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ØB

Fikk inn 8.000
kroner til trivsel
Onsdag hadde
dagsenteret på
Bjørkås sin tradisjonelle vårbasar i peisestua. På tre timer var det en
jevn strøm av

folk som fikk
sett hva slags
flotte produkter
de hadde å tilby.
Noe var selvlagd og noe var
donert fra lokale aktører ellers.

Pengene
som
kom inn, går til
trivselsskapende tiltak for beboere på sykehjemmet
og
brukere av dagsenteret.

Betel Ski

Søndag 15. mai kl. 18.00:
Søndagmøte. Magnus Bjerkeng taler.

Misjonsmøte i Ås

Misjonssambandet har samtalemøte 2. pinsedag kl.
19.00 på Ås menighetshus.

DØRVAKT: William Karlsen hadde en trivelig dag. 
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FORNØYD: Martin Støkken fra Ås (til venstre) tok sølv i VG2 arbeidsmaskiner. Askim videregående skole tok de andre plassene på pallen ved Halvard Dæhli Unnerud (nr. 1) og Tor
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Harald Olsen tok de andre plassene på pallen. 

Konkurranse for videregåendeelever

Tok sølv i arbeidsmaskiner
Fremtidens dyktige
fagfolk møttes til vennskapelig kappestrid på
Ås videregående skole.

Han har planene klare for høsten.
– Jeg har fått lærlingplass hos et utleiefirma fra august, sier han.

De andre resultatene
Vg2 bilskade, karosseri og lakkering:
Nr. 3 Henriette Haukåssveen, Rud
Nr.2 Dennis Westre Hansen, Strømmen vgs
Nr.1 og Joakim Hvidsten Gamlem, Ås

opplæring
Stig Persson

stig.persson@oblad.no

ÅS: Onsdagens fylkesmesterskap
for TIP-fag, teknikk og industriell
produksjon, ble en fulltreffer. Ås
videregående skole var vertskap
for konkurransen og fikk med seg
to gull, ett sølv og en bronse.
VG1 hadde tverrfaglig konkurranse med representanter fra både
Bleiker, Jessheim, Strømmen, Sør-

HØY KVALITET: Dommer Espen Øyen (rød t-skjorte) fra Opplæringskontoret i bilfag Oslo og Akershus vurderte mange gode innsatser på kjøretøy.
umsand og Ås. For VG2 var det separate konkurranser i anleggsmaskiner, bilskade/karosseri/lakkering
og kjøretøy.
Vertskapets Martin Støkken tok
andreplassen i arbeidsmaskiner,
og synes han traff godt med oppga-

ven ut fra det han hadde forberedt
seg på. Han var også raskest i tidskonkurransen.
– Jeg synes det er gøy å konkurrere og vise seg frem litt, sier Martin Støkken, som er fornøyd med
dagen og opplegget.

Vg2 lette kjøretøy:
Nr. 3 Daniel Amanuel Redie, Ås
Nr.2 Markus Vedvik, Eidsvoll
Nr. 1 Steffen Hansen, Ås
Vg1 tverrfaglig konkurranse:
Nr. 3 David Olsen, Jessheim
Nr. 2 Charlotte Reinertsen, Jessheim
Nr. 1 Åsmund Hertzenberg, Jessheim.
Og da tok de selvfølgelig første napp i vandrepokalen, lagkonkurranse for Vg1. Nr. 2 og 3 ble Strømmen
og Bleiker.

