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I år deler Statskog ut én million 
kroner til friluftstiltak og 
-aktiviteter for å få folk ut i 
norsk natur. Har du en idé som 
inspirerer til mer friluftsliv i 
Norge kan du søke om støtte. 
Den første søknadsperioden i 
år er fra 1.-30. april. Neste kom-
mer i august. Statskog vil gjøre 
det enkelt å oppleve norsk 
friluftsliv. Det er ikke alltid så 
mye som skal til for fantastiske 
friluftlivsopplevelser. Noen 
ganger trenger man et skilt 
som viser vei inn i nasjonalpar-
ken. Andre ganger handler det 
om å gjøre dørstokkmila litt 
kortere. Har du et tiltak som 
bidrar til mer friluftsliv og 
folkehelse, kan du søke om 
støtte gjennom ordningen 
Statskogmillionen. I år kan så 
mange som 150 tiltak og 
aktiviteter få støtte fra 
Statskog. Tildeling skjer to 
ganger i året. Hvert tiltak kan 
støttes med 5 000 eller 10 
000 kroner. Pengene går til 
både små og store tiltak i hele 
landet.
Dersom søknadene er gode 
nok, deler Statskog ut en 
million støttekroner i løpet av 
året. Ved å spille på lag med 
frivillige krefter i hele landet 
blir det enklere for folk å 
komme seg ut i skog og mark. 

Bedrer frilufts-
tilbudet i Norge

Annonser og annonsemateriell         Frister
Annonsemottak: 337 78 445 
annonser@sandeavis.no

Bestillingsfrist mandag kl. 12.00 

Ferdig materiell kan leveres til 
bestilt plass innen tirsdag kl. 10.00

Før: Familien Holm før tragedien. 

Igjen er det travel 
aktivitet i prestegår-
den. Denne gangen er 
det i anledning frøken 
Holms giftemål med 
unge herr Stubberud. 
Vi husker alle trage-
dien fra fjorårets 
selskap, men nå smi-
ler lykken til det unge 
paret.

- Det har ikke vært lett etter at 
min mor ble dømt for drap, 
men heldigvis får hun permi-
sjon til å delta i bryllupet, for-
teller Henriette Holm.

Vi møter henne på kontoret, 
hvor hun sitter og jobber med 
nye satsningsområder sammen 
med sin partner Georg Galle-
berg.

- Når det gjelder forretninge-
ne, så har jeg en solid partner i 
Georg. Han har alltid hatt troen 
på meg.

- Hva med din far?
- Jeg har ingen far.

- Det hender jo at Henriette er 
vel innovativ. Jeg personlig tror 
ikke det er noen framtid i opp-
drettslaks, men jeg stoler på 
Henriettes teft og støtter henne 
hundre prosent.

Georg Galleberg legger en 
arm rundt Henriettes skulder.

- Hun har jo blitt som en dat-
ter for meg, og at jeg har fått det 
ærefulle oppdraget å føre hen-
ne opp kirkegulvet er stort.

Når det gjelder Henrik Holm, 

kan kilder avsløre at han har 
«trukket seg tilbake» som aktiv 
i firmaet, og nå kun pleier om-
gang med Jim, Johnnie og Jack.

«Bryllupet» vil finne sted på 
Sande gamle prestegård 13. og 
14. april, dette for å få plass til 
alle gjestene. 

- Koffer i hælvette må dem 
feir i to daga?

Kommentaren kommer fra 
kokka som er i full sving på 
kjøkkenet.

- Æ hakje ti te å prat nu. Slak-

tærn kjem.
Like før hun smeller igjen 

døra, beordrer hun at eventuel-
le allergier må meldes fra på 
forhånd.

Frøken Holm og herr Stubbe-
rud håper på et flott feiring.

- Siden kirken restaureres, så 
skal vi ha bryllupet på preste-
gårdstunet. Vi håper snøen har 
gått innen den tid, sier Henriet-
te med et lurt smil.

Sanderevyen

Suksess for Holm

STyrEr SkuTA. pErm: Hun får permisjon fra 
fengsel. 


