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«Fra jord til bord» engasjerer både små og store i Tronvik Gårdsbarnehage

Satser på å produsere eget potetgull neste år
I våres satte barna i
Tronvik Gårdsbarnehage poteter – fredag
plukket de «Troll» og
håper å gi kreftsyke
barn et sårt tiltrengt
smil i hverdagen.
Helge Kjøniksen

helge.kjoniksen@moss-avis.no

B

ak prosjektet står barnehageeier Hilde Hjelseth,
hennes ektemann Lars
Gunnar Strømmen og styrer i
barnehagen Øystein Brogård –
men i fokus er barna.
– Det er viktig for oss at de får
se hvordan gangen i det med å
få maten på bordet er. Det
kommer ikke dit av seg selv.
Det er viktig å skape verdier
hos disse barna, sier Øystein
Brogård.
Trioen Mikas (4), Natalie (4)
og Elis (4) var alle i potetplukking-siget da vi var innom.
– Jeg liker poteter. Spesielt å
skrelle dem, sa Mikas og viste
fram en «Troll»-potet.
– Ja, også liker jeg dem kokt
og stekt, la han til.
– Ja, også potetgull da. Det liker jeg også, fortsatte han.
Og det er flaks, for neste år
satser barnehagen på å produsere eget potetgull.
Natalie var også klar på at
poteter er godt og at hun hadde
plukket mange.
– Jeg har plukket seks. Eller,
nei forresten – jeg har plukket
11, 12, 13, 14, 15 og 16! Etterpå
skal vi selge potetene og gi
pengene til noen som er syke,
forklarte hun videre.
– Vi har valgt å gi pengene vi
får inn på potetsalget til Barne-

Nærhet: Hilde Hjelseth fortalte Elis og Natalie mer om Barnekreftforeningen og at salgsinntektene skulle gis til barn som var syke.

Verdier: – Det er viktig å skape verdier hos barna, sier barnehagestyrer Øystein Brogård.

Glede: Meitemark og barn er en god kombinasjon, så også i åkeren
hos Tronvik Gårdsbarnehage.
kreftforeningen. Det er ingen
selvfølge å ha et ubekymret liv
i barnehagen, sier Hjelseth og
ser bort på barna som hopper,
spretter og leker i åkeren.
Totalt regner de med å høste
rundt et halvt tonn poteter.
– Ja, det blir vel noe rundt
det, og neste år satser vi på litt
mais også, men det blir på bekostning av en del av potetene,

sier Lars Gunnar Strømmen
med et smil.
– Det er gøy å holde på med
poteter, men i kveld skal jeg
lage pizza. Det er også gøy, og
veldig godt, avslutter Natalie
før hun tar sats og hopper bekymringsløst ut i åkeren...

Se bildegalleri på mossavis.no

ØKONOMIDIREKTØR

Konsern - Pukkverk – Eiendom - Entreprenør
Skolt Holding er et offensivt og utviklingsorientert konsern som eies av familien
Skolt. Selskapet satser innenfor områdene Pukkverk, Eiendom og Entreprenør.
Skoltbrødrene som startet virksomheten i 1953, bygde opp selskapet ved å
være arbeidsomme, nøkterne og redelige, men også optimistiske og dristige.
Dette er grunnleggende verdier som fremdeles er viktige. Skolt-konsernet har
en omsetning på 850 MNOK, en totalbalanse på 986 MNOK, 250 medarbeidere
og er finansielt solid. Konsernet eier i dag pukkverk lokalisert i Moss, Råde,
Sarpsborg, Vestby og Fredrikstad. Pukkverkene har hatt stabilt gode resultater
og leverer årlig opptil 1.200.000 tonn kvalitetspukk til betong og asfaltproduksjon, samt til bygg og anlegg. Eiendomsvirksomheten forvalter i dag ca. 48.500
m2 til utleie i Østfold. Dette inkluderer både industri, handel og kontorer. I tillegg
kommer større tomtearealer med spennende utviklingsmuligheter. Entreprenørvirksomheten er organisert til Luva Holding som eies med 78%. Luva Holding
eier 100 % av Park & Anlegg, som er blant de ledende maskinentreprenørene
på Østlandet. Luva Holding eier også selskapet Calluna Grøntanlegg, Østfold
Totalbygg (80%) samt en del spennende eiendommer med utviklingspotensial.

Spennende lederstilling i et av Østfolds største og mest
spennende konsern.
Skolt Holding AS skal ansette en økonomidirektør som vil være øverste ansvarlig
for økonomifunksjonen i Skolt Holding og i Luva Holding / Park & Anlegg.
Stillingen rapporterer til administrerende direktør i Skolt Holding, Karsten F. Hansen.
Rett kandidat har ledererfaring fra økonomifunksjonen i større kommersielle
virksomheter. Det er en fordel om vedkommende har erfaring fra virksomheter
som driver innenfor ett eller flere av Skolt-konsernets forretningsområder, hvorav
entreprenørvirksomhet vil tillegges mest vekt.
Les mer om selskapet på www.skolt.no og www.park-anlegg.no
For ytterligere informasjon om stillingen, kontakt vår rådgiver i Garuda,
Ole Christian Stubberud på 415 69 331.
Søknad registreres på www.garuda.no innen 15. september.

tunge løft: Elis (fra venstre), Natalie og Mikas har høstet «Troll»-poteter og gjorde seg klare for å selge
alle bilder: helge kjøniksen
potetene til foreldre og andre kjente som er innom barnehagen.

Familiedag i marka
Søndag blir det familiedag
ved Jegerhytta i Mossemarka, uansett vær.

Innsats: Det skulle ikke stå på Mikas innsats i potetåkeren, i hvert
fall...

Egen stomiomsorg

Temakveld torsdag 22. sept. kl. 18.00-21.00

Eva Fretheim

For deg som er bruker av stomiutstyr
eller har inflammatoriske tarmsykdommer

eva.fretheim@moss-avis.no

Da kan man blant annet oppleve at Moss og omegn Jeger- og
fiskerforening viser partering
av rådyr. Etterpå loddes kjøttet
ut. Blir du den heldige og får
fylt opp fryseren til vinteren?
Det blir en lang rekke aktiviteter, som naturstier med quiz,
sopputstilling og soppkontroll
ved Moss sopp- og nyttevekstforening, luftgeværskyting på
blink, casting og hundesøk.
DNT Vansjø har aktiviteter
som styltegåing, slakk line,
kasting på boks, støvelkasting
med mer. Hos Birøkterlaget
kan man rulle lys av bivoksplater og Hageselskapet har med
plakater som viser forskjellige

Her får du gode råd om både ernæring
og ved utfordringer rundt lekkasje.

familiedag: Her kan man
blant mye annet oppleve
partering av rådyr.
humlearter og planter.
Nydelige kosedyr har også
sin stand. Kaninavlsforeningen viser fram forskjellige kaninraser. Skulle du bli sulten så
er det salg av soppsuppe, pølser, vafler, kaffe.
Bak står Studieforbundet natur og miljø i Østfold og de
grønne organisasjonene samt
Husflidslaget i Moss.

Dato:
Tid:
Sted:

22. september 2016
18.00-21.00 (registering fra 17.30)
Quality Hotel Sarpsborg
Bjørnstadveien 20, 1713 Grålum

Enkel servering. Kurset er gratis.
Påmelding innen 15. september til:
hege.oksdal@mediq.com eller ring tlf. 67 02 43 00

