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Har du tips til gode menneskesaker og gladsaker som vi bør skrive om, send  
en epost til tips@glomdalen.no. Du kan også kontakte Glåmdalen-redaksjonen 
på telefon 62 88 25 00. Siste nytt finner du alltid på glomdalen.no

KonGsVinGeR: Elev-
ene på 8. trinn ved 
Holt ungdomsskole 
fikk prøve livet som 
illustratører da Turné-
organiasjonen tittet 
innom. Det ble en dag 
med kulturarv og 
visuell kunst.
erik mæhlum
em@glomdalen.no

– Vi har testet hvordan det er å 
være kunstnere, forteller Kine 
Aimée Johannesen (13), Laila 
Raed Zuboon (13) og Suryya 
Fassihi (12½).

Alle elevene på 8. trinn ved 
Holt ungdomsskole opplevde 
en hel dag med tegning og 
eventyr da illustratør Geir 
Moen og historieforteller Lise 
Sæther kom på besøk.

Sæther er utdannet forteller, 
og Geir Moen har jobbet som il-
lustratør i 15 år, og har blant an-
net illustrert «Knerten gifter 
seg».

– et viktig publikum
«Ord skaper bilder» er et kurs i 
regi av Tunéorganisasjonen og 
tilhører den internasjonale teg-
nekonkurransen «The Big 
Draw».

Kurset på Holt varte hele sko-
ledagen og ble innledet med at 

Sæther formidlet eventyret «De 
12 villender». Selv syntes hun at 
13-åringer er et viktig publikum.

– Det var helt fantastisk å lese 
for dem. Det er et viktig publi-
kum. Vi opplever i 13-årsalde-
ren at den kreative delen av 
hjernen blir forsømt. På skolen 
er det masse fakta som skal dril-
les, og høyre del av hjernen blir 
overbelastet, forteller Sæther.

Kantina ved Holt ungdoms-
skole var blitt forvandlet til et 
kunstgalleri, og det ble holdt 
vernissasje hvor Moen kom-
menterte elevenes illustrasjo-
ner.

De skulle velge seg ut endel 
fra eventyret og lage en «fortel-
lende» tegning.

må fortsette å tegne
– Ord skaper bilder. Elevene 
skal lære å formidle ideer via 
bilder. Man slutter vanligvis å 
tegne etter barneskolen, og vi 
vil oppmuntre til å fortsette å 
tegne, sier Moen.

Elevene Alexander Rund-
haugen (13) og Sarah-Michelle 
Østad (13) var veldig fornøyde 
med den visuelle skoledagen. 
Eventyret «De 12 villender» var 
noe de ikke kjente til fra før.

– Det var helt nytt. Det hand-
let om en søster med 12 brødre, 
og en dronning, som bodde 
sammen på et slott. Hun fant ut 
hun hadde brødre og reiste ut 
for å finne dem, forteller Ale-

xander.
– Også finner hun brødrene. 

Den eldste broren ville at hun 
skulle dø, men de andre ville at 
hun skulle leve. Hun måtte der-
for reise ut til myra og finne bo-
mull til 12 gensere, legger Sa-
rah-Michelle til.

– Vi brukte geometri
Elevene kunne handlingen på 
strak arm, og da de skulle velge 
seg en del av eventyret å illus-
trere, visste de hva de ville.

– Jeg valgte del 1. Jeg tegnet 
et kart over kongeriket, med 
skogen og slott på en bakke-
topp, sier Alexander.

– Jeg tegnet hytta hvor hun 
fant brødrene sine, sier Sarah-
Michelle.

De nikket til hverandre da de 
ble spurt om de hadde lært noe 
nytt.

– Jeg har lært å tegne slott, 
hus og trær. Man tegner først en 
boks der og en boks der, også 
tegner man en trekant etterpå, 
sier Alaxander.

– Jeg lærte å tegne mennes-
ker, hus og trær og sånn så man 
ser langt vekk, sier Sarah-Mic-
helle.

– Å tegne mennesker er vel 
ganske lett?

– Nei. Man må først lage en 
boks, også en runding helt 
øverst. Deretter tegner man 
kroppen inni, Det lignet på geo-
metri, forteller hun.

Illustrerte folkeeventyr på skolen:

Ble kunstnere 
for en dag 

illusTRaTøReR: Fra venstre: Kine Aimèe Johannesen (13), Laila Raed Zuboon            (13) og Suryya Fassihi (12½) går på 8. trinn ved Holt ungdomsskole og fikk prøve seg som eventyrillustratører på 
skolen. bildeR: eRiK mæhlum

foRTalTe: Historieforteller Lise Sæther syns 13-åringer er et viktig 
publikum og ga elevene en skikkelig eventyrstund onsdag morgen.

KiTTelsen: Slik illustrerte 
Kittelsen «De 12 villender».

Visuelle: Alexander Rundhaugen (13) og Sarah-Michelle Østad 
(13) lærte nye tegneteknikker av illustratør Geir Moen.



Bestill time på mobil, web eller ring
63 80 03 30 • www.aleris.no/hud
Strømmen Storsenter, Støperiveien 5.

Hudlegene ved Aleris utreder og behandler
de fleste hudsykdommer.

Vi har kort ventetid og du trenger ingen henvisning.

Har du et
hudproblem?

Ansv. lege: Søren Kamp

PÅ UTVALGTE PRODUKTER

-30%INNTIL

INNVENDIG SOLSKJERMING

Ring 815 00 004
– få gratis befaring!

Lunex Varmesenter
Solørveien 1163, tlf. 62 94 84 18
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leSeRneS BIldeR
Del dine bilder med  
Glåmdalens lesere:
MMS: GlleserbilDe til 2005 (3,-)
epost: leserbilde@glomdalen.no
last opp dine bilder på 
glomdalen.no/leserbilder

              Glåmdalen

              glomdalen.no

FØlG oSS!

Har du et dyr som har 
rømt, eller funnet et dyr 
som savner eieren sin? 
legg inn en annonse helt 
gratis på vår sone på 
dyridrift.origo.no  
Mange dyr og eiere er 
blitt gjenforent i løpet av 
de siste årene.

KjæledyR:

Dyr i drift

TySjØen: i høstsol.  Foto: arnt Holen, Kirkenær.

HØST: ved Karterud. Foto: mari-ann Sagen Holthe, Skarnes.

TRe moT TRe: Foto: Randi 
midtsund, Knapper.

daGenS leSeRBIldeR

FleRe nyHeTeR:
Logg deg inn og les dagens Rix
Glåmdal/neS: logg deg inn på mobil, nettbrett eller pc og les 
Glåmdalen og rix når du vil og hvor du vil!

Ny utgave av e-avisen rix, som er en riksavis du får med på kjøpet når 
du er abonnent hos Glåmdalen, er tilgjengelig samtidig med Glåmdalen 
kvelden før. er du abonnent er alt du trenger å gjøre for å kunne lese 
rix, å registrere deg som AiD-bruker. 

Oppskriften til hvordan du gjør det finner du på nettsiden til 
Glåmdalen, www.glomdalen.no.

En avis fra Amedia   ●    Torsdag 22.9.
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Megler solgte leilighet Svein ikke har lov å bo i 

Side 4 og 5 >

Viten: Nøtter og kaffe forlenger livet  
Side 34 og 35

Bok: Robert Eriksson avviser kvinnehistorie Side 10

Innvandring: Vil assimilere, ikke integrere  
Side 16

>

– Dette må være Norges Dyreste boD 

Nyheter / side 17Hillary fortsatt favoritt  
– Trump er hakk i hæl

Teknologi / side 30, 31 og 32Fra science fiction til helt selvfølgelig 

IlluSTRaTØReR: Fra venstre: Kine Aimèe Johannesen (13), Laila Raed Zuboon            (13) og Suryya Fassihi (12½) går på 8. trinn ved Holt ungdomsskole og fikk prøve seg som eventyrillustratører på 
skolen. BIldeR: eRIK mæHlum

KaRT: Mange elever valgte å 
lage et kart av kongeriket.

ImponeRT: Illustratør Geir Moen ble imponert da alle tegningene 
ble hengt opp i galleriet i kantina og ga tilbakemeldinger.


