
Fylkesbudsjett opp i
626 millionen 1973
Helsestellet tar mer enn 40 0/° av de samlede utgiftene

Hink jettet for \kershiis fylke

' 1973 balanserer med noe o\er

•>-'�» millloner kroner ifølge det
forslaget lim konstituert fylkes-
ni.tnn. Inge Flagstad har lagt
fr.tn for fylkestinget. V\ dette
beløpet «kal primærkommunene
betale bin til fylket 244 mllli-
oner, og man regner med å låne
Inntil t"> millloner i lapet av IMS.
Differansen de-kke* med 8.75 mil-
lloner I erstatning fra Oslo kom
mune. kr. 35.7 mlllioner fra
seaafsOjßl fylkes kapitalfond, noe
over 23.8 millloner fra diverse
kapitalinntekter og omlag 281.5
mf I Moner fra drtften øtc.

Budsjettet for 1973 ligger hele
18.1 prosent over Inneværende
års budsjett, noe som særlig
skyldes øket Innsats 1 helsesek-
asrOa\ der 41.1 prosent av de
sam lede utgiftene havner. Videre
går det med 81.8 prosent til un-

ri- -.i OSSn til vei-

Fylkestinget skal behandle tyl
kesmsnnena budsjettforslag 1 de-
sembet

1 budajettkommenl
fylkesmannen bl a. at farete del
av fylkets helseplan vil bli lagt
frem for fylkestinget som sær-
skilt .-ak Planen totul ak tST in-
vesteringer I perioden 1972 til
1981 på ca 800 millloner kroner

Når det gjelder Irvesteringene

i skolesektoren, må man regne
med et samlet behov på mini-
mum 400 millloner fra 1974 til
1984 og frem til 1990 ligger tat-
let på omlag 800 millloner

I d.-nne forbindelse sier fylkes-
mannen at man 1 tiden fremowr
må vise varsomhet med å eke
dtiltsutgittene hvis man -kal
makte å gjennomføre 00
investerlngsprogramm ene.

tak I fylk
skatten prunærkominunene beta-
ler til fylket med 20 prrwent. noe
san g 1 en øket

Utteki for tviket pA noe
11 millloner kroner

Fin gave fra Heggedal-pensjonister
Som samlet inn penger til radioamator-utstyr til handicapped Askergutt

Fredag kveld var Buditikken på besek i Heggedal
Pensjonistforening der vi mette noen usedvanlig
aklive og ungdommelige eldre med en po itiv inn-
stilling til tin foreningsvirksomhet. De ca. 70 med-
lemmene kommer sammen et par ganger i mon-
den til kaffekos og hyggelig samvær, som regel

Tekst og foto:
Sessa Herstad

M.n denne fredagen I aulaen
pi Heggedal skole, var de samlet
til en ganske spesiell anledning,
og det lå en forventningsfull
stemning I luften. De hadde nem-
lig aatt seg et stort mål i våres
Derea formann, Thorleif Petter-

sen hadde vært på et møte som
Asker Sosiale Fellesråd holdt på
Aakertun. Han kunne fort elle om
en orientering sivilingeniør Per
Wait/, presidenten 1 Asker- og
Bærumgruppen av Norsk Radio
Rela Liga, hadde holdt om ama-
tørradlo aom apeslell velegnet
hobby for funksjonshemmede. De
var straks blitt fyr og flamme
ved tanken på å få være med

med et eller onnet «pi programmet» Det kan vatre
opptreden eller foredrag, av pensjonistene «elv
eller personer utenfra. De har ogsi ofte film- eller
IVsbildefremvisning fra en av de mange lurer
foreningen arrangerer.

å hjelpe et medmenneske og had-
de gått helhjertet inn for saken
Og 1 dag ekulle de få oppleve
resultatet av sin lnnaata.

Thorleif Pettersen fortalte at
de eldre 1 denne kretsen har et
slaga motto aom de følger: de
skal Ikke bare ta Imot, men og-
så yde noe seiv.

Og nå hadde medlemmene, dels
gjennom innsamling og dela ved

tilvlrknlng av vakre og gedigne
handarbeider til vtlodning, aam-
let Inn et beløp p\. 2800 kroner.
Disse pengene banal gått til Inn-
kjøp av et amatørradloanlegg,
og den aom skull» få den etor-
slåtte gåven av Ccm. var den
blinde og handlcapnede askergut-
ten John Harald Dalheim. Han
var samtidig blitt adoptert av
pensjonlatforenlngen, og vil alk-
kert bil fulgt med Interesse av
samtllge medleumvr når han nå
skal etablere seg I den atore grup-
pen av radioen iaterer og med ti-
den få sitt senderaertlfikat

Per Wall t Istede og mot-
tok den atore pengegaven til li-
gaens hjelpefond fra penajonlat-
forenlngen. Samtidig holdt han
et både mo irt ipende fa>
redrag om radlonmatorvirksom
heten

VI tror ikke et eya var tørt
blant ttlhørette da han ga ek-
sempler på p.u soner som hadde
vam aå hard? rammet av akjeb-
nen at de vur blitt både dypt
deprimerte fullstendig kon-
taktlose, men som gjennom lyt-
ting og senimg via amatørsta-
sjoner var b IM bragt tilbak* H
livet De I fått venner i ete-
ren, kst d likestilte Sg
dermed et ' nytt llvsinnhold.
fortalte han

Kt mors..mt Innslag var det at
11 onlatforening \ u
blitt ir ''orgere av R.idm-
riket og fl staten Morokullen
i som Ikke I V med Hv
lands lørdagsprogran) og aom

I I h'e Pettersen over-
rakt et M datyrt Borgerbrev

Så kom OSt atore eyebllkk da
John Hat i I hjulpet frem til po
dlet av sin Sfgff, fikk St
den k«->b lii gOSOO i
ene>de storl ipende smil.
og am SJ de. sile

'Ire» nede I salen

John Harald Dalheim nuillnr sltl apparat n\ Harr) Syv ertsen.

IANDYCAPPg

Salgsmesse i Ostre
Bærum Sanitetsiorening

Fredag 24. november holdet
Ostie Bærum BanketSfotStUng
-in årlige salgemeaae | laaJtet»-
huaet 1 dart ne.' SStStS-
damene har vært flittige, og
mange vakre ting k.tn tilbys på

•en.
Vldete v li etl -'.Olle lltlodning

være i sving Trekningen skjer
samme kveld Ivn liv... . iaen v:i kpSa si
her blir det anledning til en
kaffetAr.

Konsert for sykehjem-
saken i Holmen kirke

Tre kuiiHtsere, 1 tillegg til klr-
ksas faste asgsaaal Carl Weisser,
sto på programmet f. r søndagens
konsert 1 Ilt Imen Arran-
gørene - Hvalstad og Seabia hus-
morlag — hadde sikr-t seg med-
virkning av fiolinisten Ivan Hau-
ge, cellisten Kaare Windhoel og
sangeritinen Jartnid Ringdal.
Slstnevnte initte dessverre melde
forfall I slsk øyeblikk, men de
gje-nva*rende iunstnere la om pro-
grammet og gjennomførte kon-
serten til stor glede f.»r den ikke
altfor tallrike tilkorerskare som
motte frem.

Ivan Hauge 4pnet konserten
med Bachs Prali.dium E-dur fra
Parteta for s<>lof;olin, en kompo-
sisjon som er en utfordring bå-
le teknisk og musikalsk for en-
hver fiolinist Ivar Hauge kom
fra oppgåver mei heder. Vel-
klingende var og»4Conrad Ba-
dens Elegi, ned sikker assistan-
se av Carl W Mase- på orgel. På

grunn av aangertnnena forfall
gjennomførte de to en siste av-
deling, hvor de — på troea av
manglende forberedelae — ga til
beste Bach-Gounods Ave Maria,
Hymne av Nils Larsen og Me-
ditasjon av Massenet, uten at man

1 vesentlig grad kunne merke at
kunstnerne Ikke hadde hatt an-
ledning til å spille stykkene eam-

nen. Bare det er sn prestasjon
som fortjener roe.

Kaare Windhoel demonstrerte
celloane egenartede, dvpe og blo-
te toner 1 Air av Bach og Arie
av Pergolesl, sikkert akkompag-
nert på orgel av Carl Weisser. I
en annen avdeling spilte de Sara-
bande av Handel og Slrllienne
av Paradis.

Gart Wetaeer ver fleke bare af-
tenena akkompagnatør. Han spil-
te 1 førete avdeling Toccata og
Fuge 1 F-dur av Buxtehude, an
Kxwnposoejon eom er denne Bachs
laarer verdig. I avslutningsnum-
meret. Fanfare av Arthur Wllle
fikk Carl Wetaeer ogeå riktig de-
monstrert orglete store reglatre-
ringeområde, og den briljante
komposisjon ble riktig et festlig
fyrverkeri av tonar, hvor de tek-
niske vanskellgheter Ikke syntes
å eksistere for Carl Weisser.

Alt lalt en søndag.skonsert som
hadde fortjent en ftillsatt kirke.
Dot hadde også det gode formål

Ile tre kunstiierm fotografert i Holmen kirke. Fra \enstre organist Carl Weisser, Ivan Hauge og Kaare Wlndhoea.
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iElvarmen er
miljøvennlig
ingen ild, royk>sot eller aske — ingen

aggressive gasser — inger, forurensning
av luft, jord elier vann.

Vart abonnements-kontor star alltid til Deres tjeneste med rad
og veiledning når det gjelder installasjon og k|øp av elvarme

Besøk vår utstilling i Norsk Designcenter, Drammensvn. 40, Oslo
i tiden 24. oktober 1972 til 10. ianuar 1973

BÆRUM ELEKTRISITETSVERK
TELEFON 54 28 70 SANDVIKA


