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eskytter Obama
GLEDER SEG: Kristine Hjulstad ser fram til å delta på dagens fredsmarkering på
Nobelinstituttet.

NASAMS: Beskyttelse mot angrep fra luften. Utskytningsramper fotografert i
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Kongsberg Nærtingspark.
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Skal underholde
på fredsmarkering
I dag skal magiker
Kristine Hjulstad fra
Kongsberg opptre på
en fredsmarkering på
Nobelinstituttet, hvor
blant annet statsminister
Jens Stoltenberg skal
være til stede.
| LINDA HANSEN
redaksjonen@laagendalsposten.no

– Fredsmarkeringen er en tilstelning som arrangeres for å
støtte og minne menneskene
som har gått bort i krigen i
Gaza. Det er med andre ord en
viktig markering som finner
sted, og jeg synes det er en ære
å få opptre på den, sier Hjulstad
engasjert.

Magisk teater
Arrangementet er lukket, og
kun inviterte gjester og pressen skal delta. En rekke politikere og underholdere skal stå
for programmet på markeringen. Statsminister Jens Stoltenberg skal blant annet holde en
fredstale, og det samme skal
tidligere statsminister Kjell

Magne Bondevik, byrådsleder i
Oslo, Erling Lae, samt noen andre politikere og ambassadører.
Mellom talene skal ulike kulturinnslag presenteres, deriblant
fra Jørn Hoel, Sara Chen, Susanne Fuhr og som tidligere
nevnt, Kristine Hjulstad.
– Jeg skal underholde med et
magisk teater, og jeg ser veldig
fram til min opptreden, understreker Hjulstad.

Sommerfugler i magen
Hun tilføyer at hun har litt sommerfugler i magen i forkant av
arrangementet.
– Det er mange viktige mennesker som skal være til stede
under markeringen, så jeg må
innrømme at jeg kjenner det
litt i magen. Statsminister Jens
Stoltenberg skal jo være til stede, og jeg har aldri opptrådt for
ham før. Så jeg er veldig spent det må jeg si, forteller Hjulstad.
Kongsberg-jenta
påpeker
imidlertid at hun skal stille godt
forberedt til dagens fredsmarkering.
– Ja, jeg skal varme godt opp,
og øve mye. Så jeg skal være
klar når det er min tur, avslutter Hjulstad muntert.

Knuste rute
med gravkors
INNSETTELSE: Enorm seremoni på Capitol Hill. Bildet ble tatt da George W.
Bush avla eden i 2005.
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Ingen paraplyer eller kjæledyr
De som skal se presidentinnsettelsen i Washingtons gater, må forberede seg på en
grundig sikkerhetssjekk før
de får komme i nærheten av
paraden med presidenten og
hans følge.
Amerikanske myndigheter
har utarbeidet en lang liste
over hva som er forbudt å ta
med.
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På listen står blant annet
skytevåpen,
ammunisjon,
alle slags eksplosiver inkludert fyrverkeri, kniver,
skarpe objekter, pepperspray, pakker, ryggsekker,
store bager, kofferter, spraybokser av alle slag, termoser, paraplyer, laserpenner,
kjæledyr, sykler og alkoholholdige drikker.

Personen som veltet
gravstøtter ved
Kongsberg kirke i helgen
har antakelig mer på
samvittigheten.
| LARS BRYNE
redaksjonen@laagendalsposten.no

Natt til søndag ble ti gravstøtter veltet og delvis ødelagt på
kirkegården.
Ugjerningen ble meldt til politiet.
– Vi har vært der og sett på saken, men kan ikke gjøre annet
enn å registrere det så langt,
sier Morten Ole Pedersen,
krimsjef i Kongsberg.
I tillegg til gravskjendingen
later det til at gjerningspersonen har tatt med seg et kors fra
en av støttene og brukt det til å

ØDELAGT: Flere av de gamle
gravstøttene er ødelagt.
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knuse ei rute på Folkekjøkkengården på Vestsiden.
– Det later ikke til at noe er
stjålet, dette ser ut som rent
hærverk, sier Pedersen.
Spor i snøen søndag tydet på
at det dreier seg om én person
uten at det kan utelukkes at
flere var med på vandalismen.
Politiet ønsker tips fra folk
som kan ha sett noe i tilknytning til begge hendelsene.

