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POPULÆR: Trygve Slagvold Vedum i Senterpartiet har blitt meir populær. 

 ● Til hausten skal vi velje. 
Kvifor vil fleire støtte 
Senterpartiet?

I år er det stortingsval. Det 
er ikkje sikkert Høgre og 
Framstegspartiet får halde 
fram i regjering. Senterpartiet 
(Sp) blir meir populært.

Regjeringa vil ha få og store 
kommunar i Noreg. Men 
Sp vil kjempe for bygdene i 
staden. Det er mange samde i.
– At mange er imot store 
kommunar, er viktig for Sp, 
seier Berit Strøyer Aalborg 
til Klar Tale. Ho er redaktør i 
avisa Vårt Land.  

Fleire er opptekne av det 
nære og lokale. I USA røysta 

mange på Donald Trump 
fordi han bryr seg mest om 
USA, ikkje verda.  
 
Trygve Slagsvold Vedum har 
blitt kalla ein norsk Trump. 
Vedum er leiar i Sp. Aalborg 
er ikkje samd, men seier Sp 
også er opptekne av det nære. 

Sp er større enn på 20 år. 
Det viser ei ny måling, skriv 
nyhendebyrået NTB. 9,3 
prosent sa at dei vil røysta  
på Sp.
– Mykje kan framleis skje, 
men Sp kan gjere eit godt val, 
seier Aalborg. 

Kristine Lindebø 
kristine@klartale.no

Meir populær

Les meir på side 3

– Ingen sa kva 
eg skulle gjere 
med hunden  
og jobben.

CANADA: Seks personar blei 
drepne etter skyting i ein 
moské. Det skjedde i byen 
Quebec i Canada søndag. Åtte 
blei skadde. Folk i moskeen ba 
saman då dei blei skotne mot. 
Ein 27 år gammal mann er 
sikta for drapa. Det er framleis 
ikkje kjent kvifor angrepet 
skjedde.

RELIGION: Frå 1. februar 
kunne homofile gifte seg i 
kyrkja i Noreg. Måndag blei 
det bestemt kva presten skal 
seie i kyrkja når homofile 
giftar seg. Før kunne homofile 
berre bli velsigna i kyrkja, 
ikkje gifte seg.

Angreip moské  
i Canada

Homofile får gifte 
seg i kyrkja
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Politikarar er samde om ulven
NATUR: 2.500 menneske 
kom med faklar og plakatar 
til Stortinget måndag. Dei 
meiner at Noreg har for mange 
ulvar. Folk kom frå Agder i 
sør til Nord-Trøndelag i nord, 
skriv avisa Aftenposten.

– Grensa er nådd, ropte Trygve 
Slagsvold Vedum til folk. Han 
er leiar i Senterpartiet. 

Men no blir demonstrantane 
høyrde. Tysdag blei fleire parti 
samde. Dei krev at lova skal 
tolkast på nytt. Slik kan det 
skytast fleire ulvar.

Det er klima- og miljøminister 
Vidar Helgesen som har styrt 
ulvesaka. Han sa nei til å 
skyte ulv i eit ulveområde. Det 
gjorde politikarar og vanlige 

folk rasande. Dei vil ikkje ha 
ulven i nærområda.

Helgesen får kritikk for å 
handle imot det Stortinget 
hadde bestemt. No krev partia 
at han endrar meining om 
ulven, skriv NTB.

Gøril Huse
goril@klartale.no

VEG: Det er ikkje mogleg å 
køyre til bygda Havøysund i 
Finnmark. Eit stort steinras 
sperra vegen laurdag kveld. 
3.000 tonn stein rasa ut. 
Fleire hus blei redda av 
sikring. Det seier ekspert 
på skred Kjetil Brattlien til 
kanalen NRK. 17 personar 
måtte reise frå heimane sine.

Bygd stengd  
inne av ras

RAS: Store steinar blei stoppa  
av sikring.

Falske nyhende
 ● Avisa Nordlys kjem med 

«fake news», falske nyhende. 
Det meiner statssekretær Tom 
Cato Olsen i Framstegspartiet 
(Frp).

 ● «Falske nyhende» består 
av to ord. «Falsk» betyr noko 
usant. «Nyhende» er noko 
som blir kjent for første gong. 
«Falske nyhende» er artiklar 
med innhald nokon har funne 
på.

 ● Troms Frp vurderer å nekte 
å snakke med Nordlys. Dei 
meiner avisa skriv feil om Frp.

ORD I NYHENDA

President melder 
seg ut av partiet
POLITIKK: Vibeke Larsen 
er president på Sametinget. 
Ho melder seg ut av 
Arbeidarpartiet (Ap). Men ho 
held fram som fri politikar. 
Ap røysta mot henne som 
president. Partiet ville heller 
ha Ronny Wilhelmsen, skriv 
avisa Sagát.

Kort fortalt
Det kan ta fire timar å reise 
med tog mellom Oslo og 
Bergen. Det skal skje innan 
2025, lovar Miljøpartiet dei 
Grøne.

Tollarar fann 
ein slange 
av typen boa 
søndag. Den 
låg i ein bil i 
Kristiansand. 

Slangen var smugla inn med 
ferje frå Danmark.

Politiet etterforskar korleis 
ein mann døydde i Melhus 
i Sør-Trøndelag. Ein 26 år 
gammal mann er sikta for å 
ha brukt vald mot 30-åringen.

22 kommunar vil klage på 
dei nye endringane i politiet. 
Dei fryktar at det ikkje blir 
trygt nok.
 
Kjelde: NTB
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Støttar muslimane
 ● Flyktningar og folk frå 

sju land blir nekta å komme 
inn i USA. Mange er sinte.

Deana Stevenson er fem år. Ho 
held ein stor plakat. «Eg elskar 
mine muslimske vennar», står 
det. Folk har reist til flyplassar 
og gater for å seie si meining. 
Unge og gamle. Muslimar og 
andre. 

«Flyktningar er velkomne», 
«Slepp dei inn», «Amerika for 
muslimar», står det på andre 
plakatar. 

President Donald Trump i USA 
nektar flyktningar å komme 
inn i landet. Ingen slepp inn dei 
neste 120 dagane. Flyktningar 

frå Syria veit ikkje når dei kan 
komme til USA.

Også folk frå sju land med 
mange muslimar blir stoppa. 
Det gjeld folk frå Irak, Syria, 
Iran, Sudan, Libya, Somalia og 
Jemen. Dei må vente i minst 
90 dagar. Det hjelper ikkje at 
dei har budd i USA i mange år.

Nazanin Zinouri var på besøk 
hos familien i Iran. Ho skulle 
reise heim til USA. Men så blei 
ho nekta å gå om bord i flyet.
– Eg fekk inga åtvaring. Ingen 
sa kva eg skulle gjere med 
hunden min, huset mitt eller 
jobben min i USA, skreiv ho. 

Mange amerikanarar er sinte.

– Eg er her for å støtte alle 
menneska, seier demonstrant 
Alissan Lucas til avisa VG.

Verda vil hemne seg. Over éin 
million britar vil ikke sleppe 
Trump inn i Storbritannia. 
Irak vurderer å stenge grensa 
for folk frå USA, ifølge NTB.

Trump vil stoppe terroristar. 
Han vil lage strenge reglar 
innan 120 dagar. Etterpå blir 
det vanskelegare å komme inn 
i landet for alle. 
– Dette handlar ikkje om 
religion. Det handlar om å 
halde landet trygt, seier Trump.

Kristine Lindebø 
kristine@klartale.no

SINTE: Amerikanarar er sinte på Trump. Han nektar folk frå sju muslimske land å komme til USA.
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– Kva er ditt favorittord?
 – Å, det er vanskeleg. 
«Røynd». 

– Kvifor liker du dette 
ordet så godt?
– Fordi eg meiner språket 
blir både klårare, betre og 
vakrare på nynorsk. Og fordi 
eg er stor fan av røynda. 
Realiteten er alltid betre enn 
fantasien, på godt og vondt.

– Kva ord liker du ikkje?
– «Ressurssterk».

– Kva er eit typisk 
internett-ord?
– «Tagge». Det er eit ord 
som har gått frå negativt 
til positivt på grunn av 
internett.

– Kva ord skildrar deg best?
– «Lojal». Når eg først liker 
nokon, så finst det nesten 
ingen veg ut.

Karin Flølo
karin@klartale.no

Rita Astridsdotter Brudalen 
jobbar i Medietilsynet. Dei 
skal lære barn og unge om 
tryggare internett 7. februar.

Stor fan  
av røynda

Foto: M
edietilsynet  

MITT ORD

‘‘
17-åring på farleg reise

 » «Vaiana» er ein ny teiknefilm frå Disney. 17 år gamle Vaiana 
bur på ei øy i Stillehavet. Menneska på øya er i fare. Vaiana reiser 
ut på ei farleg sjøreise for å redde dei og øya. Ho får hjelp av 
havguden Maui. «Vaiana» har premiere fredag. Filmen passar 
for alle over seks år.

Foto: Disney

FILM

KONGELEGE: I august er 
det 20 år sidan prinsesse 
Diana døydde. Sønene hennar, 
William og Harry, vil få laga 
ei statue av mora. Den skal 
stå ved Kensington Palace i 
London i Storbritannia. Det 
var der prinsessa budde. Ho 
døydde i ei bilulykke i Paris i 
Frankrike.

Vil ha statue av  
prinsesse Diana

PRINSESSE: Diana var høgt 
elska. Ho døydde i 1997.

Foto: NTB scanpix

Mange vil  
filme i Noreg
FILM: Filmar frå utlandet 
kan be om pengar for å 
filme i Noreg. I fjor fekk 
«Snømannen» 40,5 millionar 
kroner. Filmen er laga etter 
boka til Jo Nesbø. I år søker 
åtte filmar om pengar. Også 
«Snømannen», skriv NTB.

Tvillingar vann 
Spellemann
MUSIKK: Tvilling-brørne 
Marcus og Martinus vann 
prisen Årets Spellemann. 
Den blei delt ut sist laurdag. 
Musikar Arve Tellefsen fekk 
heidersprisen. Ingen av dei var 
der då prisane blei delte ut. 
Det skriv nyhendebyrået NTB. 
Heller ikkje stjerna Kygo kom. 
Han spelte i USA.

KULTUR Konstituert redaktør: Gøril Huse
Kontakt oss: klartogkort@klartale.no

Nyhenda er skrivne av  
redaksjonen i avisa Klar Tale.


