
gratulerer

Mali Halsen 
4 år - 30. august
Gratulerer med dagen til 
Mali-jenta vår! Du er snill 
som dagen er lang, og vi 
er veldig glad i deg.
Nuss og klem fra mamma, 
pappa og Tuva 

Sara Sandvik Høiseth
9 år - 30. august
Gratulerer så mytty med 
dagen kjære Sara! Ønske 
dæ en kjempefi n bursdag. 
Bursdagsklæmma fra 
besteforeldre, tanter og 
onkler.

Sara Sandvik Høiseth 
9 år - 30. august
Hipp hurra for Sara
som fylle 9 år idag :)
Håpe du får en fi n dag 
snuppa vårres!
Klem fra mamma, pappa og 
Magnus, mormor og morfar, 
tante, onkel, Monja, Mina 
og Runar 

Ønsker du å 
annonsere på 

Annonsetorget?

www.avisa-st.no/

kundeservice/

annonsetorget

31Sør-Trøndelag     tirsdag 30. august 2016du & dine

Siste frist for gratulasjoner er 2 dager før innrykk, senest kl. 15.00

Gratulasjoner: bilde med 5 tekstlinjer kr. 195,- inkl. mva. Bestilles på epost: service-senter@avisa-st.no eller avisa-st.no/kundeservice/annonse/    
Gratulasjoner (send SMS): bilde med 5 tekstlinjer kr. 130,- inkl. mva. Belastes din telefonregning. Send SMS med bilde til 2399 med kodeord ST HILS. Skriv inn gratulasjonstekst, teksten må inneholde for- 
og etternavn på den det hilses til, alder og fødselsdato samt hvem hilsen kommer fra (full adresse) og ønsket innrykksdato.  Vi gifter oss, forlovelse, sølvbryllup m.m. inntil 4 tekstlinjer kr. 195,- inkl. mva.

Elevene sitter på den, klatrer på den og spiser maten sin på 
den. Skulpturen på Skaun ungdomsskole er blitt brukskunst 
i ordets rette forstand. – Det er blitt en skulptur etter inten-
sjonen, mener lærer og kunstner Inge Gravdal om kunsten, 
som har skapt stor debatt. Tirsdag 29. august 2006

Oljestatsråd Finn Kristensen ga 200 frammøtte i Hemne 
nytt håp om sårt tiltrengte arbeidsplasser. Lokalsamfunnet 
har et klart krav: Ja til ilandføring, metanolfabrikk og gass-
kraftverk på Tjeldbergodden. – Regjeringa bestemmer seg i 
november, lovte statsråden. Torsdag 29. august 1991

Nedenfor Rambergskleiva i Rennebu skimtes ei bred og fin 
hengebru over Orkla. Brua ble bygd for offentlige midler 
for 20-25 år siden, og skulle være forbindelse mellom be-
byggelsen på begge sider av elva. Men den har aldri vært 
brukt, av hestekjøretøy eller biler. Tirsdag 30. august 1966

Fra venstre; Louise Rennemo, Sirilinn Fri, Emma Dupin, Lova Hilanmo Vassli og Anne Louise Carnec i norsk-fransk union på Hemne videregående skole.

Elever «bytter plass»
Mens Sirilinn Fri og Lova Hilanmo Vassli nett-
opp har pakket kofferten for å tilbringe det neste 
skoleåret i Frankrike, har Emma Dupin kommet 
fra Frankrike til Hemne videregående skole.
JOHN M. MYRHAUG

john.myrhaug@avisa-st.no 907 72 300

Det er gjennom utveks-
lingsprogrammet 
Erasmus+ elever fra Norge 
kan ha studie- eller praksi-
sopphold i et EU-land – og 
omvendt.
Erasmus+ er EUs pro-
gram for samarbeid mel-
lom høyere utdanningsin-
stitusjoner i Europa og er 
en del av EUs program for 
utdanning, opplæring, 
ungdom og idrett. Det gikk 
tidligere under navnet Co-
menius, og Hemne vide-
regående skole har i flere 
år vært en del av dette pro-
grammet.

Mest mulig fransk
For Sirilinn Fri og Lova 
Hilanmo Vassli er det nå 
en drøm som går i oppfyl-
lelse.
– Jeg har en bror som in-
spirerte meg til å søke om 
utvekslingsplass for tre, 

fire år siden. Jeg ønsket 
meg til Canada, sier Sirili-
nn.
– Jeg hadde USA først på 
ønskelista, og har alltid 
hatt lyst til å bli utveks-
lingsstudent, sier Lova.
De skal bo hos vertsfami-
lier bare en halv kilometer 
fra hverandre nær Brest, 
vest i Frankrike. Men de 
innser at når de først skal 
lære seg fransk, er den 
beste læringsarenaen å 
praktisere med fransk-
menn. De har et godt ut-
gangspunkt med basis-
kunnskaper fra før etter 
fire år med fransk på 
skolen.
– Men det er et vanskelig 
språk. De snakker fort, og 
har også et vanskelig 
skriftspråk. Men språk blir 
mer og mer viktig, og 
frank er et verdensspråk 
som er viktig å lære best 

mulig, er de enige om.

Har jobbplaner
Oppholdet? Ja, det varer 
helt til skoleåret er slutt.
– Vi reiser hjem i juni, og 
det er ikke noen planer om 
å reise hjem i mellomtiden. 
Det er heller ikke anbefalt, 
da det er en risiko for at 
hjemlengselen er så sterk 
at vi ikke returnerer. Der-
for belager vi oss på jule-
feiring på en annen måte i 
år.
– Hva frister mest?
– Å få treffe masse nye 
venner og bo hos en verts-
familie.
– Hva skal dere bli når 
dere blir «stor»?
– Jeg har lyst til å bli 
både skuespiller og vete-
rinær, sier Sirilinn.
– Jeg har tenkt på både 
politi og ambassadør, noe i 
den retningen, sier Lova.

Med jordbær!
Emma Dupin har gjort 
midlertidig hemnværing 
av seg. Hun skal tilbringe 
én måned på Hemne vide-
regående skole. Hun har 
allerede sett tydelige for-
skjeller sammenlignet med 

hjemlandet.
– Her i Hemne trenger du 
ikke låse dørene når du går 
ut en tur, sier hun med et 
smil, og kan i samme 
åndedrag ikke unngå å 
nevne noe av det norskeste 
av det norske da hun satte 
seg til bords hos sin verts-
familie.
– Jeg har fått god innfø-
ring i norske vafler; med 
brunost eller jordbærsylte-
tøy. Jeg foretrekker helt 
klart det siste!

Også norsk
vanskelig
Også skoledagene er an-
nerledes. Mens de i Frank-
rike har de reineste mara-
tondagene, er det reine 
luksusen å komme til Nor-
ge.
– I Norge er skolen også 
mer moderne. For ek-
sempel har alle elevene sin 
egen PC, det har vi ikke 
hjemme, sier Emma, som 
bor i en landsby som er 
mindre enn Kyrksæterøra.
– Min ambisjon er å lære 
mest mulig norsk på den 
korte tida jeg er her, men 
jeg kan forsikre at norsk er 
like vanskelig for oss som 

fransk er for dere.
– Hvordan er du tatt 
imot?
– Veldig bra av hyggeli-
ge mennesker, men jeg har 
kanskje et inntrykk av at 
språk kan være en barriere. 
Jeg hadde Tyskland som 
førsteønske, men er likevel 
glad for at jeg havnet i 
Norge, sier hun.

Kjent i åtte år
Det er Louise Rennemo og 
Anne Louise Carnec som 
koordinerer Erasmus+-
prosjektet på sine 
respektive skoler.
– Jeg og Louise har kjent 
hverandre i åtte år etter at 
vi etablerte kontakt på 
Facebook første gangen, 
og vi har et veldig godt 
samarbeid, sier Anne Lou-
ise Carnec.
De har bistått med å leg-
ge til rette for at flere ele-
ver har fått prøve skoleti-
lværelsen i andre land, og 
de har i samarbeid med 
både Blakstad Auto og 
Lian Trevarefabrikk også 
bistått elever som har øns-
ket seg jobbpraksis.


