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´Troms-mesterska-
pet i hopp for hopp-
skoleelever ble
arrangert av Hopput-
valgt for Troms ski-
krets lørdag 14. mars
i Heggelia med god
påmelding.

Folkebladet 28.
mars 1981

29.3. Jonas og Jonatan har navnedag i dag.
Jonas er avledet av det greske navnet

Ionas, som kommer fra det hebraiske navnet Jonah og
det hebraiske ordet jona, som betyr «due». Jonatan og
Jonathan er mannsnavn dannet av hebraiske jonathan,
«Jahve har gitt».

■ På denne dagen:
29. mars er den 88. dagen i året, den 89. i skuddår.
Det er 277 dager igjen av året.
• 1799 – New York vedtar en lov med det formål å
gradvis stoppe slaveriet i delstaten.
• 1926 – Roald Amundsen begynner sin ferd til Nord-
polen med Luftskipet «Norge».
• 1981 – London Maraton blir avholdt for første gang.
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Løsning
på 
forrige 
sudoku-
oppgave.

Fyll ut de tomme feltene slik at både de loddrette og
vannrette radene, samt hver av boksene med 3x3 fel-
ter, inneholder alle tallene fra 1 til 9.

SUDOKU av David Bodycombe

navnedag

Vanskelighetsgrad

Radio Bardufoss
100,3 - 103,8  - 104,8 - 107,2

08.00: Morgenstund har gull i munn.
10.00: Headlines - Nyhetsbildet i dagens 

aviser. 
11.00: Lunchtimen. Litt av hvert å tygge på. 
12.00: Musikkradio - Nye og gamle «hit»er 

med dine favoritter. 
14.00: Non-Stop Music.
16.00: Nyhetsmagasinet - Aktuelle innslag og 

reportasjer fra lokalmiljøet.
18.00: Musikk og mye mer.
24.00: Nattradio.

LOKALE NYHETER:
10.15/11.15/12.15/13.15/15.15/
15.15/16.15/17.15

RIKSNYHETER:
10.00/11.00/12.00/13.00/14.00/
15.00/16.00/17.00 og 18.00.

Innlandet Nærradio 
FM 104,9 - 106,2 - 107,2 - 

107,4 - 107,9 MHz
Mandag.
20:00 - 22:15 Radiobingo

Tirsdag.
13:00 - 14:00 Formiddagssending v/Kjell Hovde

Torsdag.
13:00 - 14:00 Formiddagssending v/Kjell Hovde

Fredag.
23:00 - 02:00 Nattsending v/diverse programledere

Utenom fastsatte program sender vi musikk & rekla-
me, hele døgnet.
Se vår nettside for mer informasjon www.inr.no

lokal-radio

tirsdag 29. mars 2011

Fint i vannet. – Jeg ser på
webkameraet til Folkebladet
at det har snødd en god del i
nord, at det er 8-10 minus-
grader og litt vind. I den
anledning sender jeg dette
bildet som viser fra venstre
Reidar fra Atna, Alf Steinar
Lamo, opprinnelig fra Gras-
myrbotn — nå bosatt på Fjell-
hamar og undertegnede
mens vi bader i Det indiske
hav, i et forsøk på litt avkjø-
ling. Temperaturen på land i
Patong var 36 grader i skyg-
gen, mens det i havet var 31
grader. Så helt «avkjølt» ble
vi jo ikke. Likevel var Det
indiske hav til god hjelp. Når
jeg ser all snøen på webka-

meraet og ser minusgradene
på internett, så blir jeg litt
misunnelig, i hvert fall de
dagene det er i varmeste
laget her. Men jeg klager
ikke, jeg vet jo at man kan
ikke få alt slik man ønsker.

Selv om det for enkelte muli-
gens ikke går fort nok, så er
våren snart på vei. Og etter
våren kommer forhåpentligvis
en knallgod sommer i nord.
Hilsen Åge i Patong.  

FOTO: PRIVAT

– KJÆRESTEN MIN OG JEG har
nettopp kjøpt et lite hotell i Siem Reap i
Kambodsja, skriver Katrine Solhaug i
en epost til Folkebladet.

– Så nå har vi et eget hotell som vi
skal fylle med norske studenter. Vi har
fått en del påmeldte, og gleder oss stort,
slår hun fast.

SOLHAUG ER datter av den kjente
presten John-Daniel Solhaug i Øver-
bygd. Hun er i gang med å starte opp et
nytt studietilbud i Kambodsja, blant
annet med kurs i økoturisme.

I eposten skriver hun at hun skal til-
bake til Kambodsja i juli for å starte
drifta av hotellet. I september ankom-
mer første kull med studenter og John-
Daniel Solhaug.

– Pappa er skikkelig fornøyd, og har
ordentlig tro på dette. Jeg elsker å drive
hotell, og gleder meg til i sette i gang
med ansvarlig turisme på dette hotellet,
skriver Katrine Solhaug.

Kjøpte hotell
i Kambodsja

Hotellet. - Her ligger jeg ved bassenget og beundrer hotellet morgenen etter at jeg
inngikk avtale om å kjøpe, skriver Katrine Solhaug. FOTO: PRIVAT

Ansatte. Katrine Solhaug sammen med noen av de ansatte ved hotellet. - Det er allerede et populært hotell med et godt rykte,
og enda bedre skal det bli, lover hun. FOTO: PRIVAT


