
Nye klasser for høsten i
Helse- og oppvekstfag

Vg1/Vg2

Planlagt oppstart:
26. august 2019

Spørsmål? Ring oss!

på tide med forandring?
Ønsker du å gå i en ny retning kan yrkesrettet utdanning
være en god start på en ny og spennende karrierevei.
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– Vi er ikke eksperter, 
men vi skal skape 
støy, sier Torgeir 
Lømo og Wenche 
Lyngholm, nyvalgt 
leder og nestleder i 
Besteforeldrenes 
Klimaaksjon Moss og 
omegn.
Eva FrEthEim 
eva.fretheim@moss-avis.no

– Greta Thunberg laget mye 
støy, og vi vil bidra til mer. Kli-

ma er vår tids absolutt største 
utfordring, og vi vil støtte ung-
dommen i deres klimaopprør.

"
Det er en flora av 
meninger, den 
ene dagen skal 

man sortere plast, den 
neste dagen er det feil
torgeir løMo og wneche 
lyngholM
Besteforeldrenes Klimaaksjon

Det sier Torgeir Lømo og Wen-
che Lyngholm, nyvalgt leder og 
nestleder i Besteforeldrenes 

Klimaaksjon Moss og omegn 
(BKA).

engasjement
Besteforeldrenes Klimaaksjon 
er en tverrpolitisk organisasjon 
i startgropen. Mosselaget ble 
stiftet tidligere denne måneden 
som et av de første lokallagene i 
landet, og de to lederne fortel-
ler om stort engasjement:

– 50–60 personer dukket opp 
på stiftelsesmøtet, og det var 
ikke noe problem å få folk til å 
sitte i styret. Vi får forespørsler 
hver dag, og 30 stykker meldte 
seg inn da vi sto på stand i gå-

gata under mossedagene, for-
teller Lømo og Lyngholm.

BKA har fokus på struktur-
endringer, istedenfor å peke på 
enkeltpersoner. 

– Det er en flora av meninger, 
den ene dagen skal man sortere 
plast, den neste dagen er det 
feil. Vi ønsker å bidra til å skape 
trygghet for egne valg, sier Tor-
geir Lømo.

vil påvirke
– Men er folk villige til å ofre 
noe?

– Hovedintensjonen er å få til 
strukturendring og politiske 

vedtak. Vi er ikke skinnende 
forbilder, men vi har et ønske 
om å påvirke politikere og de 
som legger rammene. Det er 
ikke så lett å la bilen stå hvis det 
ikke er noe kollektivtilbud. Vi 
ønsker å gjøre det lettere å gjøre 
riktige valg, sier Torgeir Lømo 
og Wenche Lyngholm, som lo-
ver å være synlige i tida fram-
over.

vil stille politikerne til 
veggs
– Vi kommer til å invitere alle 
de politiske partiene til debatt 
før valget, sier de.

Besteforeldrenes Klimaaksjon har dannet lokallag i Moss

– vi skal skape støy
loKAllAg: Besteforeldrenes Klimaaksjon Moss og omegn er blitt stiftet og har fått en nestleder og en leder: Wenche Lyngholm og Torgeir Lømo.  foto: evA fretheiM

MAsterløft: Dekan Geir 
Torgersen sier de håper å komme 

Høgskolen i Østfold 
lanserer sitt første master-
program i ingeniørfag.
Sigurd ØFSti 
Med masterstudiet grønn ener-
giteknologi skal høyskolen sik-
re kompetanse til å utarbeide 
fremtidens teknologiske løs-
ninger for energi- og ressurs-
bruk. Dekan Geir Torgersen sier 
studiet favner flere av høysko-
lens bachelorstudier, og er glad 
for masterløftet avdeling for in-
geniørfag skal få.

– Vi ser et behov i markedet 
for flere ingeniører med en 
grønn profil. Dette studiet byg-
ge videre på våre allerede eta-
blerte fagområder. Responsen i 
markedet har vært stor, sier 
Torgersen til Fredriksstad Blad.

På høyskolens nettside står 
det at masteren er blitt positivt 
mottatt av det lokale og regio-

nale næringslivet. Flere aktører 
har ønsket den nye kompetan-
sen velkommen.

– Jeg er positiv til kompetan-
sen masterkandidatene vil til-
egne seg, og mener denne vil 
være interessant for både næ-
ringslivet og regionens behov. I 
et større perspektiv vil det også 
være helt nødvendig med riktig 
kompetanse og teknologiutvik-
ling på dette området for å kun-
ne realisere lavutslippssamfun-
net, sier avdelingsleder for 
kompetanse og innovasjon i 
NHO, Rune Foshaug.

Borregaard har, ifølge hiof.
no, også støttet opp om høy-
skolens søknad om etablering 
av det nye masterstudiet. De 
ser en rekke forbedrings- og ut-
viklingsprosjekter innenfor 
områdene energistyring og 
energiøkonomisering.

grønn teknologi i nytt studium


