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Vurdere du å
 bli fosterhjem? 

Tlf. 466 16 900 - www.fosterhjem.no/sarpsborg

Velkommen til informasjonsmøte tirsdag 
11.juni kl 18.00 Sundløkkaveien 73. Sarpsborg www.olavsdagene.no
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PREMIERE 17. juli kl 18
Fredag 19. juli kl 18
Lørdag 20. juli kl 18
Søndag 21. juli kl 18

Barn kr 130 + avg

Voksen kr 200 + avg

Familie kr 580 + avg

Kode kr 100 + avg

Spilledatoer Billettpriser

BILLETTER KJØPES HOS VISIT SARPSBORG T: 69 13 00 70 ELLER BILLETTLUKA.NO

“SPEL SOM IKKE ER ET SPEL”

“BLI MED PÅ EVENTYRET OM OLAV  
DEN HELDIGE OG LYKKESVERDET”

“SARPSBORG, LA OSS LE SAMMEN!”

19.-21. JULI

KJØP & FÅ
VI FORLENGER  
TILBUDET OG GIR  
DEG GRATIS 
DAGSPASS TIL  
OLAVSFESTIVALEN 
INKLUDERT I  
PRISEN VED KJØP 
AV BILLETTER TIL  
FORESTILLINGEN  
FØR 15. JUNI

TEATERFORESTILLING 
FOR HELE FAMILIEN
I LANDEPARKEN VED 
TUNEVANNET Regi Gard Bjørnstjerne Eidsvold

Skuespillere Gard Bjørnstjerne Eidsvold
 Aslak Bjørnstjerne Maurstad
 Philip Bøckmann    

Hanna Maria Grønneberg
Petter Vermeli    
Patrik A. Stenseth

Diane Hanisch og In-
gebjørg Guslund gleder
seg til Ridderdagene på
Storedal Kultursenter.
Lørdag 31. august
og søndag 1. sep-
tember vil det bli et
yrende liv i Skje-
berg. Da arrange-
res Ridderdagene
på Storedal for
aller første gang. 

Dette er en stor
aktivitetshelg for
hele familien som er tilpasset funk-
sjonshemmete, men også tilrette-
lagt for funksjonsfriske.

– Per i dag er det påmeldt rundt
100 funksjonshemmete personer
fra hele Østlandet, Sørlandet og
Vestlandet. I tillegg kommer føl-
gere og familie – så totalt er vi oppe
i rundt 300 mennesker. De fleste
skal ligge i telt og noen skal bo på
Quality Hotel på Grålum, forteller
Diane Hanisch som var generalse-
kretær for Ridderrennet på Bei-
tostølen i hele 23 år.

Hun trengte ikke lang betenk-
ningstid da Erling Stordahls sønn,
Erling Magnus, tok kontakt med
henne og lanserte ideen om Rid-
derdagene på Storedal.

– Dette er en hyllest til Erling
Stordahl og hans engasjement.
Hans drøm om å ha arrangemen-
ter her ute går i oppfyllelse, sier
Hanisch.

Ønsker tradisjon
Nå håper de tre ildsjelene Ingeb-
jørg Guslund, Erling Magnus Stor-
dahl og Diane Hanisch at
Ridderdagene på Storedal kan bli
en årlig sommerlig aktivitet – ak-
kurat som Ridderuken på Beitost-
ølen er det på vinteren.

– I forbindelse med Ridderda-
gene vil også Ridderrittet gjenopp-
stå, sier Guslund og roser det gode
samarbeidet med Sarpsborg Sykle-
klubb som er rittansvarlig.

Det vil bli en kort løype på to
kilometer og en lang løype på 25
kilometer. 

– Ridderittet har ikke blitt arran-
gert på noen år så vi er veldig glade
for at dette sykkelrittet er i gang
igjen, sier Ingebjørg Guslund.

Livsfilosofi
Erling Stordahls ønsket å skape
økt livskvalitet for funksjonshem-
mete gjennom aktiviteter i frilufts-
liv, kultur og natur. Ridderdagene
er en videreføring av den kjente
skjebringens livsfilosofi.

– Vi ønsker å stimulere og moti-
vere funksjonshemmete barn og
ungdom til trening og fysisk akti-
vitet, sier Hanisch og legger til at de
gjerne hører fra Sarpsborg-familier
i målgruppen som ønsker å delta.

Ridderdagen vil ha en høytidelig
og fin åpning med kransenedleg-
gelse og åpningstale.

– Vi håper både ordfører og hel-
seministeren vil delta på åpning-
en. Men uansett skal det være en
verdig og flott åpning, sier hun.

I løpet av lørdagen vil Ridderrit-
tet gjennomføres, det skal være en
egen ferdighetsløype på sykkel for
barn og det skal være ridderskole
hvor barn skal få leke riddere.

– Vi skal også få se en riddertur-
nering med hester og riddere. Det
blir en flott middelaldersk oppvis-
ning, sier Guslund og legger til at
det blir underholdning av blant
andre Erik André Hvidsten og
Gunnarstorp Musikkorps
i Amfiteateret på kvelden.

Søndag blir det friluftsgudstje-
neste. Deretter skal Friluftslivets
dag foregå på Storedal Kultursen-
ter.

telefon: 69 11 10 29
e-post: trine.bakke.eidissen@sa.no

Trår til m

● RIDDERDAGENE

■ Ridderdagene er en stor ak-
tivitetshelg som arrangeres
for første gang 31. august og
1. september på Storedal Kul-
tursenter i Skjeberg..

■ Aktivitetene skal være til-
passet funksjonshemmede,
men også være tilrettelagt for
alle andre. 

■ Sykkelrittet Ridderrittet vil
gjenoppstå under Ridderda-
gene.

■ Den sosiale biten har en
sentral plass i arrangementet.

En helg i Erling Stordahls
ånd på Stordalsanlegget

TRINE BAKKE 
EIDISSEN

Kvinner, barn og ung-
dom bør unngå å spise
oppdrettslaks, mener
flere norske leger og
internasjonale eksperter.
Norske myndigheter
holder fast på at laksen
er sunn for alle.

Laksefôret inneholder skadelige
miljøgifter som lagres i kroppen,
såkalte POP—er (persistente or-
ganiske miljøgifter). Flere eksper-
ter VG har snakket med, advarer
derfor enkelte grupper i befolk-
ningen mot å spise oppdrettslaks,
til tross for at offisielle kostholds-
råd anbefaler den fete fisken.

— Jeg anbefaler ikke gravide,

barn eller unge å spise oppdretts-
laks. Det er for usikkert både hvor
mye giftstoffer laksen inneholder
og hvordan disse stoffene påvir-
ker barn, unge og gravide, sier
spesiallege Anne—Lise Bjørke
Monsen ved klinisk institutt på
Haukeland universitetssjukehus
til VG. 

— Påvirker intelligensen
Bjørke Monsen, som er spesialist
i pediatri og medisinsk biokjemi,
peker på at den typen miljøgifter
som er påvist i oppdrettslaks, vir-
ker negativt på hjerneutviklingen
og er assosiert med autisme,
AD/HD og redusert IQ. Hun
viser til en større europeisk
undersøkelse som omfattet rundt
8.000 nyfødte, som viser at gravi-
de med høye nivåer av miljøgifter
i kroppen får barn med lavere

fødselsvekt, noe som kan slå
uheldig ut på barnets helse.
Bjørke Monsen får også støtte fra
sin kollega Bjørn Bolann, overle-
ge og professor i medisin.
— Miljøgifter er det overalt. Vi får
det i oss enten vi vil det eller ikke.
Men det er om å gjøre å spise
minst mulig av det, sier Bolann,
og spør seg hvorfor man er nødt
til å produsere laks med giftstof-
fer.

— Sunt samlet sett
Forskningsdirektør Ingvild Eide
Graff ved NIFES (Nasjonalt in-
stitutt for ernærings— og sjømat-
forskning) er ikke uenig i at
oppdrettslaksen inneholder mil-
jøgifter, og at det selvsagt fins
komponenter det helst skulle
vært mindre av. (ANB—NTB) 

Av ANNA NESJE, NTB

Lakseeksperter 
strides om helsefare

GIFT: Laksefôret inneholder skadelige miljøgifter som lagres i kroppen, såkalte POP-er. Det skaper strid blant ek-
spertene om hvor sunn oppdrettslaksen egentlig er. (Foto:ANB)
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Onsdag 12. juni arrangeres delfinale i Volkswagen Varebil Cup på parkeringsplassen foran Østfoldhallen, området 
foran Montér. Delfinaleheatene er klare, men det finnes fortsatt noen få ledige plasser, så møt opp fra kl. 15.00, så 
får du kanskje muligheten til å kjøre deg til finaleplass i Oslo 15. juni du også. Vinneren av finalen stikker av med en 
splitter ny Volkswagen Amarok Double Cab BiTDI 180 hk automat varebil. Det blir i tillegg aktiviteter med premier 
for både sjåfører og publikum. Les mer på varebilcup.no og møt opp på parkeringsplassen foran Østfoldhallen, 
området foran Montér. Velkommen!

Østfolds beste varebilsjåfører møtes på 
parkeringsplassen foran Østfoldhallen 12. juni

VAREBILCUP.NO
KOMMER TIL ØSTFOLDHALLEN 12. JUNI

Volkswagen Amarok
Double Cab BiTDI 

180 hk automat varebil!

Ailo Gaup kommer.
Kommer du?

GLEDER SEG:
Diane Hanisch og
Ingebjørg Gus-
lund er to av ild-
sjelene som står
bak Ridderda-
gene på Storedal
som går av stabe-
len lørdag 31. au-
gust og søndag
1. september.
(Foto: Trine
Bakke Eidissen)

med Ridderdagene


