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BESTE KOSTYMER: I klasse 9B hadde elevene virkelig 
lagt seg i selen for å framstå så gule som overhode mu-
lig. Klassen kan vente seg en overraskelse etter påske, 
etter å ha blitt kåret til den guleste og kuleste klassen 
på Valstrand skole.

GUL DAG: Kåringen fant sted siste skoledag før påske-
ferien. Den har nemlig båret betegnelsen ”Gul dag” på 
Valstrand i nærmere 20 år. Da kler elever og lærere seg 
i gult, arrangerer volleyballturnering og har det gøy.  

Birkenes- 
skolen har 
utfordringer
– Takk for en grei gjennom-
gang. At det må brukes tid 
til å framskaffe dette, er byrå-
krati på sitt verste. Læreren 
er den viktigste. Jeg finner 
ikke noe om læreren i rappor-
ten, sa Gunnar Høygilt (H) 
etter at den første tilstands-
rapporten for skolene i 
Birkenes var blitt lagt fram 
for Kommunestyret.
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Dersom det gis tillatelse 
til fradeling av ei tomt 
mellom Nordåsen og 
Haugevann, vil Per Einar 
Spilling be om å få regu-
lere inn tomter i samme 
område. 
KOMMUNALT.  – Jeg trodde det områ-
det skulle fredes, men jeg ser jo at 
Nils O. (Birkeland, red. anm.) har 
søkt om å få skille ut ei tomt der, 

ned mot Haugevann. Da vil jeg 
også søke om å få legge ut tom-
ter i det området. Jeg har jo holdt 
halve Nordåsen med friområder 
de siste tredve åra, sier Spilling. 
Han anser imidlertid et område 
sør for Nordåsen Terrasse og ett 
langs atkomstveien til Natveitåsen 
som mer aktuelt for boliger, og har 
søkt Birkenes kommune om tilla-
telse til å utarbeide områdeplan 
for de to områdene. Området i 

Natveitåsen ligger på begge sider 
av atkomstveien inn til det nye 
boligfeltet, mens området sør for 
Nordåsen Terrasse er temmelig 
nøyaktig 13 mål stort og ligger i 
sterkt skrånende terreng ned mot 
dyrka mark.

– Det blir vel terrassehus der, 
siden det er så bratt. I Natveitå-
sen blir det vel vanlige bolighus, 
antar jeg. Det er litt tidlig å si, sier 
Spilling, som har interessenter til 

begge områdene. Skogeieren, som 
har satset på salg av pyntegrønt og 
juletrær, oppgir usikkerhet rundt 
mulighetene til å investere i sko-
gen i årene framover som bak-
grunn for ønsket om å regulere 
de aktuelle områdene til boliger. 
 Tekst: Bjørn Vidar Lie
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  Birkenes-Avisa arbeider 
etter Vær Varsom-plakatens  
regler for god presseskikk. Den 
som mener seg rammet av urett-
messig avisomtale, oppfordres  
til å ta kontakt med redaksjonen. 
  Pressens Faglige Utvalg 
(PFU) er et klageorgan som 
behandler saker mot pressen i 
presseetiske spørsmål. 
Adressen er Rådhusgt. 17,  
0158 Oslo.  
Telefon 22 40 50 40, 
Faks 22 40 50 55.

Lite gjennom-
tenkt
  En undersøkelse viser at norske 15-åringer sitter mer 
stille enn sine beste- og oldeforeldre. Fysioterapeuter og 
fastleger kan fortelle om barn helt ned i 10-årsalderen som 
trenger fysikalsk behandling for skader oppstått på grunn 
av for mye stillesitting og for lite aktivitet. 

  Nordmenn generelt og norske barn og ungdom-
mer spesielt blir fetere og fetere. Eksperter på trening og 
kosthold viser til økende forekomst av belastningsskader og 
livsstilssykdommer og krever mer fokus på kosthold og til-
tak for å skape mer aktivitet både i skoletida og på fritida. 

  Sist uke kunne vi lese i Fædrelandsvennen om en 
tredjeklasse i en av kristiansandskolene der hver fjerde elev 
er såpass overvektig at det er sendt bekymringsmelding 
hjem til foreldrene. Samme dag kom nyheten om forslaget 
fra Utdanningsdirektoratet om å gjøre gymnastikk om til 
valgfag.

  Når vi vet at overvekt og fedme som oftest er et resul-
tat av usunt kosthold kombinert med lite aktivitet, at barn 
som er passive på fritiden er de siste til å velge fysisk aktivi-
tet dersom de får sjansen til å velge det bort, og at fysisk 
aktivitet stimulerer hjernen og bidrar til økt læring også i 
teoretiske fag, framstår forslaget fra Utdanningsinstituttet 
som merkelig og lite gjennomtenkt.

  Gymnastikk må være et obligatorisk fag i skolen, og 
antall timer gymnastikk per uke bør økes i stedet for å gi 
elevene sjansen til å velge det bort. Vi håper forslaget fra 
Utdanningsdirektoratet aldri blir mer enn et forslag.

God påske!
  I solveggen utenfor kjøkkenvinduet konkurrerer kroku-
sen og påskeliljene om hvem som kan glede et vintertrøtt 
sinn mest. I høyfjellet konkurrerer sola og vinden om hvem 
som kan smelte de siste snøflekkene raskest.

  Den rekordtidlige våren har gitt oss fantastiske 
marsdager. Selv om det er meldt noe lavere temperaturer 
de kommende dagene, ligger det an til en solfylt påske på 
Sørlandet. 

  Uansett om du skal tilbringe den i hagen, ved sjøen 
eller til fjells, ønsker vi i BirkenesAvisa deg en riktig god 
påske!  
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leder Forutsigbarhet og langsiktig plan-
legging av kommunens drift Boligplaner på 

Øvre Birkeland

TERRASSEHUS: Grunneier Per Einar Spilling ser for seg terrassehus i lia sør for Nordåsen Terrasse. Han har nå søkt kommunen om lov til å utarbeide områdeplan for 
dette området og området langs atkomstveien til Natveitåsen.

www.BiRKEnES-AviSA.nO

(Resolusjon vedtatt på Utdan-
ningsforbundet i Birkenes' årsmøte 
22.03.2012)

LESERINNLEGG. Utdanningsforbun-
det Birkenes er kritiske til hvordan 
økonomien i Birkenes kommune 
har vært styrt de siste årene. Å drive 
kommunen med et økonomisk for-
bruk som ikke inntektene kan bære 
er oppskriften på kollaps. Budsjett-

prosessen høsten 2011 har vist oss 
at Birkenes kommune må øke kva-
liteten på det langsiktige planarbei-
det. Skriftlige styringsdokumenter 
må på plass på en slik måte at man 
vet hvilken vei man skal, samtidig-
må man starte budsjettprosessen 
så tidlig at man rekker det man skal 
og kvalitetssikre prosessen på veien 
dit. 

Kommunen har svake eller man-

glende styringsdokumenter på flere 
felt. Dette må man gripe fatt i, skal 
vi stå rustet for å møte framtiden.

For Utdannings-
forbundet i Birkenes, 

 Øyvind Mellem
 Lokallagsleder

Ingen 
eksa-
men før 
17. mai
SKOLE. Et like sikkert vårtegn 
som blåveis og krokus er de-
batten om hvorvidt eksamen 
for avgangselevene i videregå-
ende skole skal flyttes til før 
nasjonaldagen. Russen må 
nok imidlertid belage seg på 
å bruke dagene etter 17. mai 
på eksamensforberedelser 
også i fortsettelsen. En ar-
beidsgruppe bestående av KS, 
Utdanningsforbundet og Ele-
vorganisasjonen har nemlig 
konkludert med at det verken 
er ønskelig, hensiktsmessig el-
ler praktisk mulig å legge eksa-
mensperioden til før 17. mai. 
Arbeidsgruppen, som var ledet 
av Utdanningsforbundet, kom 
fram til følgende vurderinger:

•	 Elevenes	 rett	 til	 opp-
læring må oppfylles slik det er 
regulert i lovverket om fag- og 
timefordeling.

•	 Eksamen	 må	 gjen-
nomføres på slutten av opplæ-
ringen, fordi eksamen skal vise 
hva eleven kan etter fullført 
opplæring.

•	 Dersom	 eksamens-
perioden skal flyttes for at opp-
læringen skal være ferdig til 17. 
mai, må eksamensperioden 
starte i slutten av april. Dette 
betyr at denne opplæringsti-
den må tas igjen på andre de-
ler av året, for eksempel ved at 
skoleåret starter tidligere.

•	 Flytting	 av	 eksamen	
får store konsekvenser for sko-
leåret ellers og for hele videre-
gående opplæring, også vg1 og 
vg2.

•	 Russefeiring	 er	 en	
privat feiring som foregår uten-
for skolens regi, og konsekven-
sene av feiringen bør i minst 
mulig grad påvirke elevenes 
opplæring og skolehverdag.

Hele rapporten som ut-
redningsgruppa leverte til 
Kunnskapsdepartementet i 
februar 2010 kan leses på Ut-
danningsdirektoratets hjem-
meside: http://www.udir.no/
Stottemeny/Presse/Uttalelser/
Artikler-presseside/Eksamen-
og-russefeiring. BV

Tillitsfulle rådyr Krattbrann på 
Landeheia
Mellom fem og ti mål kratt og 
busker gikk med da det brøt ut 
krattbrann på Landeheia, vest for 
Herefossfjorden. Området hvor det 
brant heter Mollkleivslåtta og lig-
ger cirka to kilometer i luftlinje vest 
for Nes i Herefoss. Brannvesenet i 
Birkenes fikk melding om brannen 
lørdag morgen og rykket ut med 
syv mann og en ”jernhest”. I tillegg 
kom det to brannmenn fra Søgne 
med en sekshjuling. De kunne raskt 
konstatere at privatpersoner hadde 
fått kontroll på flammene ved å slå 
med kvister.

– De hadde slukket det ned, så 
vi etterslukket bare, sier brannkon-
stabel Ivar Aanesland til Fædre-
landsvennen.

Ved 12-tiden var brannvesenet 
på vei bort fra stedet. Mellom fem 
og ti mål kratt og busker ble svidd 
av, men trærne i området skal ha 
klart seg. Det skal ha vært et turbål 
som var årsaken til krattbrannen. 
 BV

Ordførerens uke
Onsdag 4/4: Påskeferie

Torsdag 5/4: Påskeferie
Fredag 6/4: Påskeferie
Mandag 9/4: Påskeferie
Tirsdag 10/4: Påskeferie
Onsdag 11/4: Kontordag

Ordføreren gjør oppmerksom på at oversikten ikke er  
utfyllende, og at programmet kan bli endret underveis.

Bruk lokalavisa!
BirkenesAvisa består en stab på tre faste medarbeidere. Alle 
oppgaver utføres av oss.

Vi gjør vårt ytterste for å formidle nyheter og annet stoff om 
livet på Birkeland, i Herefoss og i Vegusdal. Nyhetsreportasjer og 
formidling av stoff med allmenn interesse prioriteres høyt, i tillegg 
til de mange aktivitetene til bygdas blomstrende foreningsliv.

Imidlertid har vi ikke alltid kapasitet til å dekke alt som skjer, 
spesielt ikke på kort varsel. Men vi stiller gjerne plass til rådighet 
for tilsendt stoff.

I tillegg til reportasjene vi produserer sjøl, oppfordrer vi derfor 
lag, foreninger og andre til å sende inn nyheter de har lyst til å 
dele med leserne av BirkenesAvisa, gjerne illustrert med noen 
bilder.

Ta aller helst kontakt med oss en liten stund i forveien, så er 
det enda mer sannsynlig at vi finner plass i den påfølgende avisa. 
Kontaktinformasjon finner du nederst på siden.

Ønsker økt åpningstid
POLITIKK. Når barnehagene ikke 
åpner før klokka 07.00 er det van-
skelig for foreldre med arbeidstid 
fra samme tidspunkt å rekke både 
å levere barnet/barna i barneha-
gen og komme tidsnok på jobb.

I siste kommunestyremøte 
før påske tok FrPs Odd Gunnar 
Tveit opp spørsmålet om å øke 
åpningstidene i de kommunale 
barnehagene med ett kvarter for 
å komme foreldrene og arbeids-
giverne i møte. Tveit viste til na-
bokommunen Kristiansand, der 

enkelte barnehager åpner klokka 
06.45. 

Svaret han fikk fra ordføreren 
var at økonomien, kvaliteten og 
voksentettheten i barnehagene 
ikke tillater økt åpningstid slik 
situasjonen er i dag. Ordføreren 
viste til opplysninger fra admi-
nistrasjonen der det heter at en 
utvidelse av åpningstiden vil kreve 
ekstra bemanning og at åpnings-
tiden i barnehagene allerede er 
utvidet fra 08.00-16.00 til 07.00-
16.30 uten at grunnbemannin-

gen er økt. Det har gitt redusert 
voksentetthet, det vil si mindre 
tid til det enkelte barn, i løpet av 
dagen, påpekte ordføreren, som 
konkluderte med at en ytterligere 
utvidelse av åpningstidene ikke 
vil være forsvarlig uten ekstra be-
manning, noe som vil kreve ekstra 
budsjettmidler. Han foreslo at 
spørsmålet tas opp i forbindelse 
med den kommende barnehage-
planen for kommunen. BV

i GRåLYSninGEn: – Dersom du står tidlig opp kan du beundre rådyrene på En-
gesland. I grålysningen er de tillitsfulle ute på jordene, forteller Maarten Mager, som 
har tatt disse to blinkskuddene.



Sist uke fikk Kommune-
styret presentert den før-
ste tilstandsrapporten for 
skolene i Birkenes. Den 
viser at det er mer mob-
bing på ungdomstrinnet 
enn i sammenlignbare 
kommuner og så som 
så med leseferdighetene 
på både barnetrinnet og 
ungdomstrinnet.

POLITIKK. I Opplæringsloven er det 
fastsatt at skoleeier skal utarbeide 
en årlig rapport om tilstanden 
i opplæringen. Rapporten om-
handler læringsmiljø og lærings-
resultater og er et viktig element i 
det nasjonale kvalitetsvurderings-
systemet. Til de nasjonale målset-
tingene er det stilt opp indikatorer 
som skal gi grunnlag for å vurdere 
hvor langt skoleeier er kommet i 
å nå målene. Tilstandsrapporten 
inneholder dermed viktig sty-
ringsinformasjon for skoleeierne.

Læringsmiljø med utfor-
dringer  
For å beskrive læringsmiljøet om-
tales trivsel, mobbing på skolen, 
faglig veiledning, mestring og fag-
lig utfordring. I Birkenes er det 
større utfordringer på ungdoms-
trinnet enn på barnetrinnet når 
det gjelder mobbing. ”Mobbing er 
en alvorlig type krenkelses om vi 
skal ha nulltoleranse mot”, heter 
det i rapporten. Elevenes trivsel 
med lærerne viser en markant 
forskjell mellom gutter og jenter. 
På barnetrinnet og enda mer på 
ungdomstrinnet, trives jentene 
bedre med lærerne enn guttene. 
Elevenes opplevelse av mestring 
i forbindelse med undervisning, 
lekser og arbeid på skolen viser en 
liten bedring fra 2010 til 2011 på 7. 
trinn. 

Jentene bedre enn guttene
Når det gjelder læringsresultater 
er det fokus på leseferdighet, reg-
ning og engelsk. Leseferdigheten 
hos birkeneselevene, både på 
barnetrinnet og ungdomstrin-
net, ligger noe under landsgjen-
nomsnittet. Flere jenter enn gut-
ter befinner seg på det høyeste 
mestringsnivået, mens det er flere 
gutter enn jenter på det laveste 
nivået. ”Dette viser at lesing og 
leseforståelse er en større utfor-
dring for guttene enn for jentene.”  
I regning befinner en forholdsvis 

stor andel av elevene seg på laves-
te nivå og på høyeste nivå. Det er 
flere gutter enn jenter på laveste 
nivå. Standpunktkarakterene for 
avgangselevene ligger høyere enn 
eksamenskarakterene.  

Tilstandsrapporten som er på 
45 sider, har en vurdering av fun-
nene som gjøres og det foreslås 
lokale mål.

Etter at rådmann Gro Anita 
Trøan, rådgiver og saksbehandler 
Anne Meling og skole- og opp-
vekstsjef Geir Svenningsen hadde 
orientert om rapporten slapp po-
litikerne til.     

– Byråkrati på sitt verste
– Takk for en grei gjennomgang. At 
det må brukes tid til å framskaffe 
dette, er byråkrati på sitt verste. 
Læreren er den viktigste. Jeg fin-
ner ikke noe om læreren i rap-
porten, sa Gunnar Høygilt (H) og 
fortsatte:

– Det er et stort antall lokale 
målsettinger i rapporten. De må 
ut derfra. Det må komme en mål-
settingsdebatt hvor alle deltar. På 

vegne av Høyre fremmet han for-
slag om at alle målformuleringer 
ble fjernet før Kommunestyret 
tok rapporten til orientering og at 
administrasjonen skal ta initiativ 
til en bred målsettingsdebatt om 
Birkenes-skolen.

Lite om årsakene
Trygve Raen (KrF) syntes rappor-
ten sa mye om hva, men lite om 
hvorfor. Han mente en måtte vite 

hvorfor for å gjøre de rette tilta-
kene. 

– Jeg savner det fysiske og en 
sikkerhetsanalyse. De fysiske om-
givelsene påvirker læringsmiljøet. 
Og hvor mange skader seg i løpet 
av året, spurte Frank Hansen (Ap). 

Administrasjonen hadde fore-
slått at rapporten skulle tas til et-
terretning. Debatten og avstem-
mingen viste at politikerne ønsker 
å engasjere seg i skolen og delta i 
debatt om målsettingen. Høyres 
forslag ble enstemmig vedtatt. 

Tekst og foto: Karl Johan Tveiten  

4 ONSDAG 4. APRIL 2012 BirkenesAvisa 5ONSDAG 4. APRIL 2012BirkenesAvisa

Negative tendenser i birkenesskolene

Blir ny rådmann i Åseral
Assisterende rådmann i 
Birkenes kommune, Kjell 
Gunnar Olsen (52), takket 
sist uke ja til å bli ny råd-
mann i Åseral kommune. 
Det var et enstemmig 
kommunestyre som inn-
stilte ham til stillingen.

KOMMUNALT.  Olsen begynte i Bir-
kenes kommune allerede i 1989. 
Etter 15 år som helse- og sosialsjef 
gikk han over i stillingen som or-

ganisasjonssjef for prosjektledel-
se. De tre siste årene har han fun-
gert som assisterende rådmann. 

I Åseral vil Kjell G. Olsen få en 
nøkkelrolle i utviklingen av kom-
munen, der små og store utbyg-
gingsprosjekter innen fornybar 
energi, og videreutvikling av in-
frastrukturen, med utbygging av 
veier, internett og mobildekning, 
vil stå sentralt. Videreutvikling av 
organisasjonen, sikring av drifts-
balansen, arbeid for å gjøre nysat-
singer mulig og styrking av kom-

munikasjon og samarbeid med 
det lokale næringslivet for å skape 
nye arbeidsplasser, står også på 
lista over den nyansatte rådman-
nens arbeidsoppgaver. BV

»At det må brukes tid til å framskaffe dette, er  
byråkrati på sitt verste

Gunnar Høygilt (H)

I to uker i mai vil Tobias 
Jorde være arena for en 
uvanlig kunstopplevelse. 
KULTUR. John Rickard Berglund 
har vært i dialog med Birkenes 
kommune og fått klarsignal for å 
benytte det kommunale friom-
rådet til en utstilling av installa-
sjoner, skulptur og billedkunst.

Utstillingen består blant an-
net av to traktorer fra 1966 og 
1967 som skal stå mot hverandre 
i en avstand på 6-8 meter “i mu-
sikalsk samspill”, heter det i mø-
tereferatet, der kunstneren for-
klarte prosjektet for kulturleder 
Wenche Flaa Eieland, overinge-
niør Ivar Aanesland og service-
torvets Kari K. Birkeland. Mel-
lom de to traktorene vil det bli 
det bygd et utstillingslokale for 
skulpturer og billedkunst. Byg-
get vil være på 24 m2 med vegger 
og tak. Rundt det hele vil det bli 

satt opp gjerde i armeringsjern, 
slik at utstillingslokalet er låst 
utenfor åpningstiden.

Tjenesteutvalget positivt
Tjenesteutvalget ble informert 
om utstillingen i møte 13. mars 
og var positive til utstillingen, 
men litt bekymret for støy. Ad-
ministrasjonen ble derfor gitt 
fullmakt til å håndtere ønsket 
om å kjøre installasjonene med 
lyd.

Etter møtet ble det enighet 
om at åpningstiden skal være fra 
17-20. Utstillingen skal være lyd-
løs søndager og 17. mai. Det ble 
fastlagt at kunstneren skal være 
til stede i åpningstiden, og at 
eventuell «provoserende» kunst 
skal plasseres inne i utstillings-
lokalet. 

 Tekst: Anne Mette Hope

5000 tonn påskeappelsiner
PÅSKE. Nordmenn spiser 25 pro-
sent mer appelsiner nå enn for ti 
år siden. I påsken dobles meng-
den vi setter til livs av den oransje 
C-vitaminbomben, som helst skal 
være både stor, saftig, søt og lett å 
skrelle. I gjennomsnitt spiser hver 
nordmann åtte kilo appelsiner i 
året. Det gjør appelsinen til den 
tredje mest spiste frukten etter 
epler og bananer. Tidligere kom 
den oransje frukten stort sett fra 
landene rundt Middelhavet. Nå 
importerer vi den fra store de-

ler av verden, og den er blitt en 
helårsfrukt i Norge. Appelsinen 
kommer opprinnelig fra Kina. Til 
Norge kom den for rundt 100 år 
siden. Nå finnes den i mange sor-
ter av ulik kvalitet, men den nor-
ske smaken er klart definert; den 
skal være stor og ha en jevn, oran-
sje farge. Den skal være søt, saftig 
og lett å skrelle. Vi er ikke spesielt 
begeistret for syrlige appelsiner. 
Nordmenn er heller ikke glad i 
appelsiner med mye fiber. Alle 
appelsiner inneholder uansett en 

del fiber, og det gjør at en appelsin 
metter og er bra for fordøyelsen. 

– Dermed er den ideell som 
turproviant, både forfriskende og 
mettende, pluss at den kan hjelpe 
på fordøyelsen dersom du ellers 
spiser litt ekstra godt i påsken, sier 
Hanne Linnert i Bama. Spiser du 
to appelsiner om dagen, får du i 
deg dagsbehovet for C-vitaminer.

 (Kilde: 
 Pressemelding 
 fra Newswire)

Kunstprosjekt  
på Tobias Jorde

inSTALLASjOn, SKULpTURER OG BiLLEDKUnST: I dette området 
skal utstillingen plasseres. To traktorer “i musikalsk samspill” er involverte – 
derfor skal Tingeling Frisørsalong og beboerne i Heimtun varsles i god tid før 
utstillingen.

Hedret for godt fjøsstell
Avløserne Jens Georg Hegland, Else 
Marie Karlsen og Karl Tveiten har 
blitt tildelt Medaljen for lang og tro 
tjeneste av Det Kongelige Selskap 
for Norges Vel. Medaljene ble over-
rakt av styreleder Knut Retterholt 
i Landbrukstjenester Sør BA på 
årsmøtet 29. mars. Under samme 
arrangement ble Olaug Torunn Eiken 
og Renate Sundt hedret med prisen 
”Årets avløser 2011”. Sistnevnte 
burde være godt kjent i Birkenes 
etter å ha jobbet på flere birkenes-
gårder.

 BV

RåDGivER OG SAKSBEHAnDLER: Anne Meling redegjorde for innholdet i tilstandsrapporten. 

Det er mulig å gjenreise 
seildukstaket over scenen 
på Tobias jorde uten at 
kommunen må bevilge 
mer penger til tiltaket.
POLITIKK. I år 2000 ble Tobias jorde 
valgt til Birkenes kommunes Tu-
senårssted. Våren 2009 ble hoved-
møteplassen med scene, fontene, 
steinlegging og benker bygget, og 
10. August samme år var seilta-
ket på plass. Allerede dagen etter 
knakk to master. I juni 2010 var 
nytt tak på plass, og i slutten av 
august knakk tre master. 

Kommunestyret satte i begyn-
nelsen av 2011 ned en komité til 
å arbeide med saken. Den fikk 
100.000 kroner til disposisjon. 

Komiteen har hatt 13 møter 

og gjort et meget grundig arbeid. 
Da saken ble behandlet i kom-
munestyrets møte i forrige uke, 
orienterte Gunnar Høygilt (H) 
om arbeidet, som har hatt to 
hovedprioriteringer: 1. Finan-
siering, og 2. Mulige løsninger. 
Gjennom reklamasjoner og øko-
nomiske bidrag er det hentet inn 
cirka 185.000 kroner i rene pen-
ger og for inntil 100.000 kroner 
i tjenester. Komiteen, som også 
har fått tilsagn om inntil 250.000 
kroner i bidrag fra Birkenes spa-
rebank, ønsket mandat til fritt å 
kunne velge løsning, inklusive 
gjenreising av seilløsningen med 
stålmaster. Forutsetningen var 
at arbeidet finansieres innenfor 
rammen av de økonomiske mid-
ler som komiteen har skaffet fra 

reklamasjoner, bidrag og kommu-
nal bevilgning i 2011. Høygilt la 
vekt på at erfaringer som er gjort 
tas med i det videre arbeidet og at 
sikkerhet ivaretas. 

– Jeg har vært negativ. Når en 
ser på historien, er jeg redd for 
ulykker. Komiteen har gjort et 
godt arbeid, og jeg har ikke noe 
alternativ til den foreslåtte løs-
ningen. Det er viktig at noen i 
kommunen har et konkret til-
synsansvar, sa varaordfører Arild 
Espegren (KrF).  Også Iren Som-
merset (SV), Odd Gunnar Tveit 
(FrP), Eva Aabel Retterholt (Sp) og 
Anders Christiansen (Ap) ga ros til 
komiteen og støttet administra-
sjonens forslag.

 Tekst: Karl Johan Tveiten

Seilduken skal opp igjen

FLOTT: 
Slik så 
seilduksta-
ket ut etter 
at mastene 
var reist og 
seilet heist 
sommeren 
2009. Et 
flott skue, 
syntes 
mange. 
(ARKIVFOTO)

TRiST: Og 
slik så det 
ut etter at 
aluminiums-
mastene 
knakk for 
andre gang 
sensom-
meren 2010. 
Nå skal seil-
dukstaket 
heises igjen, 
denne gang 
på master 
av stål. 
(ARKIVFOTO)

SLUTTER i BiRKEnES: Assisteren-
de rådmann i Birkenes kommune, Kjell 

Gunnar Olsen (52), slutter i Birkenes 
kommune etter 22 år for å bli ny råd-

mann i Åseral kommune.
påSKETRADiSjOn: Nordmenn spiser dobbelt så mange appelsiner i påsken 
som ellers, viser tall fra  Bama.  (FOTO: WIKIMEDIA/AGRIcULTURAL RESEARcH SERVIcE)
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En påmelding til en kon-
kurranse endte med stor-
innsamling av telyskop-
per til gjenvinning for 1. 
og 2. klasse ved Engesland 
Skole.
SKOLE. ”Den Store Telysjakten”, 
som er en konkurranse utlyst av 
IKEA og Verdens Naturfond,  star-
tet 11. oktober i fjor og varer ut 
mars måned i år. For de 17 elev-

ene i 1. og 2. klasse ved Enges-
land Skole, begynte det hele med 
at kontaktlærer Linda Lien Solås 
meldte dem på konkurransen. 
Hun hadde imidlertid ikke sett for 
seg at det skulle bli så omfattende. 
Elevene har hver uke tatt med seg 
utbrente telyskopper hjemmefra. 
Flere har engasjert store deler av 
familie og venner, for å samle så 
mange telyskopper som mulig. 
Hver fredag har elevene og læ-

rerne renset og telt koppene. Det 
foreløpige resultatet er fremstilt 
statistisk på plakater som henger i 
klasseromsvinduene, til beskuelse 
for alle som går forbi. 

På tur til IKEA
I løpet av konkurranseperioden 
har kontaktlærer Linda vært til 
IKEA flere ganger for å levere inn 
sekker med telyskopper. I mel-
lomtiden har det vært kamp om 

plassen under arbeidspulten hen-
nes, hvor sekkene har blitt oppbe-
vart. 

Forleden tirsdag var det en 
gjeng stolte elever som var på be-
søk til IKEA for å levere inn cirka 
9000 telyskopper. De fikk mulig-
heten til å boltre seg i lekerom-
met, før turen gikk til kafeteriaen 
hvor de fikk servert kjøttboller 
eller pasta. Før elevene reiste til 
IKEA, fikk undertegnede beskjed 
om å samle inn så mange tely-
skopper før konkurransen løp 
ut. Like viktig var nok beskjeden 
om at når konkurransen var over, 
måtte ikke telyskoppene hives i 
søpla, men samles og gjenvinnes. 

Nok til to sykler
Konkurransen er laget med for-

mål å bevisstgjøre folk, spesielt 
den yngre delen av befolkningen, 
på hvor viktig det er å gjenvinne, 
og hvilke fordeler som kommer av 
det. 

Det trengs 7000 telyskopper for 
å lage en sykkel, og elevene ved 
Engesland Skole har til nå samlet 
inn 15 270 kopper, altså nok til å 
lage to sykler. På landsbasis er det 
samlet inn rundt ni millioner tely-
skopper. 

Vinneren av konkurransen får 
en tur til Oslo på en stor alumini-
umsfabrikk, så for elevene ved En-
gesland Skole ble det satset stort 
på telysbrenning fram til slutten 
av mars. 
 Tekst: Silje V. Røstad

Samlet over 15 000 
telyskopper

KLARE FOR AvREiSE: Elevene 1. og 2. klasse samlet med sine lærere foran klasserommet, klare for avreise til IKEA for 
å levere inn telyskopper. I klasseromsvinduene henger plakatene som viser hvor mange telyskopper som er samlet inn. Hver 
rute representerer ti kopper. (FOTO: SILJE V. RøSTAD)

Skep-
tisk til 
lukking 
av bekk

MILJØ. Vegard Tveite søker om 
nydyrking av 2,9 dekar skog 
som ligger kant i kant med an-
nen dyrka mark på Tveide. I 
forbindelse med nydyrkingen 
kan det være aktuelt å lukke en 
kanalisert bekk som renner ut i 
Moelva. 

Fylkesmannen i Aust-Agder 
har fått saken til uttalelse, og 
peker på at det ikke noe sted 
i søknaden er nevnt noe om 
hvordan bekken skal lukkes. 

– I henhold til vannressurslo-
ven § 8 kan ingen vassdragstiltak 
iverksettes før det er gitt konse-
sjon fra vassdragsmyndigheten 
eller i medhold av reglene i § 12 
eller § 15, skriver rådgiver Gry 
Gasbjerg, som ikke kan se at luk-
king av bekken er i medhold de 
nevnte paragrafene. Hun minner 
derimot kommunen og tiltaks-
haver om at tiltaket må klareres 
gjennom vannressursloven og 
med en evt. konsesjon fra NVE.

– Videre vil vi minne om at 
langs vassdrag med årssikker 
vannføring skal det settes igjen 
en vegetasjonssone på minst 6 
meter målt ved normal vann-
føring. Langs vassdrag uten 
årssikker vannføring skal so-
nen være minst 2 meter, skri-
ver rådgiveren. AMH

Støtter polentur
Skole- og oppvekstsjef Geir Svenningsen bevilger 4 900 kroner 
til de eldste elevene på Engesland Skole. De sju tiendeklassin-
gene søkte tidligere i år om 700 kroner hver i støtte til reisen.

– Vi har gjort en del selv for å skaffe penger, i år har vi hatt 
kantine hver fredag for elevene på skolen + at vi i 8. og 9. 
klasse hadde bedrift, hvor vi tok på oss forskjellige oppdrag 
som å holde barneselskap, malerjobber, bilvask o.l. Vi lagde 
drops, rognebærgele, tørepinner o.a. Samt at vi ga ut bygdeavis, 
skrev elevene i søknaden. 

– Vi ønsker dere god tur og lykke til med opplegget, kvitterte 
skolesjefen. AMH

Største lokale folkeavstemning
Folkeavstemningen i 2011 om fylkessammenslåing i Agder er den mest omfattende lokale folkeavstemningen 
som er blitt avholdt i Norge. Det forteller en årlig statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som også viser at det 
totalt ble avholdt 13 lokale folkeavstemninger i Norge i fjor. 

– Både med tanke på antall stemmeberettigede og antall stemmer avgitt, er folkeavstemningen om sam-
menslåing til ett Agderfylke den mest omfattende lokale folkeavstemning som er blitt avholdt i Norge noen-
sinne, sier rådgiver Tor Henriksen ved seksjon for befolkningsstatistikk i SSB.

Avstemningen om sammenslåing av Agderfylkene var også den første lokale folkeavstemning på fylkesnivå. 
SSB har totalt registrert 708 lokale folkeavstemninger om ulike temaer i tidsrommet 1970 til 2011.

– Det er morsomt å registrere at vi med vår folkeavstemning er unike i nasjonal sammenheng. Avstem-
ningen ble for øvrig gjennomført i et godt samarbeid med alle kommunene i fylket, sier fylkesrådmann Arild 
Eielsen i Aust-Agder fylkeskommune. (Pressemelding fra Aust-Agder fylkeskommune)

påskecountry 
på gjesteheimen
Onsdag 4. april er det duket for en skikkelig countrykveld ved Og-
ges bredder når Åse på Ogge Gjesteheim inviterer til påskecountry 
med Åge og Monica i cross country.

– Vi forventer fullt hus og stor påskestemning, sier Åse, som 
kan opplyse at bandet spiller opp fra klokka 22.00. Det blir for 
øvrig salg av lapskaus, og det er aldersgrense 20 år.

BV

ingen støtte til skiløype
De trange tidene tillater ikke Birkenes kommune å være rund-
håndet med tildelinger av støtte til gode formål. Drangsholt og 
Grødum Velforening, som søkte om 8 000 kroner til delfinansier-
ing av sporlegger, skuterleie og gapahuk, fikk nylig avslag på 
søknaden.

– Saken har vært drøftet administrativt og Birkenes kom-
mune har dessverre ikke frie midler å avse til dette formål på det 
nåværende tidspunkt, skriver kulturleder Wenche Flaa Eieland.

Imidlertid lover hun å legge søknaden i bunken for kultur-
midler, som blir tildelt i løpet av våren. AMH 

Ber om utvidet jakttid på elg
Elgregionsrådet for Birkenes, Iveland og Evje og Hornnes ber kommunene om å tillate 
utvidet jakt på elg fram til og med 15. november. 

– Erfaringene en har gjort seg gjennom flere år med utvidet jakttid på elg er gode.Bedre 
tid har skapt mer ro og tid til å ta ut de dyra som er hensiktsmessig i forhold til en best 
mulig bestandsstruktur samt mindre skadeskyting, skriver rådet, som hevder at det ikke har 
vært noe stort problem med samjakt, det vil si jakt på hjortvilt samtidig med småviltjakt.

– I dag er det (…) enkelt å kommunisere med mobiltelefon og jaktradio, slik at det lett 
kan gjøres avtaler om fordeling av jaktbare arealer både for storvilt- og småviltjegere, heter 
det i søknaden. AMH

Nye Teglverksvei 42, Tlf. 38 09 79 70, www.mja.no
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GØY på iKEA: Det var ikke bare elevene som koste seg på lekerommet på 
IKEA. Her er Linda (f.v), Tone Marie og Haldis i full aktivitet i ballrommet. (FOTO: 
TONE MARIE cHRISTENSEN)

Her ser vi det første kullet på framhaldssko-
len i Herefoss. Bildet er tatt i skoleåret 1958-
59, da elevene flyttet inn i den da nyoppførte 
skolen. De fleste skolebildene henger også 
på skolen, men dette mangler, og det er nok 

mange som synes det er artig å få sett igjen, 
sier Helge Wroldsen, som har lånt oss bildet. 
Fra vestre ser vi Lærer Anders Dypesland, Ma-
rit Heia, Oddny Malene Holm, Aslaug Moldal, 
Gerd Topland og Lærer Dagny Skatterud. Bak 

fra venstre; Oddny Selaas, Ingrid Heia, John 
Ånesland, Reidun Åmlid, Per Johan Aas Han-
sen, Marion Lunden, Jens Holm og Johannes 
Sundtjønn.

Herefoss framhaldsskules 
første kull 1958-59

Vi ønsker alle våre 
kunder ei god påske!

Strøget - 4760 Birkeland

Åpningstider i påska:
I dag onsdag 04.04 har vi åpent 08-22
NB: Ølsalget stenger kl. 18.00

Påskeaften har vi åpent kl. 09-16

NÆRING. Norges Bondlelag mar-
kerte seg over hele landet sist i uke 
i forbindelse med den fremlagte 
landbruksmeldinga. 

– Landbruket er i vinden, smiler 
Kristian Svaland når vi treffer ham 
og flere andre lokale bønder under 
sterke vindkast ved Tobias Jorde 
sist fredag. 

– Landbruksmeldinga er lagt 
frem, og vil med stor sannsynlighet 
bli vedtatt senere i vår, sier han. Kort-
versjonen går på at de ser mer opti-
mistisk på landbruket enn tidligere.

I Agder og Telemark som har 
lagt litt nede vil de satse på økt pro-
duksjon av mat.

– Det har vært en lav produk-
sjon, noe av årsaken er små en-
heter og spredte jorder, forteller 
Kristian. Hva som konkret blir 
resultatet her lokalt er tidlig å si, 
men det er lenge siden det er lagt 
så positive føringer for området 
vårt, sier han. Birkenes har om lag 
30 årsverk i landbruket, og 12 mel-
kebruk. 

Under aksjonen leverte de in-

formasjonsfolder om det norske 
landbruk i følge med en pakke 
økologiske egg fra Tjamsland. På 
landsbasis leverte bondelaget ut 
40.000 eggekartonger under aksjo-
nen. TM

Optimistiske bønder

OpTiMiSTER: Anne Maren og Linn 
Grødum Homme, Nils Gunnar, Helene 

og Kristine Kylland, og Kristian Svaland 
så positivt på landbruksmeldinga da 
bondelaget markerte seg ved Tobias 

Jorde sist fredag.



Denne sommeren må 
nok blomstene på Strøget 
belage seg på å blir stelt 
av noen andre enn ute-
oppsynsmann Ole Tobias 
Haugland. I forrige uke 
gikk «Bias»  av med pen-
sjon.

KOMMUNALT. Nå er det jo ikke bare 
blomster Haugland har stelt med 
i alle de 35 årene i Birkenes kom-
mune, selv om det er høyt til 
værs i traktorskuffa, i aksjon med 
vannslangen mange har observert 
ham hver sommer. En kan jo un-
dre seg over hvor mange ganger 
han har blitt avbrutt på Strøget for 
en hilsen og en kort ordveksling i 
årenes løp. For at mange kjenner 
Ole Tobias og at han har en anse-
lig bekjentskapskrets, er det liten 
tvil om.

Grei kombinasjon
At nettverket har blitt omfattende 
i årenes løp, er ikke minst tak-
ket være en utadvendt jobb. Men 
også engasjement og verv uten-
for arbeidet har bidratt betydelig. 
Blant mye annet, var Haugland 
for eksempel sentral i Vest-Agder 
skikrets i mange år, og var rennle-
der for turskirennet Himmelsyna-
løpet i 25 år. 

Kombinasjonen uteoppsyns-
mann og varaordfører er muligens 
ikke den vanligste, men ikke desto 
mindre påtok Haugland seg tillits-
vervet på vegne av Arbeiderparti-
et gjennom hele tre valgperioder, i 
harmonisk tospann med sambyg-
ding og høyremann Harald Vestøl. 

– Men jeg måtte holde tunga 
rett i munnen og være oppmerk-
som på rollene. Jeg kunne jo ikke 
mase på veivedlikehold heile tida, 
vet du, sier Ole Tobias, som me-
ner at kombinasjonen i grunnen 
funka ganske greit. 

Resultatet er at det antakelig er 
få som har bedre oversikt over Bir-
kenes kommune enn Ole Tobias, 
enten det gjelder ledelse og poli-
tikk, eller tilværelsen “på gølvet”.

Med hjerte for vei 
Haugland har vært innom det 
meste av praktiske oppgaver 
innen teknisk drift. Siden starten 
i 1977 har han vært innom brann-
mesterjobben, hatt ansvar for 
vann og avløp, og i 1987 fikk han 
ansvar for alle veiene i tillegg, før 
avdelingen fikk forsterkninger. 
Ovenpå det kommer tusenvis av 
små og store gjøremål som har 
dukket opp i tide og utide. Det er 
ikke få som har nytt godt av Ole 
Tobias sin positive innstilling når 
noe haster og skulle vært gjort.

Ansvaret for veiene som binder 
kommunen sammen har vært en 
av oppgavene Ole Tobias har likt 
best. Den veien Ole Tobias ikke 
har vært på, finnes antakelig ikke.

 – Det har vært veldig greit å 
stelle med vei. Vi har klart å ruste 
opp endel, men det kunne vært 
gjort så mye mer. Men med tanke 
på den dårlige økonomien blir det 
nok ikke de første årene, erkjen-
ner den erfarne politikeren, som 
til tider har tillatt seg å drømme 
litt om asfalt. 

– Med grusveiene kan du be-
gynne på nytt hvert år, tenk om 

vi hadde hatt råd til å asfaltere. 
Men det er en stor engangsinves-
tering…

Kunne vært foruten...
Det er imidlertid to hendelser Ole 
Tobias gjerne kunne unnvært. 
Familie, venner og kollegaer fikk 
seg en støkk da oppsynsmannen 
sammen med en kollega skulle 
fyre opp noen trerøtter i forbin-
delse med noe opprydningsar-
beid. Ved en glipp var det bensin 
på kanna de trodde inneholdt die-
sel, og uttrykket “å helle bensin på 
bålet” ble brått veldig konkret. Det 
førte til 16 dager på sykehus og en 
ufrivillig ansiktsløftning. 

– Den beste måten å bli ung på, 
men også den mest smertefulle. 
Ikke noe jeg vil anbefale, sier han 
tørt.

Moro var det heller ikke da sei-
let til scenen på Tobias' Jorde gikk 
i bakken i både 2009 og 2010. Den 
saken pågår fortsatt, og det spørs 
om ikke Haugland vil følge den 
med en helt spesiell interesse, 
men denne gangen utenfra.

Blir rart å slutte
– Det blir nok litt rart å skulle slut-
te, tror Ole Tobias, som sier  han 
kommer til å savne det gode mil-
jøet og kollegaene aller mest. 

Men PC’n får tommelen ned. 
Den kommer han ikke til å savne.

– Derimot  morrakaffen og spi-
sepausene med kollegaene nede på 
renseanlegget, der skulle det vært 
kamera i taket, der har det vært sagt 
og gjort mye rart..., ler han.

Men nå venter påskeferie med 
innlagt håndverksarbeid på hytta 
på Hovden, og seinere i sesongen 
skal båten på vannet. Korsang i 
bygdekoret skal det også bli god 
tid til, og ikke minst noen uten-
landsreiser, som Ole Tobias og 
kona Brit har fått stor sans for.

Men om anledningen skulle by 
seg, tipper vi at Ole Tobias fortsatt 
vil være svært velkommen til mor-
rakaffe på renseanlegget. 

 Tekst: Anne Mette Hope 
 Foto: Bjørn Vidar Lie

8 ONSDAG 4. APRIL 2012 BirkenesAvisa 9ONSDAG 4. APRIL 2012BirkenesAvisa

Siste tur i traktoren

OLE TOBiAS på TOBiAS' jORDE: Han ser litt skeptisk ut, Ole Tobias Haug-
land, der han monterer sceneseilet på kommunens tusenårssted i 2009.  De to 
havariene som fulgte, hører ikke med de de beste minnene fra tida som oppsyns-
mann i Birkenes kommune. (ARKIVFOTO)

OLE TOBiAS HAUGLAnD: Alltid rolig, sjelden høyrøstet, og oftest med glimt i øyet. Det er slik innbyggere i Birkenes er vant til å se og høre Ole Tobias,  populær 
oppsynsmann og eks-varaordfører, som nå gir seg etter 35 års tjeneste i Birkenes kommune. 

Nå er det vår i luften. Fu-
glene synger, gåsungene 
blomstrer, og entreprenø-
rene er i gang med å feie 
sykkelvegene. Det er på 
tide å ta fram sykkelen.
FRITID. Det kan være smart å starte 
med en liten vårsjekk av sykkelen. 
Få tak i en gammel oppvaskbørste, 
ei bøtte med vann og oppvaskmid-
del. Så vasker du bort gammelt støv 
og skitt. Smør kjedet, og gi girvaiere 
og bremsevaiere et par dråper olje. 

Pump opp godt med luft i dek-
kene og sjekk at bremsene vir-
ker. Skal du sykle i mørket, må du 
passe på at du har lys på sykkelen. 
Er dekkene eller bremseklossene 
veldig slitte, finner du alltids et syk-

kelverksted, eller en sykkelbutikk i 
nærheten med hjelpsomme folk. 

La bilen stå
Så er det bare å bestemme seg 
for å la bilen stå. Gi deg selv tid 
til å vende deg til å sykle. Starter 
du ”fra bunnen av” risikerer du å 
kjenne litt i knærne de første gan-
gene, men ta det med ro i starten. 
Etter hvert klarer du det meste. 
Det er viktig å nyte turen. Tenk på 
at selve tiden du bruker til å sykle 
er verdifull. Hverdagen blir rolige-
re, sykkelturen kan bli noe å glede 
seg til.

Ikke la deg irritere av andre tra-
fikanter. De fleste bilførere er høf-
lige og hensynsfulle, men pass på 
å bli sett. Se de andre trafikantene 

i øynene og gi de et smil. Da er du 
sikker på at de ser deg, og du får 
garantert et smil tilbake. 

Sykling er mykt for krop-
pen
Det skal lite fysisk aktivitet til for 
å oppnå store helsegevinster. Sta-
tens råd for ernæring og fysisk 
aktivitet anbefaler 30 minutters 
aktivitet om dagen. Da er det ikke 
snakk om knallhard trening, men 
for eksempel en sykkeltur til og fra 
jobb.

Sykling er en enkel og skånsom 
form for mosjon. Når du sykler 
bruker du de store muskelgrup-
pene. Likevel er sykling mykt for 
kroppen. Du utsettes ikke for de 
samme belastningsskadene som 

for eksempel ved 
jogging. 

Raskere enn 
du tror
Den enkleste må-
ten å bli fysisk 
aktiv på er å legge 
mosjonen inn i de 
daglige rutinene. 
Da er en sykkeltur 
til og fra jobb en 
genial løsning. Det 
går sannsynlig-
vis fortere enn du 
tror. Visste du at 
du sykler hele fem 
kilometer på ett kvarter? Dessuten 
vil du oppleve tiden du sykler som 
god tid. 

(Pressemelding fra Statens Vegve-
sen Region Sør)
(Illustratør: Oscar Jansen)

Finn fram sykkelen, det er vår!

PÅSKE. Ja vel, dere… Nå er det vel på tide å gi 
dere en liten tilstandsrapport fra oss barna 
her i Herefoss barnehage! Det har jo lenge 
vært så mye frem og tilbake med barneha-
gen vår, og de voksne som passer på oss er 
i ferd med å bli enda mer tullete enn hva de 
normalt er… så dere kan jo bare tenke dere! 
Men vet dere hva? Vi våger å stole på at dere 
andre voksne blir enige når neste avgjørelse 
skal tas, ja, for det må jo vi når vi er uenige, 
og finner den aller beste løsningen for oss så 
fort det bare lar seg gjøre.  

La det være sagt, først som sist, vi har 
det helt fantastisk her hos oss! Ok, så har vi 
gamle og loslitte lokaler, men lokalene har 
da en helt unik historie i veggene…”og sånn 
lukter det au!” Vi har skolekjøkken med en 
haug av komfyrer og skap som vi leker oss 
med, vi bygger komfyrhytte med uttrekks-
pipe, vi lager vaskemaskinbåt med ekte ut-
pumping, vi har mange lengdemeter med 
kjøkkenbenker som vi kan løpe på og utvi-
kle god motorikk (som de voksne ynder å 
si!). Når vi hører ordet motor, ja, så tar vi det 
jo bokstavelig… rekorden på å løpe fra den 
ene kjøkkenbenken til den lengst borte er i 
underkant av 12 sekunder… tidlig en man-
dags morgen!! Vi har én hel do, og har måttet 
utvikle en helt fantastisk køkultur… Vi har 
tonnevis med bøker på biblioteket som vi 
er i ferd med å lese ut... de voksne mener jo 
selvsagt at vi må sove i løpet av dagen, men 
sannheten er at vi gjør noe helt annet når vi 
blir trillet eller båret inn blant Hamsuns og 
Ibsens verker… eller Knut og Henrik, som vi 
små helt naturlig kaller dem. Reiseskildrin-
gen ”I Æventyrland”, som Knut ga ut for 109 
år siden, er vår alles favoritt å lure med seg i 
senga, så er nå det sagt! 

La oss vise dere litt av hva vi stelt med i uka 
som gikk: Påsken er her, og vi var så heldige 
å få besøk av selveste presten! Du vide ver-
den for en sporty kar! Skulle nesten tro han 
var en av oss barn, der han krabbet rundt på 
alle fire med Jesus på ryggen… For dere som 
skulle bli litt i tvil nå, det var jo ikke han or-
dentlige Jesus presten vår hadde på ryggen, 
da, men Martine, som med sitt medfødte ta-
lent passet godt inn i den rollen! Vi andre sto 
rundt og ”vaiet med palmeblader” og sang 
Hosianna. Etter denne dramatiske ridetu-
ren på eselet (som altså i dag var presten!), 
så hadde vi masse spørsmål om påskehøy-
tiden, og flere av oss hadde det formidable 
ønsket om virkelig å se Jesus… I DAG! Tusen 

takk for et uforglemmelig besøk, presten vår! 
KANSKJE du kan få lov til å løpe på kjøkken-
benken neste gang du kommer, men den må 
vi tenke litt på, altså…

Aktivitetsdag har vi jo opptil flere ganger 
i året, ja, sånne dager som de voksne har 
planlagt for oss. Vi var ment å skulle ha ski-
dag, men du skal få to sekunder på deg til å 
tippe hvorfor ski og aking ikke lot seg gjøre 
denne gang (Hint: 24 grader i skyggen opp-
til flere dager i forrige uke). Siden dagen ble 
som den ble, så bar det frem med sykler, 
fotballer og joggesko… Vi syklet om kapp, 
vi løp, ja vi løp så fort at til og med sjefen i 
barnehagen svetta, selv om han bare sto 
og kommanderte oss rundt forbi! Vi samlet 
maur, vi plukket stein… for en HERLIG dag!

Påskefrokost… ja, påskefrokost, dere, hø-
res ikke det deilig ut? Med kokt egg, skinke, 

ost og masse annet godt pålegg, med juice 
og frisk frukt og levende lys på bordet, så 
møtes vi sammen med våre nærmeste til en 
over gjennomsnittet god frokost! Så utro-
lig gøy at de voksne tar seg tid til å sitte litt 
sammen med oss, og at de alle etter å ha reist 
fra oss kan møte dagen gode og mette! Vi set-
ter umåtelig stor pris på at dere prioriterer 
denne stunden sammen med oss! Tradisjo-
nen tro, så var det godt oppmøte også denne 
gangen…

Dagen i dag er selve livet, og det er slik vi 
føler det hver eneste dag her i denne gode, 
lune og kjærlige barnehagen… Ja, for det er 
den virkelig! La bygg være bygg for en stakket 
stund, vi vet at det kommer noe bedre veldig 
snart! La komfyrer være komfyrer, la alt an-
net skrammel være hva det er. Vi trives used-
vanlig godt i hverandres selskap… og selv 

om de voksne er tullete og klager på dokø 
eller annet fjas, så er jammen det også litt 
sjarmerende (ikke si det til dem)! Den som 
venter på noe godt, venter ikke forgjeves, har 
vi blitt fortalt… og selv om de voksne for øy-
eblikket sliter litt med akkurat den, så velger 
i hvert fall vi beleste småtroll å tro på dere, 
dere andre voksne som er med på å bestem-
me ”over alt og alle” og at dere sørger for at 
vi bygdebarna slipper å utfordre presten til 
å løpe på kjøkkenbenken vår neste påske;) – 
da vet vi jo at rekorden ryker – og det vil vi i 
hvert fall ikke!! 

Med ønske om en fantastisk påskehøytid 
til dere alle!

Lun hilsen fra påskeharene i 
Herefoss Barnehage!

God påske fra oss små i 
Herefoss Barnehage!
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CIRKUS BARN UNDER 14 ÅR
REDUSERT VOKSEN PRIS

BILLETTSALG I CIRKUS
DAGLIG FRA KL. 12.00

Norges eldste og beste cirkus

Billettsalg online! Billettsalg online! 
www.arnardo.nowww.arnardo.no

116 dager igjen
Premiere onsdag 4. april kl. 18.00

Torsdag 5/4 kl. 14 og 17
Fredag 6/4 kl. 14 og 17

Lørdag 7/4 kl. 16.00
Søndag 8/4 kl. 15 og 18
Mandag 9/4 kl. 15 og 18

påSKECiRKUS i KRiSTiAnSAnD
v/ SØRLAnDETS TRAvpARK

PÅSKEAFTEN PÅ SAKURA!
KL. 18: 2 RETTER TIL REDUSERTE PRISER

- KyLLING I KARRISAUS OG GON PAO (STERK)
KL. 21-23: PÅSKEQUIz
KL. 23-00: KARAOKE

KL. 00-02: DIScO-NIGHT
(18 ÅRS ALDERSGRENSE)

Take-away på tlf. 37 27 73 88 - Strøget, Birkeland

15. februar ønsker vi igjen
 velkommen til Sakura

Take-away på Tlf. 37277888
STrøgeT - Birkeland

I LØPET AV MAI MÅNED FLyTTER VI
TIL TIDLIGERE FRETEx-LOKALER.

FOR Å HA LITT MINDRE Å FLyTTE PÅ, 

HAR VI HALV PRIS
PÅ FØLGENDE:

ÅPENT: 11-18 (14)
TLF. 37 27 06 27

Uke 15: Møbler og bøker
Uke 16 og 17: Gardiner, klær, pynteting og dekketøy

Uke 18 og 19: Lamper og bilder

TA VARE PÅ
ANNONSEN!
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Har du forslag til
kulturpris, Ungbirk eller Kulturblomst?

Send begrunnede forslag postmottak@birkenes.kommune.no
eller til Birkenes kommune, Kulturkontoret, Pb. 115, 4795 Birkeland

innen 15. april
Prisene deles ut under 17. maifesten på Birkeland.

3570 Ål    Tlf 3208 6330
www.espegard.no

TID FOR

VED

Verdens beste vedsekk  
fra Espegard!

Kjøper du i landbruksbutikken

Tlf. 37 04 65 95
Hele døgnet

Inneh.: Tonje Margrete og
Trond Magne Teistedal

Vi besørger alle byråtjenester
Birkenes, Lillesand, Høvåg

GULVSLIPING
Lakking/sliping av 
gulv
utføres 
fagmessig

Tollef R. Thompson
Reddal - 4890 Grimstad

Tlf. 37 04 68 94/97 59 48 94
gulvsliping@frisurf.no

Reklameeffekter                            
Har dere reklameeffekter med 
firmaets logo og navn på?
Eller bare navn på?
Eller fra deres leverandører ?
Eller om du eller andre vet av noen 
som har penner eller andre ting av 
reklameeffekter som ønsket gitt bort.

SAMLER PÅ ALT MED REKLAME PÅ!

Ta kontakt med: 
Reklamesamler`n Nils-Atle Taraldsen
6210 Valldal
Mobil:93 69 43 17
Epost:reklamesamlern@hotmail.no
WWW.REKLAMESAMLERN.NET

Radio Grimstad - 107,7 MHz
Tlf. 37 04 28 00. 
Hver onsdag kl. 21.00. 
Bonger fås kjøpt på: Best Birkeland

BINGO

Til leie! Liten bolig nær 
sentrum ledig fra 1. april for 
ordensperson. Tlf. 37276229

Selges
Driftssikker og pålitelig 
2000-modell Mazda 626 1,8 
stasjonsvogn selges for kr 
16.500,- inkl. omreg. Gått 
199.619 km. Årsavgift 2012 
betalt. Litt rust på bakskjer-
mer og bakluke. God teknisk 
stand. Mob 408 70 417. 

Har du jord eller stein kan 
du tømme det på Mollestad. 
Tlf. 95923334

TiL LEiE
Romslig leilighet ledig på Birkeland. 1 soverom. 
Uteplass, TV og bredbånd. Tlf. 37 27 60 64

Tlf. 95020389 - Hele påsken.

2 soverom. Innflyttingsklare. 
Pris fra kr. 1.700.000,-

3 stk. nye leiligheter i Havane Park
på Birkeland for salg. 

NB: VI HOLDER STENGT PÅSKEAFTEN

Strøget, 4760 Birkeland - tlf. 37276315

E-post: grimstad@fagmobler.no
Åpent: Man.-fre. 10-19 - Lør. 10-15

Bergemoen, Finsam Senter
Tlf. 37 04 11 40

Fagmøbler Grimstad
Herman Andersen

106 år i bransjen 1906 - 2012

En annerledes
møbelbutikk

Strandgt. 6 - Tlf. 37 27 11 00

FOTBALL. Gjennom en rekke 
sesonger har fotballgrup-
pa i Birkenes IL fått inn 
kjærkomne kroner gjen-
nom ”Scoringsbørsen”. 

– Scoringsbørsen fun-
gerer slik at de som tegner 
seg på forplikter seg til å 
betale åtte kroner per mål 
som A-laget scorer gjen-
nom seriesesongen, for-
klarer leder i fotballgrup-
pa, Peder Berg. Han legger 
til at summen er begrenset 
oppad til 300 kroner. Ingen 
skal altså måtte betale mer 
enn det. Børsdeltakerne 
får så en giro i posten utpå 
høstparten når sesongen 
er over. Men det er også 
gevinstmuligheter under-
veis. Under hver hjemme-
kamp trekkes det nemlig 
ut tre heldige vinnere av 
gavekort fra Coop Prix på-
lydende henholdsvis 350, 
250 og 150 kroner. Under 
siste hjemmekamp vil det 

i tillegg bli delt ut et ga-
vekort på 2500 kroner fra 
Playmaker og Twentyfour. 

Inntektene går til å drif-
te de 24 lagene og om lag 
300 fotballspillende barna, 
ungdommene og senior-
spillerne som organiseres 
gjennom den dugnads-
drevne fotballgruppa. 

– I løpet av året vil det 
bli spilt cirka 300 serie- og 
treningskamper i Birke-
nesparken. I tillegg arran-
geres det flere turneringer 
for ungdomsfotballen, 
opplyser Peder Berg. Han 
ber birkenesingene ta godt 
imot fotballungdommene 
når de kommer på døra 
for å selge medlemskap i 
Scoringsbørsen 2012. Det 
skjer torsdag 12. april fra 
klokka 18 til 21.

– I fjor ble det solgt 270 
scoringsbørsbevis. Det må 
vi klare å slå i år, sier en of-
fensiv fotballeder. BV

Mål gir penger 
i kassa

TOppSCO-
RER: Med 18 
seriemål bidro 
spissveteran 
Glen Jørgensen 
sterkt til at 
fotballgruppa 
kunne hente 
inn drøye 
80.000 kroner 
fra Scorings-
børsen i fjor.

SKI. Tirsdag før vinterferien inviterte 
Idrettslaget Gry til premieutdeling for 
årets skikarusell. Med varmebølgen 
som slo inn over Sørlandet forrige 
uke, kunne det like gjerne ha vært Ter-
rengkarusellen det ble holdt premi-
eutdeling for. Lite snø gjorde at IL Gry 
bare fikk anledning til å arrangere fire 

skirenn denne vinteren. Forholdene 
i løypa var varierte på rennene, men 
det var ikke deltagelsen. Mellom 30 og 
40 barn, unge og voksne fant veien til 
idrettsplassen de fire onsdagene før 
vinterferien, og sørget for god stem-
ning både før og under rennene. Årets 
skikarusell var sponset av Telenor, og 

alle som hadde vært med en eller flere 
ganger fikk en sekk fra Telenor som 
premie. I tillegg var det hele 32 stykker 
som hadde vært med på tre eller fire 
renn. De fikk medalje som tilleggspre-
mie. 

Tekst og foto: Silje Vegusdal Røstad

Skipremieutdeling 
på sommerføre

GODT OppMØTE: Det var ikke mange av de nærmere 40 barna, ungdommene og voksne som har deltatt i IL Grys skikarusell i vinter, 
som manglet da det ble arrangert premieutdeling uka før påske.

Med lensmann Ole Gustav 
Henriksen som hovedper-
son måtte sammenkomsten 
bli preget av latter, gode 
historier og replikkveksling. 
Torsdag ettermiddag samlet 
politimesteren, arbeidskol-
leger, kommuneledelsen 
og andre venner og samar-
beidspartnere seg i kantina 
på Kommunehuset for å 
takke den avholdte lens-
mannen for samarbeidet og 
innsatsen.

Politimester Kirsten 
Lindeberg berømmet Hen-
riksen for hans sterke en-
gasjement og roste det 
forebyggende arbeidet med 
fokus på barn og unge i Bir-
kenes. De to har ulikt syn på 
hvordan politidistriktet skal 
organiseres.

– Men vi er enige i synet 
på hvordan vi skal være i 
rollene våre, sa hun. 

Mange kolleger og sam-
arbeidspartnere i kommu-
nen hadde ordet. Alle tak-
ket for godt samarbeid og 
la vekt på at de kommer til 
å savne en fargerik person. 

KJT

Humørfylt farvel med avholdt lensmann

SpiLLOppMAKERE: De har satt et befriende humoristisk preg på 
mang en offisiell tilstelning, de to vennene Sigmund Hauge og Ole 
Gustav Henriksen. Men det gode samarbeidet er nok neppe over, 
selv om lensmann Henriksen nå går over i pensjonistenes rekker.   

FLOTT GAvE: Ordfører Arild Windsland overrakte en nøkkel smidd av bygdesmed Steven carpenter 
med takk til en avholdt lensmann.

HEDER: Politimester Kirsten Lindeberg overrakte Agder politidistrikts 
utmerkelse og Norges Vels Medalje til lensmann Ole Gustav Henriksen.



14 ONSDAG 4. APRIL 2012 BirkenesAvisa 15ONSDAG 4. APRIL 2012BirkenesAvisa

Tekst
(Matteus 27, 33-54) Hvor dypt 
ned i fortvilelse går det an å 
komme? Har du vært der hvor 
livet dit er så knust, at det bare 
synes å være en vei ut? Selv, 
som bekjennende kristen, har jeg 
vært der, men Jesus kjente min 
fortvilelse og sendte hjelp i form 
av andre troende. Når Jesus var 
hengt på korset er det ikke tvil 
om at hans nærmeste så hele 
sin verden knust. Kan noen mor 
være uberørt når hennes barn 
lider? På grunn av århundrers 
katolsk «propaganda» har vi fått 

et avstandsforhold til Maria. Hun 
stod der ved korset. Hun kunne 
like lite se det guddommelige i 
det, som skjedde med Jesus, som 
alle andre der omkring kunne. 
Hun var knust. Da er det Jesus 
rekker ut til henne og gir henne 
en trøst, en ny sønn. Johannes 
fikk vite at han skulle ta seg av 
henne. Røveren på korset var 
også på vei «ut», men hadde vett 
til å rope til Jesus om hjelp - og 
han fikk det! «Sannelig, sannelig 
– i dag skal du være med meg i 
Paradis»! Andre omkring hånte 

ham, men midt i dette tentes en 
lysstråle. Et håp. En hedning så 
«lyset» da Jesus døde: «Sannelig, 
denne var Guds Sønn»! En gang 
tidligere brukte Gud et esel til å 
proklamere sin vilje. Nå brukte 
han en romersk soldat. Snak om 
tydelig tale! Har du fått øye på 
ham ennå, som Guds Sønn, din 
frelser?  BJK 2012

smått og stort
Sau i ulve-
klær!
Her i Norge er ulven fredet, 
men ikke nødvendigvis frede-
lig. I mange år har det vært 
kjempet om å få ulvebestan-
den. Ulven er et flott dyr, og 
synes å trives i norsk natur 
selv om de fleste ulvene vi 
oppdager faktisk komme over 
grensa fra Sverige. I møte med 
gråbein er den første reaksjon 
du hører om: Vi må ha fel-
lingsløyve! Motstanderne er 
mange, og påpeker at ulven 
er et rovdyr som forsyner seg 
av sauene. Tilhengerne er like 
sikre på at ulven ikke er mer 
enn en sau i ulveklær. Til trøst 
for motstanderne kan sies, at 
det finnes tallrike historiske 
beretninger, som bekrefter at 
ulven er sulten og forsyner seg 
der det er enklest å komme til 
matfatet. Selv Jesus omtaler 
ulven negativt, og han burde 
vite hva han snakker om. 
Sønn av Skaperen og meget 
mer. Tilhengerne holder oftest 
til i urbane strøk uten annen 
tilknytning enn romantiske 
bilder. Nylig var en ulv på 
besøk i boligstrøk i Oslo, men 
det skal være helt ok – ifølge 
tilhengerne. Nå får det jo også 
sies at nettopp i Oslo, der man 
har flere bygninger fulle av 
politikere, er man jo vant med 
ulver i fåreklær og lar seg ikke 
skremme så lett. Eneste, som 
ønsker seg fellingsløyve her er 
M.Krekar, som vil ha ram på 
E.Solberg. All oppmerksom-
het omkring dyret synes å ha 
preget den noe. I Birkenes 
har den akkurat skambitt 
en hund. Hvem som har 
angrepet hvem overlater jeg 
til ulvens forsvarsadvokat å 
finne på. Det vil uansett være 
formildende, at ulven var i 
sivilisert område. Kanskje den 
var på vei til skole? Der er den 
nemlig også sett. Flere elever 
og en lærer bekrefter. Vi skal 
kanskje venne oss til å se mer 
ulv på Strøget. Den eneste vi 
har er jo utstoppet og – gan-
ske passende – plassert blant 
politikerne på Kommunehuset. 
Fordelen med et utstoppet 
vesen er, at det trenger iallfall 
ikke do! BJK 2012

Knust 2: Korset Den norske kirke i Birkenes
Gudstjenester og andre arrangementer

Det er typisk å være god i norsk:

» Den avdøde diktatoren fyller 70 år i dag

Dagbladet 16.02.12 om Nord-Koreas 
Kim Jong-il

på plakaten

vi vil også
gratulere
  Har du et bursdagsbarn 
du vil gratulere eller en 
nyfødt som bør markeres? 

Vi bringer gjerne dine 
gratulasjoner videre på disse 
sidene og det er selvsagt helt 
gratis. Send bilde og en kort 
tekst til: 
annonser@birkenes-avisa.no
eller kom innom. 
Men vi må ha det i hende 
senest fredag før utgivelse.

 

OnSDAG 4. ApRiL 
kl 11-16: Treffstedet Ludvig er åpent. Varm middag. Mental Helse.
kl 19-20: Spinning for herrer i Herefoss ILs nye treningslokale, "Gamle 
butikken", Herefoss.
kl 19.15: Birkenes bygdekor øver i musikkrommet i Kulturarenaen på 
Valstrand skole. 
kl 22.00: Påskedans med cross country på Ogge Gjesteheim. 
kl 22.00: Intimkonsert med Keith Austin (Dr. Hook) på Puben, Birke-
land.

FREDAG 6. ApRiL, LAnGFREDAG
kl 11-16: Treffstedet Ludvig er åpent. Varm middag. Mental Helse.

LØRDAG 7. ApRiL, påSKEAFTEn
kl 21-02: Påskeaften på Sakura kinarestaurant, Birkeland. Påskequiz, 
karaoke og disconight.

TiRSDAG 10. ApRiL
kl 11-13: Kirketorg på Birkeland bibliotek. 
kl 11-16: Treffstedet Ludvig er åpent. Varm middag. Mental Helse.
kl 17.30-18.30: Birkeland barnekor øver på Birkeland bedehus.
kl 18.00: Seniordans i kantina på Kommunehuset.
kl 18.00: Spelemannslaget Strøge’ øver i musikkrommet på Valstrand 
skole.
kl 18-20: Håndballtrening for J13 i Birkeneshallen. BIL Håndball. 
kl 18.30-19.30: Yngstes (4.-7. klasse) på Birkeland bedehus.
kl 19.30: Skolelaget (8.-10. trinn) på Birkeland bedehus.

OnSDAG 11. ApRiL 
kl 10.00: Onsdagstreff i kantina på Kommunehuset. Karl Johan Tveiten 
orienterer om Eldrerådet.
kl 11-16: Treffstedet Ludvig er åpent. Varm middag. Mental Helse.
kl 19-20: Spinning for herrer i Herefoss ILs nye treningslokale, "Gamle 
butikken", Herefoss.
kl 19.00-20.30: Håndballtrening for J12 i Birkeneshallen. BIL Håndball.
kl 19-21: Ungdomskoret crescendo øver på Birkeland Bedehus. 
kl 19.15: Birkenes bygdekor øver i musikkrommet i Kulturarenaen på 
Valstrand skole. 

18 åR: Thomas Leo De Smedt 
blir 18 år torsdag 5. april. Gratule-
rer så mye med den store dagen! 
Stor kos og klem fra mamma og 
Håvard, Birgitte og Emil.

80 åR: HURRAAAA!!! Vi vil 
gratulere mamma, svigermor og 
bestemor Solveig øvland som 
fyller 80 år i morgen 4. april. Du 
holder deg jammen godt! Gla 
i dæ! Klemmer fra alle barn, 
svigerbarn og barnebarn. 

80 åR: Vi vil gratulere vår 
snille og spreke oldemor Solveig 
øvland med dagen 4 april. Oss e 
gla ti d! Klemmer fra Mathilde og 
camilla. 

6 OG 1 åR: Hipp hurra for vår eldste gutt, Sondre Hamre Heia, 
som fylte 6 år 2. april! Og vår minste gutt Mikal Stendal Ellingsen 
som fyller 1 år 8. april! Masse gratulerer. Kjempeglad i dere! Hilsen  
mamma, pappa, Steffen, Jonas og Mor og Far.

9 åR: Vi vil gratulere Maria 
Hauge med 9 års dagen 09.04. 
Vi er kjempeglad i du. Du er ei 
snill og grei jente. Hilsen Martin, 
mamma og pappa.

Påskekos på Herefoss skole
SKOLE. Torsdag 29. mars hadde vi på Herefoss sko-
le påskeverksted. Vi hadde tre stasjoner: tusje på 
egg, perle og filt. Vi koste oss masse og alle fikk fin 
påskepynt med seg hjem. Det ble veldig populært 
å lage ugler på perlestasjonen. Vi hadde tre timer 
med påskemoro på torsdag.

På fredag hadde vi en veldig god påskelunsj 
med hele skolen samla i 1-2-klasserommet. Vi 
hadde nybakte rundstykker som Målfrid Solås og 
3.-4. klasse hadde stått for. Vi hadde en utsøkt eg-
gerøre laget av Are Sørensen. Alle koste seg!

Tekst: Idunn Sørensen og Siri Topland

RADiO L TAR påSKEFERiE FRAM TiL OnSDAG 11. ApRiL. 

vi ØnSKER ALLE våRE LYTTERE GOD påSKE.

Jakter på korpsmusikanter 

Skjærtorsdag 5. april
Vegusdal kyrkje kl 11: Skjærtorsdagsmesse v/Gunvor Hofseth. Nattverd. Offer: Norsk Gideon.
Birkenes kirke kl 19: Skjærtorsdagsmesse v/Gunvor Hofseth. Nattverd.
Langfredag 6. april
Birkenes kirke kl 11: Langfredagsmesse v/Geir Ola Tveit.
Påskedag 8. april
Birkenes kirke kl 11: Høytidsgudstjeneste v/Gunvor Hofseth. Offer: NLM
Vegusdal kyrkje kl 11: Høgtidsgudsteneste v/Geir Ola Tveit. Offer: Menighetsarbeidet.
Andre påskedag 9. april:
Herefoss kirke kl 11: Høgtidsgudsteneste v/Geir Ola Tveit. Nattverd. Offer: Normisjon.

”Malteserfalken” av Dashiell Hammett er en klassisk 
krim som stadig ligger på toppen av lister om tidenes beste 
krimbok. Den er filmatisert tre ganger, og den siste er reg-
net som en av de store Hollywoodfilmene gjennom tidene.
Vi møter den litt lurvete og hardbarka detektiven Sam 
Spade. Det begynner med at han får et tilsynelatende 
enkelt oppdrag fra den vakre Brigid O’Shaughnessy. Men 

oppdraget blir mer og mer komplisert, og det blir Bridget 
også! Etter hvert er Sam og Bridget med i jakten på den 
berømte og verdifulle Malteserfalken, en statue av gull og 
edelstener gjemt under et lag med svart maling. Les en 
klassiker innen krimsjangeren der bandittene alltid titulerer 
hverandre med ”De” og kvinnene er vakre og mystiske. 

Synkende rekruttering 
tvinger styret i Birke-
land Musikkorps til å 
tenke nytt. Sammen-
slåing av Junior- og 
Hovedkorpset er ett 
forslag, etableringen 
av et prosjektkorps et 
annet. Torsdag var det 
årskonsert.
KULTUR. Med et hovedkorps re-
dusert til åtte musikanter, har 
tanken om en sammenslåing 
av Hovedkorpset og Junior-
korpset dukket opp. Styrele-
der Reidar Sløgedal frykter 
imidlertid at de eldste skal sy-
nes et felleskorps blir kjedelig. 
Han frykter også at korpset i så 
fall kan komme til å krympe i 
stedet for å vokse. Dessuten er 
det ikke lett å få tak i dirigent.

– Det er ekstremt vanske-
lig å få tak i en dirigent som 
har mye lokalkunnskap og vil 
være med på de tradisjonene 
vi har her på Birkeland, som å 
for eksempel spille på 17. mai, 
forteller Reidar. 

Sosialt og moro
Han har alltid vært glad i mu-
sikk selv, og synes at flere barn 
burde begynne å spille i korps. 

– Man får så utrolig mye 
igjen for å spille et instrument, 
og det å lære seg noe ordentlig. 
Mange barn lærer seg jo heller 
noe med dataspill og lignende, 
men å spille i et korps er mye 
mer sosialt, og de har det utrolig 
moro her, understreker korp-
slederen, som kan lokke med 
Danmarkstur i år. I slutten av 
juni skal nemlig 30 musikanter 
fra hovedkorpset og juniorkorp-
set til Bornholm for å delta på 
et internasjonalt korpsstevne 
sammen med 21 andre korps 

og mer enn 900 korpsmusikan-
ter. Her får de muligheten til å 
vise seg fram, kose seg og møte 
andre musikanter fra både Nor-
ge, Sverige og Danmark. 

Prosjektkorps
Med 17. mai i tankene har sty-
ret også vurdert å få i gang et 
prosjektkorps, bestående av 
spillbare voksne og barn, eller 
tidligere musikanter. Har man 
tidligere vært med i korps, el-
ler bare er glad i å spille, kan 
dette være et utmerket korps i 
17. maitoget, er tanken. 

Årskonserten
Årskonserten har lenge vært 
ett av årets høydepunkter for 

FORnØYD: Reidar Sløgedal var veldig fornøyd med musikantenes 
innsats, men vil gjerne ha flere til å spille i korps, samt en ny dirigent.

korpsmusikantene på Birke-
land. Torsdag kveld samlet 
korpsene seg nok en gang for 
den tradisjonelle konserten. 
Gymsalen på Folkehøgskolen 
var fylt opp av tilskuere som 
ventet spent på å høre de flin-
ke musikantene. Det var Juni-
orkorpset som åpnet showet 
med ”You Are The Music In 
Me” fra ”High School Musical 
2”. Alle korpsene fikk sjansen 
til å vise hvor flinke de er blitt, 
og til slutt fikk man se og høre 
alle korpsene spille sammen. 

Tekst og foto: Tonje Flatøy

FLinKE: Hovedkorpset med bare åtte musikanter gjorde en glimrende jobb på scenen. 

FORLOvELSE: Anne cecilie 
Retterholt og Andrè Tobiassen 
forlovet seg 12.03.12 på Gran 
canaria. Familien på begge si-
der gratulerer masse, og gleder 
oss med dere.

7 åR: Vi vil gratulere Emma 
L.Håkedal med 7 års dagen 
som var den 6 april og Erlend 
L.Håkedal som blir 5 år den 12 
april. Håper dere får noen flotte 
feiringer, veldig glade i dere. 
Klemmer fra Eivind, Eline, pappa 
og mamma.

70 åR: Vi vil gratulere vår gode 
og snille bestefar på Væting, 
Oddbjørn Helleland, med 70-års 
dagen den 9. april. Vi er VELDIG 
glad i deg! Bursdagsklemmer 
fra Jørgen og Mia.

KOLDTBORD: Are Sørensen, Kai Erik Aamlid, Viktor 
André Harrendran, Johannes Kolstad Lie, Benjamin Aamlid 
Solvang og Tor Magnus Aamlid forsyner seg av koldtbordet.

påSKELUnSj: celine Lunder (f.v.), Emma Kristine Holm, 
Rebekka Aas-Hansen og Natalie Vehusheia Stensland koser 
seg med påskelunsjen.

TiL BiRKELAnD: 
Onsdag 4. april er 

det intimkonsert med 
Keith Austin, kjent som 

gitaristen i legendariske 
Dr. Hook, på Puben på 

Birkeland. 



Birkenes   Avisa
3 på tampen:

Skal du reise bort 
i påsken?

Amanda Aamlid (15), 
Birkeland

– Nei, jeg skal bare være hjemme 
og slappe av.

Talita victoria Haugen 
(16), Birkeland

– Nei, jeg skal bare være hjemme 
med kjæresten og venner og 

familie.

Odd Anfinn Flakk (15), 
Birkeland

– Nei, jeg skal være hjemme, spille 
og være med venner.

Slagferdige påskejenter
Jentene i 10B kunne ta på-
skeferie med jubelrop og 
store smil etter å ha vun-
net volleyballturneringa 
under Valstrand skole Gul 
dag, siste skoledag før 
påske.

SKOLE. – Jaaaa! 
De jublet som om de hadde vun-

net cupfinalen, de seks tiendeklas-
sejentene, men så satt også seieren 
i den tradisjonelle skoleturnerin-
gen i volleyball langt inne. Jentene i 
8C hadde nemlig ikke tenkt å gi seg 
uten kamp og fulgte de to år eldre 

tiendeklassingene til døra. Etter 
en thriller av en avslutning kunne 
imidlertid 10B-jentene titulere seg 
”Valstrandmestere i volleyball”. 26-
24 lød sluttsifrene. Dermed hentet 
klassen hjem seieren i både jente- 
og gutteklassen. I sistnevnte ble det 
ikke fullt så spennende. Der hadde 
10B-gutta full kontroll på klasse-
kameratene i 10A fra første slag på 
ballen. Etter mange gode slagveks-
linger og et ukjent antall susende 
smasher lød sluttresultatet 25-16 i 
B-guttas favør. 

Finalekampene foregikk i en hel-
gul ramme, da sidelinjene rundt ba-
nene var tettpakket med elever i alle 

tenkelige og utenkelige kostymer, 
alt i gult. Noen hadde funnet fram 
mammas gamle gule tights, mens 
andre hadde brukt fantasien og kre-
ert noe gult verden aldri har sett før. 
Gulmalte fjes og gule fotballdrakter 
var det flust av, flest av typen med 
”Start” på brystet, selvsagt, men her 
var også flere Borussia Dortmund-
drakter og sannelig en drakt fra den 
tyrkiske storklubben Fenerbache å 
se også.

– Fantastisk! Jeg tror jammen vi 
slår fjoråret, utbrøt turneringsleder 
Ole Andreas Lundemoen der han 
skuet ut over det gule elevhavet. 
Gymlæreren mener tradisjonen 

med gul dag siste skoledag før pås-
ke må være nærmere 20 år gammel.

– Det er jo for å øke samholdet 
blant elevene vi gjør dette, og litt 
som en avslutning på volleyball-
treninga vi har holdt på med siden 
vinterferien, men mest for å sveise 
klassene sammen, forklarer han. 
Like viktig som å vinne selve vol-
leyballturneringa var det å hente 
hjem tittelen ”Guleste og kuleste 
klasse”. Etter avstemning blant læ-
rerne var det klasse 9B som stakk 
av med den tittelen, tett fulgt av 8C 
og 9C. 

Tekst og foto: Bjørn Vidar Lie

Langtidsvarsel for Birkeland    Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK

vinnERjUBEL: 
Etter en durabelig 
fight med jentene 
i 8c kunne tilslutt 
Anja Håverstad 
(f.v.), Amalie Snø-
løs, Tina Nygård, 
Ingrid Gloppen 
Ytrehus, camilla 
Aabel og Anette 
Urdalen titulere 
seg ”Valstrand-
mestere i vol-
leyball 2012”. 

KLARE FOR KAMp: Med fotballdrakter, plastikkposer og arbeidstøy kommer 
man langt når temaet er ”Gul dag”. Trygve Sundvoll (f.v.), Audun André Birkenes, 
Kjetil Granåsen, Timon Knørzer og Thomas Galteland, alle fra 9B, er klare for kamp.

nESTEn GULEST: Jentene i 9c hadde lagt seg i selen for å hente hjem tittelen 
”Gulest og kulest”. Det endte med en 3. plass for Birgitte Ås (f.v.), Anita Maxhar-
raj, Albina Maxharraj, Helene Bakke (bak), Evy Helen colbjørnsen, Marselia 
Arnesen, Maren Skavland og Siren Javenes Flaa.


