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frEdaG kan du 
LEsE om...

Isolert bygd full av 

pågangsmot

Fraktet fra Namsos 

til Lofoten med 
hest, tog og båt

Nå er Bymarka 
ferdig skiltet   

Barna på Vestbyen skole i 
Namsos fikk en underhol-
dende innføring i trafikk-
regler da Laffen og Kikka
kom på besøk.
NAMSOS: Laffen og Kikka (Leif 
Fjelldal og Christel Aas) er denne 
uka på trøndelagsturne med mu-
sikkteateret «Ville veier og vran-
ge skilt». Onsdag fikk de minste 
på Vestbyen og Høknes skoler 
besøk av duoen – som hadde 
med seg alt fra trafikkskilt til 
egen motorveg i bagasjen.

Å være en liten, myk trafikant 
er ikke bare-bare. Foreløpig er 
ikke bilene byttet ut med miljø-
vennlige hoppeballer, slik Laffen 
og Kikka foreslår. Derfor er det 
greit å kunne trafikkreglene. 

Voksne trenger ikke hjelm?
Med en fin blanding humor og 
alvor ble barna tatt med inn i 
ulike trafikksituasjoner en kan 
møte på skolevegen. Og det var 
tydelig at de fleste av dem visste 
en god del allerede om både tra-
fikkskilt og trafikklys.

– Kan man gå på rødt lys?
– NEEEIIIII!! runget det øredø-

vende svaret.
Laffen mente at voksne ikke 

trenger å bruke refleks og syk-
kelhjelm, men da fikk han kon-
trabeskjed fra salen. Også da han 
oppførte seg uvettig på bussen.

– Laffen var ikke så flink til å 
sitte på bussen. Han bråkte så 
mye. Men han er litt morsom 
også, sa «medpassasjer» Lilly  
Sofie Nordlund.

Til Høylandet og kolvereid
Turneen støttes av lokale NAF-
avdelinger og både leder Laura 
Sve Øie og Bjørnar Smines fra 
NAF Namdal likte innholdet i 
forestillinga – som tross mye hu-

mor og sprell har en alvorlig og 
viktig undertone.

– Det er veldig viktig at de  
minste lærer å ferdes i trafikken. 
De fleste uhell skjer som regel på 
skolevegen, og spesielt på heim-
turen, forteller Smines.

NAF Namdal har finansiert 
skoleturneen ved bruk av midler 
fra minnefondet til Håvard  
Jakobsen, tidligere NAF-leder.

– Håvard hadde selv et barn 

som omkom i trafikken, og had-
de et stort og brennende engasje-
ment for trafikksikkerhet. Det 
føles derfor rett at pengene bru-
kes på denne måten, sier Sve Øie.

Laffen og Kikka fortsetter sin 
skoleturne torsdag, med besøk 
på Høylandet og Kolvereid.
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Laffen og Kikka lærte de minste trafikkvett

– Ikke stå i bussen

PÅ BUSSEN: Laffen (Leif Fjelldal) fikk klar beskjed fra barna og bussjåfør Kikka Christel Aas) da han ikke 
klarte å oppføre seg på bussen. Øvrige busspassasjerer, fra venstre: Calikanio Aaneng, Lilly Sofie Nordlund, 
Viola Marie Mjøsund og Johnny-Perez Midtsian.   foTo: BJØrn TorE nEss

FARLIG VEG: Det er ingen spøk og krysse vegen, kunne Laffen og 
Kikka fortelle barna, som var ivrige tilskuere til forestillinga.

– VIKTIG BUDSKAP: Laura Sve Øie og Bjørnar Smines i NAF Namdal 
mener det er viktig at de minste lærer å ferdes i trafikken.
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