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Formannskapets medlemmer med den signerte vennskapsavtalen tirsdag kveld. F.v. Marit Sletten (H), Bjørnar Dahlberg (Frp), Therese
Eidsaune (H), ordfører Tom Myrvold (H), varaordfører Finn Olav Odde (Sp), Gunnhild Tettli (Ap) og Hilde Kristin Sandvik Nordaas (H).
Foto: Skjalg Ledang

Knyttet norsk-amerikansk
vennskap for felles framtid
Ørland og Glendale markerte tirsdag at de to kommunene nå oﬃsielt er
«søster-byer».
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Det var morgen i Arizona og ettermiddag i Fosen da ordfører Jerry Weiers i
Glendale og hans kollega Tom Myrvold (H) i Ørland på samme tid og på hvert
sitt kontinent signerte vennskapsavtalen mellom de to kommunene.

Basert på samarbeid

Sist oppdatert: 21 februar 2017 20:30 PM

- Dette er en vennskapsavtale basert på samarbeid om ei felles framtid, sa
ordfører Myrvold etter at den drøyt en time lange seremonien var over, og
det var tid for å nyte marsipankaken som var dekorert med de to nasjonenes
ﬂagg.
Planen om en vennskapsavtale ble for alvor lansert da Myrvold i spissen for
en liten delegasjon fra Ørland og Bjugn besøkte Glendale våren 2016.

F-35 som fellesnevner
Kampﬂyet F-35 er fellesnevneren som har bragt de to kommunene sammen.
Glendale, som ligger tett ved storbyen Phoenix i Arizona, er vertskommune
for Luke Air Force Base, basen der mannskap fra Ørland nå er under
opplæring og trener med kampﬂyet F-35.
Mens bånd som ligger bak opprettelse av vennskapskommuner tradisjonelt
er basert på historiske hendelser, så er samarbeidet mellom Glendale og
Ørland i stor grad basert på at man ønsker å lære av hverandre. Ikke minst
når det kommer til å utnytte synergieﬀekter innen næringsutvikling knyttet
til det å være vertskommuner for viktige ﬂybaser.

Direkte overføring

 LESES NÅ

 NYHETER

De to parallelle seremoniene i Norge og USA ble direkteoverført med lyd og
bilde begge veier, slik at deltakerne både så og hørte hverandre på skjermer
begge steder. På Brekstad var næringssjef Arne Martin Solli lokal
seremonimester, og loset både talere og gjester som var til stede i
kommunestyresalen trygt gjennom programmet. På storskjerm kunne
ørlendingene også se en rekke sambygdinger som var invitert av ordfører
Weiers til å delta i seremonien i Glendale.

Austrått-cognac

Her er begrunnelsen
for at regjeringen vil
tvangsammenslå
Ørland og Bjugn
«Disse har begge sagt ja til sammenslåing,
men uenighet rundt bl.a. kommunesenter
har gjort at de ikke har kommet fram til en

I tillegg til taler, så ble både USAs og Norges nasjonalsanger framført av
lokale sangere. Gaveutveksling sto også på programmet. I Glendale bød
ordføreren på en bok om distriktet samt lokalprodusert sjokolade i vakker
forpakning. Kollega Myrvold på sin side bød også på en bok om Norge, samt
ei ﬂaske med edle dråper Austrått-cognac. Ut fra responsen i Arizona la det
ingen demper på gleden at drikken med Austråttborgen på etiketten er
produsert i Frankrike.
- Jeg venter at du deler litt av innholdet med meg neste gang vi møtes, sa
Myrvold med glimt i øyet til ordfører Weiers.

felles løsning», heter det i regjeringens
begrunnelse som Fosna-Folket har �ått
tilgang til. LES MER

November-besøk

Regjeringspartiene og støttepartiene vil
presentere resultatet av kommunereformen
når de klokken 08.30 onsdag morgen holder
pressekonferanse på Stortinget. LES MER

- Hva blir neste skritt i utviklingen av denne vennskapsby-avtalen?
- Vi inviterer en delegasjon fra Glendale til å besøke Ørland i november, i
forbindelse med at de første nye kampﬂyene da er planlagt å lande i Ørland,
forteller ordfører Myrvold.

Flere lærere mangler
nødvendig kompetanse:

Mer å lese på Fosna-Folket:

Anbefal

Kommunereformen
presenteres i
Stortinget onsdag

- Det er rom for
forbedring i skolen

Del 66 personer anbefaler dette. Bli den første blant vennene.

1. mars er fristen for å søke videreutdanning
for lærere. Lokalpolitiker Einar Aaland (H) i
Bjugn oppfordrer så mange lærere som
mulig til å søke. LES MER
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- Hvis du spør en
jente om hun er
fornøyd med kroppen sin, �år
du bestandig nei til svar
- Ungdommene i dag skal lykkes på alle av
livets arenaer, sier helsesøster Stina Skavdal.
Stadig ﬂere ungdommer kommer innom

