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Harstad Tidende mandag 3. november 2008

ADOPSJON – ÅPENT MØTE

Vil skape glede
Tromsø:

Hilde Eilertsen Sletvold har sin andre
separatutstilling på
kort tid. 14 av hennes bilder skal pryde
veggene på utestedet G i hele november.

Vi serverer kaffe/te og noe å bite i. Inngang kr. 50,-

Velkommen
Ved spørsmål kontakte leder Åsa Karlsen, tlf. 909 34 407.

KIRKEDAG
For oss over 65 med eventuell partner
Søndag 16. november kl 11.00
i Kvæfjord kirke
UTSTILLING:

Salgsutstillingen skal henge på veggene på G til slutten av november. Hilde Eilertsen Sletvold er glad for at hun får muligheten til å vise fram maleriene sine.
Foto: Aleksander Tokle

PANASONIC
LUFT-LUFT

VARMEPUMPER
Flaggskip

Hittil i år har 12 bønder
omkommet i ulykker i
landbruket. Nå trapper
myndighetene og næringen selv opp kampen mot
de dystre tallene. Landbruksnæringen har i løpet
av det siste året opplevd
en dramatisk økning i antall ulykker i forbindelse
med arbeid på gård. I perioden 2000 til 2008 har 89
norske bønder mistet livet
i landbruksrelaterte ulykker. I alt 30 prosent av alle
arbeidsulykker i Norge er
knyttet til landbruk og
skogbruk. Nå trapper
myndighetene og næringen selv opp kampen mot
de dystre tallene, og lanserer en nullvisjon for ulykker innen år 2012.

Gudstjeneste.
Middag (lapskaus) i menighetssalen.
Kaffe og kaker, sang og musikk
Påmelding innen 11.11.08 på
tlf. 77 02 21 50 eller 415 74 644.
Pris kr. 100,Gi beskjed ved påmelding om du trenger skyss
Arr.: Kvæfjord menighet/Diakoniutvalget

HE9GKE 6,5 kW, cop 5,22

Mange ulykker

”Det er ikke jeg som har problemer med min identitet. Det
er samfunnet som har problemer med å identifisere meg”
Sitatet er fra Ane Ramm`s bok ”Adoptert”, en humoristisk
og varm bok om å være adoptert. Hun foreleser og forteller
fra boken sin.
Mona Kristensen som er mamma til to jenter født i Kina
forteller fra familiens tilbakereise til Kina i 2007.

Aleksander Tokle

– Dette er svært for meg,
sier Sletvold glad dagen
etter åpningen. Fire av de
i alt fjorten bildene er
solgt allerede, og tilbakemeldingene har vært
gode.
– Jeg får så masse skryt
at jeg blir rent rørt, sier
hun.
Hilde har malt siden
1993, men det er først de
senere årene at hun har
jobbet målrettet med
akvarellene sine. I sommer fikk hun stille ut
under kunstutstillingen
Galleria i Mosjøen, og i
høst hadde hun sin første
separatutstilling i rådstua.
For sykepleieren betyr det
mye å få vise fram det hun
lager på loftet sitt.
– Jeg skaper det bildet
jeg liker best selv. Jeg prøver å fange en stemning
og et lys i bildet. Det virker
som om andre liker det de
ser. Det viktigste for meg
er å glede noen med bildene mine. Det gir meg
mye, sier hun.

Verdens Barn inviterer til åpent møte
mandag 3. november 2008, kl 18.00
i lokalene til Høgskolen i Harstad.
Arrangementet er en del av den landsomfattende adopsjonsuka.

Nordisk versjon
N9GKE 5,4 kW, cop 4,36

Andre modeller
på bestilling.
Reparasjon og service
på varmepumper.
Vi utfører

ELEKTRISKE
INSTALLASJONER
på bolig, industriog næringsbygg.

Hålogaland Elektro AS

481 38 000
E-post: hleas@online.no

for Forsvarets pensjonister, Ramsund og Trondenes
Ramsund 10. desember fra kl 13.00.
Trondenes 12. desember etter kirkeparaden kl 12.00.
Vi ønsker pensjonister med partnere velkommen!
Påmeldingsfrist 28. november.
Påmelding til Trondenes: tlf 77 01 47 01, 77 01 47 03.
Ramsund: tlf 76 91 83 19, 76 91 82 18.
Forsvaret Ramsund, Harstad og Trondenes

KUNNGJØRING
I flg. Lov om akvakultur (Akvakulturloven) av 17.06.2005
m./forskr. legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:
Kommune: Harstad
Søker: Nordlaks Oppdrett AS
Søknaden gjelder: Ny lokalitet for matfiskproduksjon av
laks og ørret
Omsøkt størrelse: 3900t MTB
Lokalitet: Toppsund V
Posisjon 68o54.667, N 16o17.337, Ø
Kontaktperson: Tor Anders Elvegård Mob nr 97 77 37 28
Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved rådhusets ekspedisjon, Harstad kommune. Eventuelle merknader må
fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1
måned fra denne kunngjøringen. Spørsmål kan rettes til
Fiskeridirektoratet Region Troms tlf 03495.

Grunnkurs

SWING
Start tirsdag 4. nov. kl 18.00
4 tirsdager á 2 timer
Påmeld/info tlf 971 16 775
Sted: 4. etg Sko i Nor bygget
Se www.komogdans.no

Kompetanseheving.no
Nordnorsk Kompetansesenter-Rus (NNK-Rus), Klinikk for rus og spesialpsykiatri UNN
og Fylkesmannen i Nordland, Troms og Finnmark inviterer til kurs i:

Tidlig intervensjon
13.november
08
 Tid og sted: Tromsø
Bodø 24.
september, Tromsø
13. november,
Påmeldingsfrist
november
Hammerfest 15.5.oktober
200808
 Målgruppe: Ansatte i skoleverket, PPT, barnevernet,
helsesøstre,sosialtjenesten,
BUP, VOP
og andre som
helsesøstre,
ansatte i barnehage,
sosialtjenesten,
BUP,
arbeider
med barn
unge med barn og unge
VOP
og andre
som og
arbeider
 Kursbeskrivelse: En kunnskapsbasert tilnærming til
Tidlig forebyggende intervensjon.
• Hva er Tidlig forebyggende intervensjon?
• Risiko- og beskyttelsesfaktorer for utvikling
av rusproblemer hos barn og unge
• Kunnskapsoppsummering fra nasjonal og
internasjonal forskning om Tidlig Intervensjon
• Arena og metode for Tidlig intervensjon.
 Informasjon: NNK–Rus tlf. 76 96 65 00/
E-post: post@nnk-rus.no
 Påmelding: Kompetanseheving.no

