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Roser 

kun 119,-
10 stk.

Styrketrening
Kondisjon

Ta vare på 
HELSA DI hos oss!

SE VÅRE TILBUD PÅ WWW.HELSESMIO.NO

Gruppetrening 
Spinning m.m

Kaldekjeldeveien 11, 3830 Ulefoss
Tlf: 456 02 686 - post@rettprofilering.no

med kake, kaffe og supergode tilbud. 
Wenaas og New Wave er her med selgere. 

Torsdag 19. mai 
feirer vi 1 år 

-40%
RESTPARTI TERRASSEMARKISER:

Norsk høykvalitet, skreddersydd, med  
eller uten motor, over 100 dukfarger!

911 50 200
fasadeprodukter.no

GRATIS BEFARING

SOLSKJERMING - GARASJEPORTER

www.kanalen.no

STIPENDIAT: Den unge og talentfulle danseren, Åshild Dybwad, mottok Drømmestipendet 
under en fin seremoni på Holla 10-årige skole i går. På bildet ser vi mor Liv Anne Olafsen, 
Cedomir Popadic og Bjørg Tveito Lundefaret. 

Åshild Dybwad (17) fra Lunde smatt gjennom det 
trange nåløyet og danset seg til Drømmestipen-
det som én av 100 unge kunstnere i Norge. Det 
betyr at hun nå er 10 tusen kroner rikere. 

w  Tor Espen Simonsen/
Hege Dorholt

Det deles ut 100 såkalte Drøm-
mestipend i Norge hvert år. 
Ordningen er et samarbeid 
mellom Norsk kulturskoleråd 
og Norsk Tipping. 

-Velger dans som yrke 
Kulturskolerektor, Cedomir 
Popadic, er full av lovord for 
den unge Nome-danseren. 

-Jeg har fulgt henne opp i 
mange år, der hun har vært 
med på alt mulig i Nome kul-
turskole, fra UKM til skolens 
ulike forestillinger. Åshild ut-
merket seg allerede da hun var 
liten, og man kunne se at hun 
hadde et stort dansetalent. Det 
at hun fikk Drømmestipendet 
er derfor ikke overraskende, og 
juryen har også sett det talen-
tet som Åshild har og ønsker 
å hjelpe henne videre. Det er 

åpenbart at hun satser på dans 
og velge dans som sitt yrke, sier 
Cedomir. 

Han legger til at Lunde-jenta 
ikke har glemt Nome, selv om 
hun nå fordyper seg i dansk i 
Oslo. 

Fem i Telemark 
I år var Nome kommune vert-
skap for fylkesarrangementet, 
der kåringen av stipendmotta-
kerne i Telemark ble foretatt. 

Åshild er én av 100 i Norge 
som får stipendet. Fra Tele-
mark er også disse fire på lista: 
Symre Taugbøl Bang - Musikk 
(Kviteseid ), Anna Konstanse - 
Musikk (Skien), Marie Gjærum 
Kortner - Musikk (Skien) og 
Emma Helgestad - Visuell 
kunst (Tokke).

Høytidelig overrekkelse 
Onsdag formiddag ble Åshild 
Dybwad fra Lunde formelt 
overlevet stipendet på Holla 
10-årige skole. 

Edvard Munch
-Jeg er veldig glad og rørt og 
synes dette er ærefullt. Det er 
ekstra hyggelig at det nettopp 
er Kulturskolerådet som står 
bak prisen, for kulturskolen 
var der alt startet for meg, sier 
Dybwad.

Til daglig går Åshild på dan-
selinje ved Edvard Munch vgs 
i Oslo. Hun satser 100 prosent 
på dans, og har spesialisert seg 
innen moderne. Hun er også 
klar på hva stipendpengene 
skal gå til.

-Dette motiverer meg til å 
jobbe enda hardere. Pengene 
skal bukes på mer danseun-
dervisning. Nå kan jeg ta flere 
klasser og workshops.

Drømmen er en dag å kunne 
koreografere egne forestillin-
ger.

Åshild er én av 100 Nome kommune

Spyling av 
hovedvannledninger

I uke 21 blir det utført spyling av 
hovedvannledninger i følgende områder: 
Lunde, Ulefoss, Midtre Helgen og Eidsbygda. 
Arbeidet blir utført om natta, kl. 22.00 – 06.00. 
Oppstart i Lunde søndag kveld 22. mai og 
avslutning natt til fredag 27. mai.
Vanntrykket kan bli helt eller delvis borte. 
Det må påregnes smuss i vannet mens spyling 
pågår og en tid etter. La vannet renne en stund 
i hageslangen før bruk.

Teknisk etat


