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AktivFamilie på Torød
avholder hvert år et
gratis påskeverksted
for barna der. I år måtte
de tenke annerledes.
Tor Aslesen
tor@oyene.no

– Vi har derfor annonsert på Facebook at alle på Torød som ønsker
det kan få en gratis aktivitetspakke levert rett hjem på døra. Vi setter sammen en pakke med remedier til et lite påskeverksted, så
kan man samles i små kohorter
om man ønsker, eller ha en koselig stund rundt bordet med familien. Mange har allerede meldt

sin interesse, men vi lager gjerne
flere pakker, opplyser Lill Granlund. Hun oppfordrer folk til å
sjekke ut deres Facebook-side.
AktivFamilie er for øvrig en undergruppe av Torød og Hårkollen
Idrettsforening. AktivFamilie er
tidligere Torød Kvinne- og familielag, som ble oppløst i 2019.
– Vi arrangerer mange ulike aktiviteter for små og store på Torød, blant annet jule- og påskeverksted, julesalgsmesse, nissetog med julegrantenning på Torød barneskole, salgsbod på 17.
mai og treningsaktiviteter for
voksne. Alle inntekter går uavkortet til aktiviteter for Torødfolket, opplyser de.

facebook.com/
oyeneavis

Påskehjelp: Marit Else Gjølstad, Madli Heimtun, Cecilie C. Grandt og Lill Granlund gjør en innsats
for lokalmiljøet. FOTO: Privat

Blandingshundenes seier
I småbyen der jeg vokste opp, var det ikke
så mange hunder. Og jeg verken så eller hørte om blandingshunder. Men jeg fikk en forståelse av at å ha blandingshund, var ikke
helt innafor. Rundt meg var det en bokser,
en vorsteh, en elghund, en engelsk setter,
noen schæfere, noen pudler og noen harehunder, som jeg ikke husker hva var.
Selv hadde vi en gordonsetter. Særlig vorstehhunden og bokseren hadde jeg stor glede av.
Eierne var på min alder, og jeg gikk mye
tur sammen med vorstehhunden Chippie
og bokseren Hermann. Vår gordonsetter het
Don.
Alle hundene var renrasede, og vi hadde
noen hefter i A5-format som fortalte hva
forfedre og formødre het i flere generasjoner. Kennelklubben sto for informasjonen.
De tre hundene var så vant til fellesskapet,
at de knapt enset hverandre når vi gikk tur
sammen.
Selv om vi hang mye rundt rutebilstasjonen i sentrum, var nok foreldrene våre godt
fornøyd med at hundene holdt oss
utendørs, og at vi gjerne gikk
småbyen på langs nesten

hver dag. Frisk luft og mosjon er ikke så
dumt for ungdom i oppveksten.
Da Don var rundt tolv år gammel, ble han
svært syk og ble hjulpet til de evige fjellvidder. Det ble ikke mer hund på meg. Men interessen ble aldri borte. Og jeg har ofte sett
hunder og snakket med hundeeiere de vel
45 årene som er gått siden Don forlot oss.
I løpet av den tiden er det skjedd noe flott.
Nå er en hund en hund, og stadig flere er
blandingshunder.
Vi går mye tur fra Fynsletta og sørover på
Hvasser. Der har svært mange av dem vi
møter, hund med seg. Hvis hunden vi møter
har lyseblå bok hjemme, gjetter jeg gjerne
riktig. Men svært ofte, og stadig oftere, er
det helt umulig. Da sier jeg som regel: «Jeg
ser ikke helt hva slags hund det er.» Det fører uten unntak til morsomme og hyggelige
samtaler. I dag er det ingen som skjems over
at hunden er en blandingshund.
Særlig morsomt blir det når foreldrene
også er blan-

dingshunder,
og
det kanskje finnes
en samojed på den
ene siden og en
dachs på den andre. Alle blandingene er vakre og
høyt elsket.
Nå nettopp traff vi en blanding av husky og
vorsteh. Han var bevisst blandet for å bli egnet for korte trekkhund-distanser. Vorstehen
Chippie ville forelsket seg umiddelbart. Og for
ordens skyld; Chippie var oppkalt etter en
komposisjon av den sentrale amerikanske
jazzmusikeren Ornette Coleman (1930-2015).

Har du “gull” på loftet?

Hobbysamler søker etter norske og amerikanske tegneserier i god stand og leker som «Masters of the Universe»,
«Teenage Mutant Hero Turtles», «Transformers», «Thundercats», «Bravestarr» Jeg betaler kontant og godt.
Ring meg gjerne eller send meg et bilde på telefon 917 64 510. Ser frem til å høre fra deg.

