Sentralbord

32 17 95 00
Sint? Glad? Noe du har lyst til å fortelle?
Ring Knut Andreas Ramsrud direkte!
Tlf. 32 17 96 66 eller send oss en e-post
direkte.linje@ringblad.no

Om Trollmyra

– Hei ordfører i Jevnaker.
Velkommen i klubben av
pratmakere. Den har bestått i fem år, så du er ikke
alene. Rådmannen har
vært på saken de siste fem
åra. «Nå må vi tenke oss
om», den er for dårlig. Sett
handling bak det befolkningen vil, dere har hatt
mer enn nok av tid og vedtak. Gjør noe i stedet for all
praten, sier Bjørn Eivind
Nilsen fra Jevnaker.

SMS DIREKTE
Send RBDIREKTE
<din mening> til 2097
(1,-)

Hva med elektrisk gjerde?

Hvorfor ikke sette opp et
elektrisk gjerde rundt eplehagen. Det er kanskje for
kostbart?. Det er bedre å
skyte de stakkars rådyrene.(91573480)

Takk til
Nettbuss

Jevnaker

Utrygt for snø i
formiddag. I ettermiddag skyet
oppholdsvær.

I morgen og søndag
kaldere og utrygt for
snøbyger.

Sola står opp kl. 08.26. Går ned kl. 16.37.
Månen står opp kl. 09.33.
Dagen har økt med 2 timer og 12 minutter
siden vintersolverv.

Hvorfor står Mosseveien 28
på Hengsle bare og forfaller? Det må da gå an å rive
et slikt hus. Det har tydeligvis stått tomt i mange år.
Håper på svar fra noen.
(91105957)

Bygg
gangvei

Bør bli gangvei ned Støaveien og andre stikkveier,
for eksempel i Åstasgate i
Hønefoss, som er i bruk av
gående daglig før noen enkelte syklister får «trimløype» mellom Nakkerud og
Tyristrand. Sikkerhet først.
(93030920)

Motorsportanlegg
en god idé

Motorsportanlegg på Eggemoen er en god idé. Der får
ungdom med bil, de såkalte rånerne, hatt det gøy og
vært for seg selv. Det sjenerer ingen. Det er så lite tilbud for den yngre generasjon et jeg virkerlig håper
dette blir noe av. Shell i
Hønegaten er blitt en samlingsplass for rånere, og det
er til irritasjon for mange.
Men hvor skal rånerne da
gjøre av seg når det er galt
for folk at de står på Shell?
Motorsportannlegg er uønsket av mange!(93269865)

på nettet i dag
■ Få oppdaterte nyheter
gjennom døgnet på
ringblad.no

ringblad.no

Søndag 5. februar.
Vingårdssøndagen. Luk. 17,7-10

Hval kirke
Hole

Måne & sol

Hus
forfaller

Velkommen
til kirke

Lunder

Langtidsvarsel

STILLER UT: Sverre Schyberg Olsen bilde «Earthforce Azorene».

Frisk, ung kunst
■ Søndag åpner Hole

Jeg vil rette en stor takk til
Nettbuss som har satt opp
en buss fra Eggemoen til
Hønefoss. For oss som går
på Arbeidsinstituttet siden
den bussen vi tok ble innstilt. Takk for god service.
(99440480)

Hønefoss
Ullerål
Norderhov

Været i dag

kl. 11.00 Myrseth. Nattverd. Offer: Menigh.arb.
kl. 11.00 Bøe. Dåp. Nattverd. Trompet: Eli Ruud.
kl. 11.00 Østerhus. Dåp. Nattverd. Offer:
Menigh. arb.
kl. 11.00 Meberg. Dåp. Nattverd. Utdel. bibler
til 5. kl. Offer: Bibelselskapet.
kl. 11.00 Teksli. Nattverd. Offer: Ådal diakoniutvalg.
kl. 11.00 Finstad, Søndagsskole.
Offer: Menigh.arb.
kl.11.00 Skaland. Nattverd.
Offer: Den norske Israelmisjon.

Artsenter dørene til
en utstilling med frisk,
ung kunst.
Anne Gro Christensen
anne.gro.christensen@ringblad.no

Hole artcenter har denne gang
laget en gruppeutstilling av utplukkede verker av unge og
ambisiøse kunstnere, sier Åsmund Bergwitz.
Energinivået er høyt, og kunsten er frisk og utfordrende både i farge og komposisjon. Det
vises nye bilder i en spennende
sammensetning av moderne

Go`foten
starter opp igjen
Go`foten starter opp igjen lørdag 4. februar med fest på Losjen på Eikli. Vangstein vil spille med innslag av Arne Vangen
som spiller gammeldans. Varm
mat og kaldt drikke serveres.

Inntil kr. 15.000,- i avslag
på utvalgte
utstillingsbiler!
Torsdager åpent til kl. 19.00

Tlf. 32 17 99 50 www.tronrudbil.no

orginalkunst . Blant kunstnerne er Aleksandra Niemczyk,
Elenor Martinsen, Terje Risberg, Sverre Schyberg Olsen,
Jonas Bergstedt, Lis Pedersen,
Per Kranstad, Pippip Ferner,
Thomas Ritter og Jean Jaques
Rossbach.med enkle småretter
– plass og leker for de minste

Løsningen finner du på tegneseriesiden

En hesteeier reagerer på at
Pilegrimsleden over Lisletta ifølge henne er ødelagt
av skogsmaskiner. Det klages stadig over hestebæsj
på stier, og hun føler at
hesteeierne til tider blir
hetset. Men har skogeierne
lov til å ødelegge slike stier
med store skogsmaskiner,
undrer hun.

1000-tipset

Månedens beste tips?
Ring 32 17 95 30 eller e-post:
redaksjonen@ringblad.no

Hver loddrette og vannrette rad, og hver boks
med 3x3 felter, skal inneholde alle tall fra 1 til 9.

– Pilegrimsleden
ødelagt

Kundesenter/personalia
32 17 95 95

sudoku tallkryss

RING BLA`!
direkte linje
32 17 96 66

Avislevering
32 12 02 20

