
17FREDAG 19. AUGUST 2011 INDERØYNINGEN   

HYLLEST: Fylkesordfører Gunnar Viken var en av flere som overrakte 
blomster under åpningen 2. august. Han roste Asbjørn Karlsen og Ingunn 
Fylkesnes for arbeidet med å skape nytt liv på Venneshamna.                           

NOSTALGI 2: F.v. Erna Markhus og Tordis Markhus har mange minner knyt-
tet til gammelbutikken på Venneshamn. Erna startet sin yrkeskarriere som 
butikkdame hos Ernst Karlsen.                             

BAKING: Bakespadene i taket vitner om ei allsidig fortid i landhandelen, noe 
Ingunn Fylkesnes og Asbjørn Karlsen gjerne forteller om: bakeri, poståp-
neri, dampskipsekspedisjon, meieri, fiskemottak, ullmottak.                            

møteplass
å koke kaffe på åpningsdagen, 
og det har også gått unna med 
både kaffe og den lokalt berøm-
te ”Kalsenkjeks” etterpå, fortel-
ler Karlsen. 

Eget nettsted
Karlsen har også opprettet et 
eget nettsted, der han oppfor-
drer alle som husker tilbake til 
gammeltida i Venneshamn, om 
å skrive inn minnene. Mange 
har allerede fortalt ham små 
stubber og historier fra langt 
tilbake i tid. Planen er å samle 
alle disse historiene når jeg får 
tid, sier Karlsen, som er klar 
over at mange av de som hus-
ker så langt tilbake, ikke akku-
rat har internett som favoritt-
hobby. 

– Derfor må jeg nok belage 

meg på å gjøre en del intervju-
er med dem som ikke er vant 
med PC, tror han. 

Så godt som ingenting av for-
retningspapirer er blitt kastet 
i årenes løp, og det finnes blant 
annet nøyaktige regnskap helt 
tilbake til oppstarten for 123 år 
siden, noe som selvsagt er av 
stor lokalhistorisk verdi. 

– Regnskapene viser trans-
formasjonen fra naturalhus-
holdning til pengehushold-
ning på en tydelig måte, sier 
Asbjørn Karlsen, som ser fram 
til å grave seg ned i dette og 
skrive om det, når han får tid ... 

Nettstedet har fått navnet 
kalsen.no, og her finnes også 
oversikt over åpningstider 
framover. 

Inderøy Høyres listetopp ved 
høstens kommunestyrevalg, 
mosbygg Trine Berg Fines, 
inviterer velgerne med på tur 
til topps. Marsteinsvola på 
Røra er turmålet.

STIG LEINAN

stig.leinan@inderoyningen.no 

Har du lyst til å bli bedre kjent 
med Inderøy Høyres ordfører-
kandidat Trine Berg Fines, 
har du nå anledning til det 
når hun på søndag tar turen 
til det som i dag er Inderøys 
høgeste punkt. Etter sammen-
slåingen med Mosvik vil den 

høgeste toppen i Inderøy bli 
Storknuken. Inderøy Høyres 
ordførerkandidat vil selv gjøre 
seg kjent i kommunen, og hun 
mener det passer godt å få et 
skikkelig overblikk over hele 
nykommunen før valgkampen 
setter inn for fullt. Toppkandi-
daten er utdannet sykepleier 
og har hatt flere ledende stil-
linger innen helse og omsorg. 
Det er derfor ingen stor over-
raskelse at helse er en sak som 
står i fokus hos ordførerkandi-
daten. En god helse er et godt 
utgangspunkt for et godt liv. Og 
turen vil bli sett i et helseper-

spektiv. Det er derfor ikke til-
feldig at turen er en av turene 
som du finner i Inderøyturer, 
som Trine synes er et kjempe-
bra tiltak og er med og støtter 
opp om. 
– Dere som ønsker å være med 
Trine til topps tar av E6 nord 
for Røra Stasjon, og følger Flo-
åsvegen cirka fire kilometer. Vi 
parkerer ved bommen i enden 
av Floåsvegen og går derfra. 
Det er om lag seks kilometer 
til toppen, så kan være greit å 
ta med drikke og en liten niste. 
Vel møtt, annonserer leder i 
Inderøy Høyre, Geir Ørsjødal.

Til topps med Trine og Høyre

TIL TOPPS: Høyres toppkandidat ved høstens kommunestyrevalg i Inderøy, Trine Berg Fines, inviterer med seg 
velgerne til topps når hun tar turen til Marsteinsvola på Røra.                         

– Musikk, bevegelse og dans er 
morsomt! Nettopp denne opp-
levelsen ønsker jeg å formidle. 
Barn og musikk er en flott kom-
binasjon, og det er viktig at 
barn får mulighet til å utvikle 
sine musikalske evner i tidlig 
alder, sier hun. Hun viser til at 
gleden er stor når barna mes-
trer å synge sanger som de kan 
fra før, når de lærer nye sanger 
og når de får spille på instru-
ment eller danse ringdans for 
aller første gang.

– Enkelt sagt satser jeg på at 
deltakerne skal ha ei kvalitets-
tid sammen. Gjennom kurset 
får deltakerne gode stunder i 
fellesskap med andre. Jeg har 
fått mange gode tilbakemel-
dinger fra kursdeltakere. Det 
inspirerer, sier Jorid, som har 
drevet foretaket i rundt halvan-
net år. Hun forteller at det ikke 
er helt tilfeldig at hun valgte å 
satse på barn og musikk.

– Jeg har alltid drevet med 
musikk. På midten av 1990-tal-
let gikk jeg tre år på musikklin-
jen ved Inderøy videregående 

skole. Hovedinstrumentet var 
og er fiolin. Jeg har også stu-
dert musikk ved musikkon-
servatoriet og jeg er utdannet 
førskolelærer.

– Nå håper jeg at interesserte 

tar kontakt. Kurset går over 
fem uker. Et viktig punkt må 
nevnes: Det er absolutt ikke et 
krav at barn eller foreldre har 
sangstemme for å kunne delta, 
poengterer hun.

Byr på sangstund
Gjennom foretaket Fritt 
spillerom inviterer Jorid 
Vorum barn i alderen 
opp til seks år på sangkurs.

STIG LEINAN

stig.leinan@inderoyningen.no

FRITT SPILLEROM: Gjennom bedriften "Fritt Spillerom" byr Jorid Vorum 
på rytme- og sangkurs for de minste.


