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Fagerholt ut av Spelet
På grunn av sykdom har Arne Fagerholt sett seg nødt til
å forlate jobben som koreograf ved årets spel på Stiklestad. Fagerholt har i mange år vært koreograf på spelet,
men på grunn av langvarig sykdom ble han nødt til å si
fra seg jobben denne uka. Tomas Adrian Glans overtar.

Bær er sunt på alle måter, har massevis av anvendelsesområder og i
tillegg får vi god mosjon ved å gå i
skog og mark.
Kirsten Winge

På bærtur
Kirsten Winge lanserte
sin nye bok «Bærboka»
på Konstadtunet i Skaun
på søndag. Her ble man
fristet og oppfordret til
bokstavelig talt å dra på
bærtur.
JAN ERIK RUNHAUG
janrun1@loqal.no

411 44 240

– Jeg er helt overveldet over
mottagelsen av boka og over
hvor mange som møtte opp på
lanseringa her, sa en strålende
glad forfatter under lanseringa
av boka i fjøset hos Torill Margrete Mevik og Kjell Konstad på
idylliske
Konstadtunet
i
Vassbygda i Skaun.
Bærboka er Kirsten Winges tiende bok. Hun er opptatt av det
som kan sankes i naturen og
hagen.
– Bær er sunt på alle måter, har
massevis av anvendelsesområder og i tillegg får vi god mosjon ved å gå i skog og mark, sa
Winge til de omlag 40 fremmøtte da hun innledet boklanseringa.

Fargerikt oppslagsverk
Den nye boka til Kirsten Winge
er ei gjennomarbeidet og flott
bok som omtaler 35 bærsorter på
en grundig og lærerik måte.
Boka bugner av gode tips om
safting, sylting og andre måter å
foredle bærene på. Hver enkelt
bær er nøye beskrevet fra starten
til ferdig bær. Dessuten hvor de
vokser. Et unikt og fargerikt
oppslagsverk med en mengde
nydelige fargebilder som gjør
boka utrolig delikat og severdig
i tillegg til alle de gode tipsene.
Den inneholder også hele 247
oppskrifter på velsmakende retter og drikker av bærene.
53-årige Kirsten Winge har
mottatt en rekke priser og utmerkelser for sine bøker. I 2009 ble
hun også tildelt Trysil kommunes kulturpris.

Her signerer Kirsten boka si til Rolf Petersen. Han var forøvrig hennes lærer da hun gikk på NTNU. Petersen kjøpte like godt seks eksemplarer av
boka. Det skulle være julegaver til barn og barnebarn.

Forfatteren av «Bærboka» Kirsten Winge (til venstre) sammen med
vertinna Torill Margrete Mevik på Konstadtunet under søndagens boklansering.

Vertskapet serverte alskens godsaker til gjestene under boklanseringa
på Konstadtunet.

Det var mange som var interessert i boka.

Her er Kirsten Winges tidligere bøker.

Gamle kjente
Grunnen til at Kirsten Winge la
boklanseringa til Konstadtunet
er at hun i tidligere år gikk på
skole på Byåsen sammen med
vertinna på Konstadtunet Torill
Mevik.
– Jeg er fra Trondheim, men
bor nå i Trysil. Jeg har fulgt med
i det siste hva Torill og Kjell har
fått til her på Kolstadtunet, forteller Winge.

