
Onsdag 23. desember 2020
Nyhetstips? Ring: 99 59 00 00

tips@budstikka.no 

Abonnement, telefon: 66 77 02 00

kundesenter@budstikka.no

Sentralbord, telefon: 66 77 00 00

kl. 09.00–13.00

Har du
nyhetstips?

TIPS OSS
Tlf: 99 59 00 00

e-post:  

tips@budstikka.no

FOTO: KNUT BJERKEVarmestua får marsipangrisen som er aksjonert bort for 30.000 kroner. Pengene går til Alternativ jul i Asker.b

Denne grisefamilien
kostet 30.000 kroner

FOTO: KNUT BJERKE

Den lille grisefamilien ble auksjonert bort for 30.000 kroner. (Bak 
f.v.) Gudrun Brøvig Silde fra Kirkens feltarbeid, ordfører Lene Conradi, 
Britt Villa fra Asker produkt, (foran f.v.) Siri Barfod fra Alternativ jul 
Asker og Aleksander Skjellestad Olsen, som jobber på Den glade 
baker.

b

15.000 kroner betalte to anonyme givere 
for én stor og tre små griser av marsipan.

Høytider og merkedager
a Ingrid Emilie Waaler

eier Den glade baker.
– Begge er involvert i frivillig

arbeid fra tidligere av og donerer
pengene til dette formålet, frem-
for å kjøpe andre julegaver. Det
synes jeg er utrolig raust, sier
Villa.

Pengene går til Alternativ jul
Asker, som i flere år har invitert
dem som ønsker det til julefeiring.
Selve marsipangrisen går til
Varmestua i Asker.

Vanligvis pleier Alternativ jul å
samle til felles julefeiring, men i
år har de måtte tenke litt annerle-
des, grunnet koronaviruset.

– I år henvender vi oss til dem
som er alene på julaften, og drar
vi rundt og leverer juleposer med
gaver, mat og drikke. Julestem-
ning i en pose, sier Siri Barfod, en
av de frivillige bak Alternativ jul.

– En inkluderende kommune
Marsipangrisen deles opp og leve-
res ut til brukerne av Varmestua,
som vanligvis møtes til felles jule-
feiring, som i år utgår grunnet

pandemien.
Gudrun Brøvig Silde mottok

grisefamilien på vegne av Kirkens
feltarbeid og Varmestua. Hun sier
hun opplever Asker kommune
som en svært inkluderende kom-
mune.

– Jeg er ganske ny i jobben, og
har merket meg at folk i Asker er

så gode til å tenke det beste for
sine medborgere. Det er en veldig
fin kommune hvor man er flinke
til å løfte hverandre frem. Det
synes jeg dette er et godt eksem-
pel på, sier Silde.
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Den glade baker i Asker står for
mesterverket, som består av 8 kilo
av den fineste marsipan. Det til-
svarer 123 små marsipangriser fra
butikken.

Marsipankreasjonen har ligget
til utstilling i vinduet på Den
glade baker i Asker sentrum, med
en oppfordring om å by på den
lille familien. To enkeltpersoner
fra Heggedal bød 15.000 kroner
hver, så til sammen ble grisene
verdt 30.000 kroner.

Det er 3.750 kroner per kilo –
muligens Norges dyreste marsi-
pan?

Anonyme givere
– Giverne ønsker å være ano-
nyme, men jeg kan si at de synes
det er fantastisk fint å være med å
kunne bidra til at andre får en
finere julefeiring, sier Britt Villa,
daglig leder i Asker produkt, som

Været i dag:

3°C
Sandvika kl. 12.00 - 18.00
Klarvær. Svak vind, 2.1 m/s

fra nordvest.

Sol opp: 09:19 | Sol ned: 15:14 | Endring: + 0:00

Høyvann: 00:32 og 13:04 | Lavvann: 05:59 og 19:01

Været i morgen:

0°C
Sandvika kl. 12.00 - 18.00
Lettskyet. Laber bris, 6.3 m/s

fra nordvest.

Sol opp: 09:19 | Sol ned: 15:14 | Endring: + 0:00

Høyvann: 01:30 og 14:03 | Lavvann: 07:03 og 20:07
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25 år siden
Stygg Sabeltann-sprekk

50 år siden
Veritas vil flytte

75 år siden
Mangler skotøi

Sommerens elleville storsat-
sing på Kaptein Sabeltann i
Asker sentrum endte med et
tap på nærmere 700.000
kroner for handelsstandens
eget markedsføringsselskap.
Asker Sentrum AS hadde fått
dødsstøtet, om ikke alle par-
ter hadde gatt sammen om
tidenes gjeldsløsning. 20.
desember 1995

Det Norske Veritas har planer
om å flytte hele sin virksom-
het til Asker. Forhandlinger
er nå innledet med Asker
kommune om et område på
150 mål på Konglungen. Det
er aktuelt å føre opp bygnin-
ger med en samlet grunnflate
på 32 000 kvm. 21. desember
1970

Lærerinne fru Teig ved
Drengsrud skole nevnte i
siste skolestyremøte Asker at
et par elever ved skolen
hadde sett seg nødt til å
skofe skolen nå da snefallet
kom fordi de ikke hadde
brukbart skotøi. H.P. Helge-
sen mente at skolestyret
burde gjøre en henvendelse
til rasjoneringsmyndighetene
om at skolebarn måtte til-
godesees med skotøy. 17.
desember 1945


