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Ga bort to tannlegekontorer til Ukraina
Årsmøte i SNR
på Eidsverket
BJØRKELANGEN: I mandagens
formannskapsmøte
informerte ordfører Jan Mærli om
at årsmøtet i Samarbeidsrådet
for Nedre Romerike (SNR)
skal holdes på Eidsverket på
Bjørkelangen 7. mai.
– Jeg forventer at alle
formannskapets medlemmer
møter, sa Mærli i møtet.

Er du en tårnagent?

Menighetskontorene, her ved
Grethe Granerud (t.v.) og
Kjersti H. Sandsmark,
inviterer til Tårnagenthelg
20. og 21. april.
BJØRKELANGEN: Tårnagenter
er de som utforsker kirken fra
øverst til nederst, fra tårnet til
trappa, og finner svar på gåter
i kirkerommet.
De som fyller åtte år i løpet
av 2013 kvalifiserer til tårnagent. Det er sendt ut brev fra
menighetskontorene
med
invitasjon til tårnagenthelg 20.
og 21. april.
Tårnagentjobben er spesiell,
så må man søke om å bli opptatt ved å henvende seg til
menighetskontoret sitt.

Lærte om beredskap
BJØRKELANGEN:
AurskogHøland kommune har nylig
gjennomført et beredskapskurs i Lillestrøm.

Sørumsand: Da
Tanngarden flyttet inn i
nye lokaler kjøpte de
nytt moderne utstyr. Nå
har de gitt bort utstyr til
to komplette
tannlegekontorer til
Aksjon Vennskap.
– Dette er en fantastisk gave fra
Wilbergs, som eier Tanngarden,
sier Freddy Johnsen i Aksjon
Vennskap til Indre Akershus
Blad, og legger til at utstyret til
en verdi av flere hundre tusen
kroner skal bli til to tannlegekontorer i Ukraina.
Stedene som vil oppleve å få
moderne tannlegekontorer etter
denne gaven er barnehjemmet i
Chyriv og det svært fattige stedet
Dobromil med 3.000-4.000 innbyggere. Her vil utstyret sørge for
et moderne tannlegekontor på
skolen.
Begge steder ligger vest i
Ukraina, nær grensen til Polen.
Aksjon Vennskap har i mange
år hatt et nært samarbeid med
Bingsfoss ungdomsskole og innsamling av midler til barnehjem
i Ukraina.

Moderne utstyr
Utstyret som tannlegene Wilberg nå gir til Aksjon Vennskap
er ikke gammelt og utrangert.
Alt er kjøpt inn for sju-åtte år
siden og er fullt brukbart, mens
røntgenutstyret er enda nyere.
– Alternativet hadde vært å
selge utstyret, men vi synes det
er morsomt å kunne støtte Aksjon Vennskap på denne måten,
sier Rita T. Wilberg til Indre.
Johnsen forteller at Norsk
Dental Depot har stilt opp og
hatt service og skiftet ut noen
smådeler på utstyret før det blir
sendt til Ukraina.
– Tanngarden har hatt en
felles kompressor og vakumanlegg til sitt kontor. Når vi nå
deler opp utstyret til to forskjellige tannlegekontor i Ukraina,
kreves et sett til med kompressor og vakumanlegg. Dette har
Norsk Dental Depot gitt oss, sier
en opprømt og svært godt fornøyd Freddy Johnsen.
• SVEIN SAMUELSEN
svein.samuelsen@iablad.no

Tanngarden, her representaret ved Rita T. Wilberg, ga bort to komplette tannlegekontorer til Aksjon
Vennskap og Freddy Johnsen. Utstyret skal bli til to tannlegekontorer, ett ved barnehjemmet i Chyriv
og ett ved skolen i Dobromil.
Foto: Svein Samuelsen

Det er vesentlig forskjell på det utsyret som kommer fra Tanngarden på Sørumsand (t.v.) i forhold til
det som finnes ved barnehjemmet i Chyriv i Ukraina.
Begge foto: Privat

Action, drama eller komedie?
Med våre apper på mobil, kan du både planlegge kollektivreisen til kinoen
og kjøpe billett. Det er lettere å ﬁnne holdeplass enn ledig parkeringsplass.
Last ned appene i dag.
RuterReise

RuterBillett

