemper en kamp
mot omgivelsene og seg selv.
Det er en bok som passer for
både ungdom, foreldre og
mennesker som jobber med
ungdom, sier Münch.
Gårsdagens foredrag av forfatteren inneholdt både høytlesning, musikk og samtaler med
elevene. Dette falt i smak hos
elvene på Ra ungdomsskole.
– Det var moro at vi fikk

besøk av forfatteren som har
skrevet «Kaoskrigeren», og jeg
synes hun holdt et spennende
foredrag. Jeg har ikke lest
denne boken før, men jeg har
veldig lyst til å lese den etter å
ha hørt så mye om boken, smiler Marina Foldvik (15).
Også Martin Risvær (15) lot
seg underholde av Münchs
foredrag.
– Jeg er egentlig ikke så glad
bøker, men jeg synes «Kaoskrigeren» hørtes ut som en
veldig bra bok. Hun var flink til
å fortelle, og det var gøy å høre
på. Selv om jeg ikke pleier å lese
bøker, kan det godt hende at jeg
kommer til å lese «Kaoskrigeren», sier Risvær.
Linda Hansen
33 16 30 30 ● linda.hansen@op.no
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Knuste vindu med jernstang

Fylkesstipend til Lardal-kunstner

Tidlig i går morges ble en
familie i Tjølling vekket av at
stuevinduet ble knust. – En
jernstang ble kastet mot
vinduet, som knuste, opplyser
operasjonsleder ved politiet i
Vestfold, Petter Aronsen. To
unggutter ble observert like
etter ruteknusingen, og én av
dem ble gjenkjent. Jernstang-

Kunstneren Verena Scholz fra Lardal er tildelt Vestfold fylkeskommunes kulturstipend for 2008.
Prisen er på 25.000 kroner. Verena
Scholz er 33 år, profesjonell videokunstner og bosatt i Vestfold.
Hun mottar stipendet til et
utforskningsprosjekt
innen
videokunst. I en melding fra Vestfold Fylkeskommune heter det at

en som guttene benyttet til
ruteknusingen ble mest sannsynlig funnet i garasjen hos
fornærmede,
opplyser
Aronsen.
Ruteknusingen
skjedde klokken 04.45, og
hendelsen meldt politiet
07.30. Saken vil bli etterforsket.

«Scholz bruker landskapet og
naturen som lerret. Naturen
møter medial teknikk uten at det
etterlates spor. Hun vil nå forske
på projeksjon av bevegelige bilder
på vann (foss, elv, hav). Dette skal
utforskes på steder med kulturell
verdi i Vestfold; Lardal – Kjærra
Fossepark, Horten – Karl Johansvern og Larvik – Hammerdalen.»

Tilleggsskatt er straff
Har man fått tilleggsskatt for manglende innsendt selvangivelse, har man dermed fått sin
straff, og kan ikke dømmes for samme forhold i
retten.
Det har Larvik tingrett slått fast i
en dom hvor en 36-åring fra
Larvik er frifunnet for tiltalepunktet om manglende innsending av selvangivelse for inntektsårene 2005 og 2006.
Mannen møtte nylig i retten,
tiltalt for ikke å ha ført regnskap i
sitt enkeltmannsforetak i perioden fra 1. januar 2006 til foretaket
gikk konkurs høsten 2007. Videre

var han altså tiltalt for ikke å ha
sendt inn selvangivelse for de to
nevnte årene. I retten ba mannens
forsvarer, advokat Sigurd Ihlen,
om full frifinnelse, og viste til at
mannen er ilagt tilleggsskatt på
30 prosent etter ligningsloven og
tilleggsavgift etter merverdiavgiftsloven. Etter den europeiske
menneskerettighetskonvensjon
kan man ikke straffes to ganger
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for samme forhold, og det var
dette advokaten viste til.
Retten er kommet til at tilleggsskatten må anses som straff
for manglende innsendt selvangivelse, og han kan dermed ikke
på ny straffeforfølges for dette
forholdet. Han ble derfor frikjent
på dette punktet.
Retten fant imidlertid at tilleggsskatten ikke stenger for
pådømmelse for manglende bokføring. Han ble derfor dømt for
ikke å ha ført regnskap i sitt foretak, og for dette ble han dømt til
25 dager betinget fengsel.
Svend E. Hansen

Vi leveres også
vindusinteriør!

“Celcius hadde de
beste løsningene”
- Fornøyd kunde

Fram Persienne og Markise as, Hegdal, Larvik

Ring 33 14 03 60

www.celcius.no

33 16 30 45 ● svend.einar.hansen@op.no

25-åring døde
etter arbeidsulykke
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ORKIDE
Vi elsker kreative
utfordringer

En 25 år gammel mann døde tirsdag etter en
arbeidsulykke ved Hydro i Holmestrand.

kerte Verdens Bokdag sammen med rest-

skudd
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Verdens Bokdag
● UNESCO (FNs organisasjon for
utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon) bestemte i 1995 at 23.
april skal være Verdens bok- og opphavsrettsdag.
● Målet med Verdens Bokdag er å
markere bokens rolle i samfunnet,
boken som uttrykksform, for språklig
og kulturelt mangfold, for utdannelse og for kommunikasjon.
● Verdens Bokdag bygger på en
gammel tradisjon fra Barcelona, der
man hvert år på samme dag setter
byen i bokens tegn.
● Verdens Bokdag feires i over 100
land i hele verden.
● I Norge har Verdens Bokdag blitt
feiret siden 1997, og både bokhandlere, bibliotek og skoler over
hele landet markerer denne dagen.
(Kilde: www.verdensbokdag.no)

Mannen var operatør ved valseverket til Hydro. Han var på jobb
da han ble påkjørt av en gaffeltruck inne på industriområdet
til Hydro. Han ble brakt med
luftambulanse til Ullevål universitetssykehus med bryst-,
buk- og bruddskader. 25-åringen
ble operert og tilstanden var kritisk. Tirsdag formiddag døde han,
opplyser Hydro i en pressemelding.
– Mannen ble påkjørt av en
truck inne i bedriften. Vi har vært
på stedet og foretatt undersøkelser. Arbeidstilsynet er rutinemessig varslet, sier operasjons-
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leder Jan Birger Raastad i Vestfold politidistrikt til NTB.
Stasjonssjef Ulf Malm i Vestfold politidistrikt opplyser at
saken er alvorlig.
– Vi har tatt saken alvorlig fra
første stund. Nå avventer vi en
rapport fra Arbeidstilsynet før vi
etterforsker saken videre. I mellomtiden driver vi med vanlig
åstedsarbeid, og skal avhøre
noen vitner, sier Malm til NTB.
Politiet fikk melding om
arbeidsulykken klokka 1. Årsaken til ulykken er ikke kjent.
(ANB-NTB)

• Konfirmasjon
• Bryllup • Selskap
• Begravelse
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AKTIVITETSDAG

i morgen torsdag kl 10-18
Vi bygger tørrmur
i skifer. Kom og lær!
Få gode råd og tips
om legging av
skifer og kantstein!
Snakk med vår
anleggsgartner!

Mange gode
skifertilbud!

d!
Su p er ti lrbguen:
- k u n i mo

litetsNorsk kva

SKIFER

149-,

fra

pr. kvm.

PALLETILBUD
Oppdal Bruddheller til
å legge rett på bakken
15 m2
Kun

Oppdal bruddheller til
støpt dekke 20 m2

4.750,-

ass.
farger

Kun

5.990,-

30
30

Alle pleiemidler
Skiferlim
Lim
og fugemasse
÷

Lim og fugemasse
%%
÷

Kjempetilbud på rester av
granittflis! Kom å plukk selv!

Kaffe
hele dagen.
Kaffe
hele dagen.
Varme
pølser
fra kl.fra
12.00
Varme
pølser
kl. 12.00

Løveskogen 4, 3280 Tjølling •
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