
Pondus av Frode Øverli

Vigdis 
Solberg
Kleppestø

– Du, nå er jeg på vei hjem etter en 
lang dag på jobb.
– Jeg ser du bærer noen handle-
poser, tar du julehandelen på vei 
hjem?
– Ja, jeg gikk innom og handlet noen 
julelykter. Vi får besøk nå før jul, så da 
er det greit å ha det lyst og � nt uten-
for.
– Har du startet juleforberedelse-

ne for fullt nå?
– Ja, jeg jobber jo som lærer, og på 
skolen er vi i gang for lenge siden. 
– Hva slags juleforberedelser gjør 
dere der?
– Vi lager pepperkakehus og julepynt. 
Det blir veldig bra.
– Jobber du på en barneskole?
– Ja, jeg er lærer for sjette klasse på 
Florvåg skole. Der trives vi veldig godt 

med julen.
– Går du fra Kleppestø til Florvåg 
hver dag?
– Ja, det er en deilig tur. Vanligvis sy-
kler jeg, men jeg har ikke piggdekk på 
sykkelen, så da ta jeg bena fatt.
– Hvor skal du feire jul i år da?
– Det blir hjemme med familien. Vi 
skal kose oss med en rolig feiring og 
masse god mat. 

Auksjonerer bort 
tjenester:
Står «Julehandel» 
på auksjonarius 
sin liste?

Værvarsel fra yr.no, levert av 
Meteorologisk institutt og NRK. 

Grafi kk: Askøyværingen

I dag

Været på 

Askøy
Dagtid: Regn. 
Laber bris, 7 m/s 
fra sør. 1,1 – 5 mm 
nedbør. 3 grader.
Kveld: Regn. Svak 
vind, 3 m/s fra sør. 
2,6 – 6 mm nedbør. 
4 grader

I morgen
Regnbyger. Frisk bris, 9 m/s 
fra nordvest. 9 mm nedbør i 
døgnet. 5 grader

Søndag til tirsdag
Søndag: Lettskyet. Laber bris, 
6 m/s fra nord-nordøst. 0,3 
mm nedbør i døgnet. - 1 grad
Mandag: Sludd. Lett bris, 5 
m/s fra sør-sørøst. 2,6 mm 
nedbør i døgnet. 1 grad
Tirsdag: Skyet. Lett bris, 5 m/s 
fra nordøst. 0 mm nedbør i 
døgnet.. - 4 grader

Høydene er gitt i cm over middelvann

Tid cm

10. desember 01:35 56

07:15 -32

13:42 62

19:53 -37

11. desember 02:17 50

07:54 -26

14:24 56

20:37 -31

12. desember 03:01 44

08:36 -20

15:08 50

21:26 -25

13. desember 03:48 39

09:26 -15

15:56 45

22:23 -21

Flo og � ære

Solens gang
 Opp Ned
10. desember 935 1530
11. desember 936 1529
12. desember 938 1529
13. desember 939 1528
14. desember 940 1528
15. desember 941 1528
16. desember 942 1528

Ke’ det går i?

Navnedager
10. desember  Judit og Jytte
11. desember  Daniel og Dan
12. desember  Pia og Peggy
13. desember  Lucia og Lydia
14. desember  Steinar og Stein Fa
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11. desember 1972: 
Apollo 17 lander på månen.

12. desember 1901:
Den første radiokontakten over 
Atlanterhavet av Guglielmo Marconi.

Peggy Ann Fluge og Jørgen Jørgen-
sen snakker ikke om snøen som 
ligger på bakken. De ønsker å sette 
fokus på en rusfri julehøytid. 

– Dette er en viktig sak hvor vi oppfor-
drer foreldre og voksne til å la være å 
nyte alkohol, spesielt i juledagene, slik 
at barna får en rusfri jul, sier Jørgen Jør-
gensen i IOGT område Askøy.  

Avholdsorganisasjonen IOGT har satt 
i gang kampanjen «Hvit Jul» og opp-
fordrer til rusfrihet i samvær med barn 

under julens helligdager. Kampanjen 
blir  gjennomført av IOGT i samarbeid 
med ungdomsorganisasjonen JUBA og 
Juvente.

– Desember er den måneden hvor 
Vinmonopolet har størst omsetning. For 
voksne er det viktig å tenke på hvordan 
alkoholbruken påvirker barna. Kanskje 
særlig når det er jul, sier Peggy Ann 
Fluge. 

Ifølge Helsedirektoratet vokser 
120.000 barn i Norge opp i familier med 
rusmisbruk. Undersøkelser viser at 

barn ofte må konkurrere med alkoholen 
om oppmerksomheten til foreldrene. 
Derfor er det nå mulig å skrive under på 
en bindende moralsk kontrakt om ikke 
å drikke alkohol i perioden 24. til 26. de-
sember på kampanjens nettside. 

– Alle barn fortjener en hvit jul. Snø 
kan vi kanskje ikke love, men en fi n jul 
uten alkohol kan vi klare, er oppfordrin-
gen fra de to IOGT-medlemmene.

Oppfordrer til hvit jul for barnas del

Peggy Ann Fluge og Jørgen Jørgensen i IOGT område Askøy oppfordrer foreldre til å avstå fra alkohol under julehøytiden slik at alle barn kan få oppleve en rusfri jul. 
 Foto: Tom-Stian Karlsen
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