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Tøff dame

leder

 Årets kommunevalg var ingen seier for likestillingen i Birke-

nes. Kun fire kvinnelige representanter i et kommunestyre med 21
medlemmer plasserer Birkenes på solid jumboplass på Sørlandet
hva kvinneandel angår. Det er ikke mye å være stolt av.
 Det betyr selvsagt ikke at det ikke finnes engasjerte og dyktige birkeneskvinner innen politikk og andre samfunnsområder.
Blant birkenesingene som i stor grad har bidratt til å gi hjemkommunen positiv nasjonal – og internasjonal – oppmerksomhet
de senere åra, finner vi flere kvinnenavn, som skiskytter Gunn
Margit Andreassen og popstjerne Venke Knutson. Vi har professor
Gunhild Hagestad, som er langt fremme på sitt fagfelt, og det er
ikke lenge siden Foss Bad-sjef Tone Foss By ble kåret til «Årets
kvinnelige leder» på Sørlandet. For å ha nevnt noen.
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Tusen takk til alle
LESERINNLEGG. Kjære bøssebærerne,
sjåførene, de frivillige på oppmøtestedene, skolene, næringslivet,
kirken, lag og foreninger, medlemmer og ledere av kommunekomiteer, medlemmer og leder av
fylkesaksjonskomiteen.
En varm TAKK til dere alle
som bidro med stort og inderlig engasjement for å bevare noe

av det viktigste vi har - nemlig
regnskogen.
Jeg tror aldri vi har hatt større
fokus på saken, og antall presseoppslag. Vi har hatt bortimot full
bøssebæredekning, et undervisningsopplegg som har slått
alle rekorder og vi har hatt flere
giverstafetter, og det har vært
stort fokus fra kirken. Aldri har

ungdommen stilt mer opp og
P3-aksjonen har aldri gitt mer
penger! Jeg er så stolt over hva vi
har fått til – SAMMEN!
Tusen takk til alle.
Anita Mørland, Fylkesaksjonsleder Agder, TV-aksjonen NRK
Regnskogfondet

 Nå kan Birkenes også bli kjent for å ha fostret en polfarer.
Går det som vegusdaljenta Astrid Furholt håper og jobber for, så
blir hun første kvinne som går Roald Amundsens rute fra 1911 til
Sydpolen. I såfall skriver hun polarhistorie. Det vil definitivt sette
Birkenes på kartet.
 Nå er ikke 48-åringen fra Furholt noen novise når det kommer til ekspedisjoner i værharde strøk. De som møtte opp på
premieutdelingen for årets kulturorientering og toppturer på
Valstrand kulturarena forleden, fikk høre om turer til både Grønland, Svalbard og Sør-Amerika. Ved å gå de 1350 kilometerne
til polpunktet på ski, med pulk og uten forsyninger eller teknisk
støtte underveis, legger hun imidlertid lista mange hakk høyere.
Det er et mål det står respekt av.
 En slik ekspedisjon er selvsagt ikke gratis. Vi snakker om
utgifter i millionklassen til reise, opphold og utstyr som kan tåle
de ekstreme påkjenningene turen byr på. Det betyr at kreftsykepleieren fra Vegusdal trenger sponsorstøtte. Vi i Birkenesavisa tror
både Astrid og det lokale næringslivet kan tjene på et samarbeid.
Derfor vil vi hjelpe henne med å dra i gang en sponsorstafett der
lokale bedrifter får muligheten til å være med.
 Uansett om sponsorkronene kommer fra lokale, regionale,
nasjonale eller internasjonale sponsorbudsjett vil vi ønske Astrid
Furholt lykke til med sponsorjakten og planleggingen av den
store polekspedisjonen.

-Heia Astrid!
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