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HEI PÅ DEG...

Da er det like før det blir en uke uten studenter.
Mange tror vi lærere har vinterferie, men det har vi ikke. Vi har bare det som 
heter “fri for sudenter” og det er noe helt annet.
Da kan nemlig Lektor Tørdal bruke skoen fritt en hel uke. Og det passer kjempefint
nå. Da kan det kopieres og snekres i vilden sky.
Det er mye under arbeid. Materiell til Bilens Dag og ny startportal står for døren
kommende uke.

POLITIET ER FORNØY . . . 

Petter har vært i kontakt med politiet i Telemark / Notodden og de er godt 
fornøyd med materiellet de har motatt og har foreløpig ikke annet å gjøre annet
enn å ønske oss lykke til med arrangementet.

VEIMYNDIGHETER ER FORNØYD . . . 

Petter har også vært i kontakt med de aktuelle veimyndigheter som er også er
svært fornøyd med informasjonen de har fått så langt.

SVEIN OG ERIK I HYGGELIG MØTE . . .

Nå kan det kanskje høres ut som Svein og Erik ikke har hatt det tidligere men det
kan ikke Lektor Tørdal huske. Derimot husker han godt 2. plassen de fikk i 
Midnattsløpet tidlig på 70 tallet. Men det er en annen sak... Svein og Erik jobber
godt med forberedelser til presentasjonen for Verter og vertinner. En omfattende
PowerPoint presentasjon til Notodden Videregående Skole er mer enn godt i gang.
Dette blir bra. De gleder seg til generalprøven for Øistein, Ingar og Lars.

VIDAR OG ERIK I HYGGELIG MØTE . . .

Hvorfor i all verden foregikk dette møtet i Holmestrand ? Var det fordi møtet
foregikk i nabohuset hvor Backe Gabrielsen hadde sin barndom ? Nei, på ingen
måte, men han som driver et trykkeri der driver også stort på Notodden.
Her har vi fått en fantastisk forbindelse og et hyggelig samarbeid
er godt i gang.


