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UKESPEILET
Redaktør Marit Aschehoug skrev i mange år sine Ukespeil hver fredag i ØB. Etter at
hun sluttet der våren 2001, har fredagsbrevene gått via epost til en rekke lesere både i
Follo og langt utenfor vårt distrikt.Nå som Ås ogVestbyAvis er et faktum,er hun til-
bake på avispapir for å glede og ergre leserne med nytt og smånytt fra verden og Bru-
ket.

HAR DU TIPS om et kulturarrangement vi bør få med oss? Ta kontakt på tlf. 64956330 eller via
epost: post@aasavis.no. Vi tar gjerne imot stoff og bilder hvis det er noe vi ikke har fått dekket.

Ingenting er som
før…
Presten i Vålerenga gir ut por-
nografisk bok, Follo får ikke
spille cupfinalen i rosa drak-
ter, selv værmeldingen er ikke
som før. Vi har vært en ivrig
lytter til værmeldingen på ra-
dio, som vi i alle år har trodd
var mer etterrettelig enn da-
mene på fjernsynet med sine
mange soler og vindpiler. Men
nå begynner de slik: Værmel-
ding for de neste 24 timer:
Langfjella…og så litt
vær………..Fjellene østafjells
uten langfjella….og så litt vær.
Noen ganger begynner de
nordpå og midt på Norge.
Hvorfor kunne de ikke fort-
sette slik de alltid har gjort
med å begynne sørfra og mel-
de været på Sørlandet, Agder,
Telemark, Vestfold, Østfold og
indre Østlandet. Det var til å
få forstand av. Når jeg hører
værmeldingen tenker jeg at
jeg har vært borte en geografi-
time på skolen for jeg husker
ikke i farten hvor Langfjella
ligger. Men vi skal jo ikke kla-
ge. Vi har fått temperaturen
for Ås inn på noen av værmel-
dingene. Det er sikkert ledd i
en modernisering. Det er like
før Bojarenes inntogsmarsj
blir erstattet av et black metal
band som innledning på øn-
skekonserten bar for å tiltrek-
ke unge lytter. Det er da ingen
under 70 som sender ønske
om å høre ”Det er makt i de
foldede hender”.

Men ikke alle moderniserer
seg. Selv har vi vært på kurs
på Park Hotell i Sandefjord
og der hadde det ikke skjedd
så mye siden Anders Jahre do-
minerte byen. De hadde rik-
tignok satt inn en vanndis-
penser som stod slik til at den
blokkerte inngangen, men det
er greit at det tar lang tid å få
150 mennesker til å tappe
vann. Verre var det at konfe-
ransesalen hadde åtte stik-
kontakter fordelt på hundre
og femti kursdeltagere med
laptop. Det er ikke særlig mo-
derne. Godt det var mest of-
fentlig ansatte jurister der, for
de har ikke laptop. Og selv-
sagt var de få stikkontak-
tene plassert langs veg-
gene slik at alle fikk mu-
ligheten til å snuble i
ledningene. Og
vegglisten løs-
net da vi tok ut
vår egen
k o n t a k t .
Som om
ikke det var
nok, var det
b e t a l i n g
for å
komme
på nettet,

med prisliste slik at man kun-
ne velge mellom enten 4 timer
eller 24 timer. Siden kurset
var på 9 timer, ble det 120
kroner pluss dalende omdøm-
me. Er det ingen som greier å
lage konferansesaler med
strømuttak på hver plass og
gratis nettverk. Og ikke minst
gode stoler? Det hadde vært
bedre om en erfaren kiroprak-
tor med ekspertise på prolap-
ser hadde fått bestemme sto-
lene og ikke en interiørarki-
tekt. Selv var vi ødelagt etter
første kursdag.

På den annen side skal vi gi
ros til foreleserne. Særlig ten-
ker vi på direktøren i UNE,
Statens utlendingsnemnd,
som holdt et engasjert innlegg
om sin og nemndens uav-
hengighet og avsluttet sin po-
werpoint med en selvskrevet
nidvise fremført med en flott
baryton på melodien Å, eg
veit meg eit land…. Hvem
kunne tro at offentlige byrå-
krater hadde så mye humor.
Vi ser for oss NAV-direktøren
fra Ås fremføre nidviser om
riksrevisjonen som slett ikke
er fornøyd med NAV’s regne-
kunnskaper. Vi antar han ville
diktet på melodien til Penge-
galoppen.

I helgen skal vi til Biri på jobb.
Der har de stråtapet og muli-
gens bedre stoler. Kanskje
ikke så eksotisk, men til gjen-
gjeld relevant for advokater.
Neste helg er det Klækken,
også på jobb. Og det er åtte
års dag i dalen og fem års dag
ikke så langt unna og mormor
må sjonglere avtaler og burs-
dager. Til gjengjeld settes
gulvvask og støvtørring på
hold til oppunder jul. Men vi
kan ikke love hvilken jul. 15
watts pærer i alle lamper – og
ingenting synes.

Ha en strålende helg!

Marit Aschehoug

På yrkesfaglinja
Utstillingsdesign ved Ås
videregående er det stor
aktivitet for tiden.Det
lages kulisser til feiringen
av Barnas verdensdag
som skal gå av stabelen
på søndag, og dette er
ikke småtteri.

ÅS: – Nei, når tredjeårsstuden-
tene på Utstillingsdesign tar
oppdraget med å lage kulisser til
Barnas verdensdag, da blir det
bra, smiler Ellen Kråkenes fra
Kulturskolen i Ås.
Hun er med på å arrangere

verdensdagen, og hun håper at
så mange sommulig kan sette av
søndagen til å være med på akti-
vitetene som skal skje på Kultur-
skolen.

Ås søkte og fikk
Tidligere har det vært Rikskon-
sertene som har tatt seg av ar-
rangementer på barnas verdens-
dag i Oslo. For tre år siden be-
stemte de at også kommunene
som selv ønsket det, kunne være
med og arrangere dette som en
aktivitetsdag, og Ås kommune
søkte om å få bli med. Det fikk
de, og på søndag stiller Rikskon-
sertene med syv utøvere som
skal være med på verkstedene.
– Det er bare å møte opp på

gamle Åsgård skole på søndag.
Det vil bli markedsplass, utstil-
ling, verksteder og mye annet.
Alt er gratis, og dekor og kulisser
er laget av disse dyktige ung-
dommene her ved Ås videregå-
ende, sier Kråkenes.

Stort vertskap
40 studenter fra IB-linja ved Ås
videregående skole skal være
vertskap og hjelpe til denne da-
gen, sammen med 60 andre fri-
villige.
– Det sier jo litt om hvor stort

dette arrangementet er. Interna-
sjonale kvinnegruppe i Ås kom-

mer og vil lage dans og moro,
forteller Kråkenes.

Det arbeides ivrig
På arbeidsrommet til elevene
ved linja for Utstillingsdesign be-
gynner kulissene nå å ta form,
og det jobbes ivrig.
De har fått i oppdrag å deko-

rere fire store rom der temaet
skal være “Andesfjellene”, “Bra-
sil”, “Norske folketoner” og
“Flamenco”. Dette har de løst
både i fellesskap og hver for seg.

For alle aldre
Hele kulturhusområde vil denne
søndagen bli gjort fullstendig
ugjenkjennelig, og lokale krefter
trår til med det de er gode på.
Noe for enhver aldersgruppe vil
det også bli.
For eksempel kan de minste,

fra null til tre år, være med på
Bracelio: “Rytmer, sang, fortel-
linger, farger, bevegelser og spill
kokes sammen av musikerkok-
ken Celio Carvalho”, som det
står i brosjyren.
Dette er garantert noe som

aldri har vært prøvd ut i lokal-
miljøet i Ås før.

HANNEVÆREN

hanne@aasavis.no

En smak av verden

BAK FRA VENSTRE: Isabell Andersen, Heidei Watz, Vibeke Bratlie og Simen Saltnes. Foran: Camillla
Høgnes, Christoffer Hording, Ole Sabel Hansen, Aina Solberg, Jeanette Enersen og Camilla Herskedal
Iversen.

MASAI: En av kulissene vi får se
på søndag, laget av Vibeke
Bratlie og Isabell Andersen.

Barnas verdensdag arrange-
res i Ås for første gang på søn-
dag. Det vil bli:

��  En fargerik møteplass for
barn i alle aldre.
��  Kulturopplevelser fra hele
verden
��  Verksteder, forestillinger,
konserter, mat og utstillinger
��  Gratis for alle
��  Dagen avsluttes med fore-
stillingen ”Kjerringa med sta-
ven”

Kilde: Kulturskolen i Ås
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