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Presteheia skole 

blomstret i toget

Sang: Elevene fra Presteheia gikk av med seieren for beste sang i 17.-mai toget.                     Foto: Guro Varberg Eriksen

Potetløp, sekkehop-
ping, loddtrekning, 
pølser og is stod på 
programmet for eleve-
ne ved Fagerholt skole. 
Side 6 og 7

Russen fra Kristiansand 
Katedralskole Gimle er 
ikke fornøyd med å ha 
eksamen midt oppi rus-
sefeiringen. 
Side 8

 
De 184 nye boligene ved UIA 
kan bidra til å senke leieprisene 
for studentene. 

Side 3

Nye studentboliger 
under bygging

Presteheia og Fagerholt skoler strålte gjennom Kristiansands gater med 
VDQJ��IDQH��ÁDJJ�RJ�EORPVWHU�Sn�QDVMRQDOGDJHQ�� 
Side 4-7 

9LO�Á\WWH�HNVDPHQ Tradisjonelle 17. mai-aktiviteter 

UIA Lacrosse forbereder seg til 
sin tredje NM-deltagelse i juni. 

Side 10 

Klare for NM

Flere gifter seg i 
Kristiansand
På landsbasis er det færre som 
gifter seg i kirken. Det er ikke 
tilfelle i Kristiansand. 

Side 9
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Om grunnlov og demokrati

Øyvind Bjerkestrand

Det har vært en lang og innholdsrik oppladning til årets grunnlovs-
dag. 17. mai-feiring er alltid mye stas, men i år har feiringen vært enda 
VW¡UUH�HQQ�YDQOLJ��6RP�GH�ÁHVWH�KDU�InWW�PHG�VHJ�Vn�HU�GHW�����nU�VLGHQ�
���� UHSUHVHQWDQWHU�P¡WWHV� L� ULNVIRUVDPOLQJHQ�Sn�(LGVYROO� RJ�YHGWRN�
Norges egen grunnlov. Selv om Norge ikke ble fullstendig selvstendig 
før 91 år senere så var dagene rundt den 17. mai 1814 starten på Nor-
ge som egen nasjon. 

Mange vil påstå at Norge har et velfungerende demokrati. Det eksis-
terer kanskje mer korrupsjon og snusk i de norske politiske kulissene 
enn man er klar over, men man trenger ikke reise lange veien før man 
ÀQQHU� ODQG�KYRU�NRUUXSVMRQHQ�HU�nSHQO\V�RJ�GHPRNUDWL�RJ�PHQQHV-
NHUHWWLJKHWHU�HU�QHGSULRULWHUWH��+YLWHUXVVODQG�EOLU�NDOW�©(XURSDV�VLVWH�
diktatur» og der er forholdene temmelig annerledes enn i Norge. Ny-
OLJ�EOH�.U)8�OHGHU�(PLO�$QGUp�(UVWDG�NDVWHW�XW�DY� ODQGHW�PHQV�KDQ�
YDU�Sn�YHL�IRU�n�VH�YHUGHQVPHVWHUVNDSHW�L�LVKRFNH\��(UVWDG�KDU�WLGOLJH-
re stilt seg kritisk til det hviterussiske regimet og havnet derfor på sta-
tens svarteliste. Slike tilstander har vi heldigvis ikke mye av i Norge.

)RU�PHJ�YLUNHU�GHW�W\GHOLJ�DW�1RUJH�KDU�JMRUW�QRH�ULNWLJ�GH�VLVWH�����
årene. Det hjelper selvsagt at vi har tjent oss rike på olje, men grunn-
prinsippene i norsk politikk er de samme som før oljen kom. Vi er 
opptatt av demokrati, ytringsfrihet, åpenhet og rettferdighet. Norge 
har gjort en god jobb med å ivareta slike verdier gjennom alle disse 
årene.

Hva med de neste 200 årene?

Vi har hatt en vellykket feiring og en verdig markering av grunnlovs-
jubileet. Nå skal vi tilbake til hverdagen og kjempe videre for norsk 
demokrati og frihet. Personlig håper jeg alle vil tenke seg litt ekstra 
om hvordan man selv kan være med å påvirke Norges framtid. Det vil 
DOOWLG�ÀQQHV�HQ�GHEDWW�RP�KYRUGDQ�ODQGHW�VNDO�VW\UHV�RJ�PDQ�YLO�DOO-
WLG�NXQQH�JM¡UH�WLQJ�EHGUH�HQQ�GHW�HU��9L�KDU�KDWW�����nU�PHG�QRUVN�
svensk union, tysk invasjon og oljevelstand. Oljen vil ta slutt en dag og 
det er ikke sikkert vi alltid vil leve i fredstid. Når motgangen kommer 
vil Norges politikk være avgjørende for hvordan vi klarer oss. Vi må 
kjempe for at demokratiet og friheten bevares og forhåpentligvis kan 
YL�IHLUH�HW�OLNH�VWRUVOnWW�MXELOHXP�RP�����nU�

Gratulerer med jubileet og lykke til videre!
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Varmen har truffet landet, som-
meren nærmer seg med storm-
skritt, klesplaggene skal av og 
presset på kroppsformen øker. 
Kanskje spesielt for de unge. 
Mange vil oppnå drømmekrop-
SHQ�� 'HW� ÁRUHUHU� DY� DUWLNOHU� RJ�
annonser på nett: «Slik får du 
sommerkroppen». Det ene året 
skal du være syltynn, det andre 
året skal du være sunn med nor-
male former og det tredje året 
skal du være topptrent. Hvorfor 
kan vi ikke bare være fornøyd 
med oss selv, slik vi er?

Bloggere sier også at de sliter 
med kroppspresset. Iselin Nilsen 
(15) sier til Østlandets Blad at hun 
ikke kan legge ut bilder hvis hun 
ikke har ordnet seg. Hun forteller 
også at hun har blitt tynnere etter 
at hun startet med bloggen. 

Tidligere i år var det mange som 
EOH� WUXIIHW� DY� ©ÀWQHVVE¡OJHQª��
«Strong is the new skinny» er 
ordtaket vi hører nå om dagen. 
På sosiale medier deler mange 
bilder av seg selv i undertøyet, 
for å vise seg frem for resten av 
IRONHW��'HWWH�JM¡U�NDQVNMH�DW�ÁHUH�
RJ�ÁHUH�I¡OHU�VHJ�©WMXNNHª�VHOY�RP�
man egentlig ikke er det. Presset 
øker stadig jo nærmere somme-
ren kommer. Denne fasongen er 
omtrent umulig å oppnå med et 
vanlig kosthold, og du må tre-
ne dobbelt så mye som kanskje 
er normalt. Mange unge har blitt 
fullstendig besatt av denne tren-
den, noe som bekymrer eksper-
tene. Folk som har, eller har hatt, 
spiseforstyrrelser blir lettere på-
virket når fokuset hele tiden er på 
hvordan kroppen ser ut og ikke 
på hvordan helsa er. 

I moteblader retusjerer de model-
lene for å få det perfektet bildet 
med den perfekte kroppen. De 
ÁHVWH� DY� RVV� YHW� DW� GHWWH� HU� YDQ-

lig, men allikevel øker dette pres-
set for å oppnå den samme krop-
pen. I august i fjor, kalte den tidli-
gere barne- og likestillingsminis-
teren, Inga Marte Thorkildsen, 
inn aktører fra forskjellige medi-
er for å diskutere nettopp dette 
med kroppspress og retusjering 
av bilder. Forslaget var å merke 
bildene hvor det ble brukt retu-
VMHULQJ�� 5HGDNW¡UHQ� L� (OOH�� PHQ-
te dette ikke ville hjelpe noe sær-
lig fordi «alle» allerede var klare 
over at dette var tilfelle. 

Kanskje vi burde ta et steg til-
bake og være fornøyd med oss 
selv uansett kroppsfasong. Vi 
må slutte å sammenligne oss selv 
med andre. 

Fokus på utseende, ikke helsa

Vi begynner å nærme oss slutten 
av mai og sommeren ligger rett 
rundt hjørnet. Siste innspurt i 
skoleåret med eksamener og inn-
leveringer er det vi står ovenfor. 
Men man kan se lyset i tunnelen. 
Snart er det klart for stranda, ba-
ding og grilling. Jeg har alltid sett 
på Kristiansand som en sommer-
by. Det er her sommeren kommer 
først og drar sist. Men hva er det 
som gjør Kristiansand til en som-
merby, og hva har den å tilby un-
der årets beste årstid?

Palmesus har blitt en stor hap-
pening de siste årene. Scandina-
vias største strandfest med kjen-
te artister og DJ-er fra hele ver-
den samler seg på bystranda i 
Kristiansand 4. og 5. juli. Dette er 

ikke en tradisjonell festival. Her 
er konseptet at festen skal skje 
utendørs. Så langt er store ar-
tister som Jason Derulo, Fredde 
Le Grand og Icona Pop klare for 
strandfesten.

(Q� DQQHQ� IHVWLYDO� VRP� KDU� WLO-
trukket seg mye utenlandske ar-
tister er Odderøya Live. Det gam-
le boybandet Backstreet Boys tar 
turen, sammen med Aerosmith, 
Alice Cooper og Morten Harket. 
Det hele arrangeres i Bendiks-
bukta på Odderøya. Dette er en 
IHVWLYDO�VRP�KDU�KROGW�Sn�L�ÀUH�nU��
og har virkelig vokst etter fjorår-
ets braksuksess. 

I dyreparken skjer det også litt av 
hvert i sommer fra Kristiansands 
største turistattraksjon. I beste 
VHQGHWLG�Sn�79�� VNDO� -DQQH�)RU-
moe og Gaute Grøtta Grav sende 
fem programmer i mai og juni. 
Dette er et program som skal 
kjenne på sommerfølelsen og 

kjente artister og gjester kommer 
på besøk.

I sentrum vil det også være ar-
rangementer i sommer. Hver 
torsdag vil «Sommer på Torvet» 
foregår hele sommeren gjennom. 
Med coverband som spiller, og 
med god mat og drikke, kommer 
stemningen til å være på topp på 
torsdagskveldene i sommer. 
Med alt dette på plakaten er det 
lett å skjønne hvorfor Kristian-
sand blir sett på som en sommer-
by. Her skjer det arrangementer 
for alle og enhver. 

Sommerbyen Kristiansand
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NyheterNyheter

SiA med 182 nye studentboliger i Gimle studentby:

- Private må senke leieprisen

Innen skolestart 
2015 skal det tredje 
trinnet av Gimle 
studentby være fer-
dig. Det vil presse 
leieprisene blant pri-
vate aktører ned.
Tekst: Joakim Fossan/Victor Winsjansen

– Vi skal ferdigstille selve råbyg-
get innen august måned i år, for-
teller Halvard Hinlo, sivilinge-
niør i Skanska og ansvarlig for 
økonomi, kvalitet og HMS under 
byggeprosjektet. 

Heming Bentsen, leder for 
SiA Bolig, er veldig fornøyd 
med Skanska 
sitt arbeid så 
langt. Tross 
p r o s j e k t e t s 
prislapp på 
���� PLOOLRQHU��
mener Bent-
sen at dette 
ikke vil ha 
noen innvirkning på leieprisene 
på studentboligene de tilbyr. Det 
vil heller ikke ha noen innvirk-
ning på studieavgifter.

Presser markedsprisen ned 
'H� Q\H� E\JJHQH� YLO� URPPH� ����
leiligheter og ha plass til 314 stu-
GHQWHU��6L$�%ROLJ�KDU�L�GDJ����VWX-
GHQWEROLJE\JJ�PHG�����K\EOHU�RJ�
leiligheter i Kristiansand. Det ut-
gjør en dekningsgrad på 13 pro-
sent av byens studentboliger. 

Når trinn tre av Gimle stu-
dentby blir fullført vil dette ifølge 
Bentsen bidra til å senke prisene 
på markedet siden SiA generelt 
opererer med lavere priser enn 
andre. 

– Dette vil kanskje føre til at pri-
YDWH�RJVn�VHQNHU�SULVHQH��-R�ÁHUH�
boliger vi bygger, jo billigere vil 

det bli for studenter, mener Bent-
sen.

Ifølge Camilla Stenberg Ri-
PHVWDG�� OHGHU� L� 6¡UODQGHWV� (LHQ-
domsmeglerforening, har leiepri-
sene på studentboliger gått jevnt 
opp de siste årene. Hun bekrefter 
at nye studentboliger i Gimle stu-
dentby vil senke prisnivået også 
blant private utleiere.

– Det er helt klart. Når tilbudet 
blir større, senkes prisene, sier Ri-
mestad. 

I rute
'HQ� I¡UVWH� DY� GH� ÀUH� EORNNHQH��
skal være ferdig isolert til som-
meren. I løpet av sommeren skal 

de tre siste blokkene tettes sånn 
at man kan begynne å jobbe 
innendørs.
– Har dere møtt på noen hindringer 

underveis?

– Det er alltid ting som oppstår 
som man ikke er klar over på for-
hånd.

Hinlo forteller at det har vært 
litt problemer relatert til omleg-
ging av rør og fjernvarme. Når 
PDQ� ÀNN� HW� JUXQQIXQGDPHQW� n�
bygge på, har det imidlertid vært 
god framdrift i byggingen. Man 
er i rute i forhold til målet om fer-
digstilling.

Studenter åpner for å bo privat

Studenter sier de 
like gjerne kan bo 
privat om prisene 
senkes hos private 
utleiere.

ikke at det er så mye billigere å bo 
der enn andre steder. 

Begge klager på å ha blitt vekt 
tidlig på morgenen på grunn av 
mye støy fra byggingen av trinn 
tre av Gimle studentby.
(YHOLQH�%HQVFKRS� ������ VWXGHQW�

ved UiA, bor privat og sier hun 
vil fortsette med det selv om det 
kommer nye studentboliger fra 
SiA. 

– Men jeg går jo selvfølgelig 
først og fremst etter pris, skyter 
hun inn. 
2OH� .ULVWLDQ� 3HWWHUVHQ� ����� HU�

PHU�SRVLWLY�WLO�n�Á\WWH�WLO�VWXGHQW-
boliger fra studentsamskipnaden. 

– Hvis det blir billigere, kan jeg 
like gjerne bo privat, sier Tor Inge 
$UHQGDO�������VWXGHQW�YHG�8L$�
$UHQGDO� RJ� $QK� 1JX\HQ� �����

bor begge i SiAs studentboliger 
og sier at det er positivt at de lig-
ger nært skolen. De synes derimot 

Han tror det vil være mer sosialt 
og innebære bedre leieforhold. 

– Det er kjipt med kjipe husver-
ter, sier han med henblikk på hva 
som kan være tilfelle med private 
utleiere. 

Studenter (f. v.): Sondre Mjåland, Ole Kristian Pettersen, Mathias Bodin, 
Simen Sandnes, Simon Sandvik, Maria Moen, Bendik Gulbrandsen, Oda 
Fredriksen (delvis skjult) og Eveline Benschop.

Fornøyd: Halvard Hinlo sier de er i rute med byggingen. Foto: Joakim Fossan

Tekst: Joakim Fossan/Victor Winsjansen

Prosjektskisse: Sånn kommer sannsynligvis trinn tre av Gimle studentby til å se ut. Illustrasjon: Heidi Nilsen/SMS Arkitekter

Foto: Victor Winsjansen
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Fagerholt og Presteheia laget liv i skoletoget
Blant 10.000 elever 
gikk Presteheia sko-
le av med prisen for 
beste sanginnslag i 
skoletoget. Også Fa-
gerholt skole bidro 
med mye moro og 
sang.
Tekst: Guro Varberg Eriksen

Godt humør: Rektor ved Fagerholt skole, Arild Sæbø 
smilte og lo gjennom toget. 

Foto: Guro Varberg Eriksen

Innøvd: Flaggbærerne fra Presteheia skole hadde 
øvd inn drillrutine til toget.

Foto: Guro Varberg Eriksen Stemning: Fagerholt skole stilte opp med god stemning og morro. Elever, rektor og lærere var engasjerte og laget mye liv i skoletoget. 

”Bli med oss i et kjempe hopp”, 
runget gjennom gatene da Fa-
gerholt skole og Presteheia skole 
kom marsjerende i årets 17.mai-
tog. Skolene gikk i takt til tonene 
fra Oddernes skolemusikkorps, 
VRP�ÁHUH�JDQJHU�VSLOWH�µ'HW�JnU�
et festtog gjennom landet”.  Med 
det som blir omtalt som tidenes 

17.mai-tog hadde Presteheia sko-
le øvd inn en liten drill-manøver 
til toget. De gangene toget stop-
SHW� RSS�� E\WWHW� ÁDJJE UHUQH� WLO�
Presteheia skole side, og skapte et 
ÀQW�HOHPHQW�L�WRJHW��

Rektor fra Fagerholt, Arild 
Sæbø, var en av de som sprang 
fram og tilbake i toget og skapte 
mye stemning. Han og lærene le-
det an med sang og rop som elev-
ene villig ble med på. 

Langt tog
Skoletoget gikk ut fra Torvet, 
gikk en runde i byen og endte så 
opp i Tresse. For noen av eleve-
ne ble toget i lengste laget. Bar-
na som sprudlet da de gikk ut fra 
Torvet,  hadde mistet noe av  pif-
fen da de nærmet seg mål.  

Fra Tresse reiste mange av elev-
ene fra skoletoget videre til andre 

arrangement som foregikk rundt 
om på skolene i Kristiansand. 

Bare morro
,QJULG�:HUJHODQG��(OLQH�$DUUHV-
tad og Karoline Aas, fra 7. klasse 
ved Fagerholt skole, var smilen-
de og blide etter at toget var gjen-
nomført. 

- Det var veldig gøy, fortalte 
Karoline. Venninnene, Ingrid og 
(OLQH� QLNNHW� EHNUHIWHQGH�� PHQ�
syns og at skoletoget var i det 
lengste laget i år. Selv om det både 
var varmt og langt, kjente de tre 
venninnene ingenting til gnagsår 
som ofte melder sin ankomst un-
der slike lange tog. Jentene skulle 
videre til arrangementet som Fa-
gerholt skole hadde, før de videre 
skulle på familiebesøk. 

- Så skal vi se borgertoget, av-
slutter Ingrid.

Blomstrende skole
(OHYHQH� IUD� 3UHVWHKHLD� KDGGH�

for anledningen laget sine egne 
faner. Tallene som representerte 
klassene var pyntet med blader 
og bånd i norske farger. Dette bi-
GUR� WLO� LQQWU\NNHW� DY�HQ�ÀQ� VRP-
merdag i det nydelige været.

Kristiansand som sommerby 
ÀNN�YLUNHOLJ�YLVW�VHJ�IUDP�L�VNROH-
WRJHW�� ,� WLOOHJJ�ÀNN�QRHQ�DY�NODV-
sene besøk av russen som hengte 
seg på ropene til skolen. 

Klare for mer
6. klassingene fra Presteheia, 
(OLVDEHWK� %HFNHU�(ULNVHQ�� 0D-
ren Branthus Hægeland og Kris-
tin Tveiten var alle storfornøyde 
med toget, og var enige om at det 
var et gøy tog å gå i. 
�� -HJ�ÀNN� OLWW�JDQJVnU��PHQ�GHW�

JLNN� KHOW� ÀQW� IRU� GHW� HU� Vn� J¡\��

kunne Kristin meddele. Selv med 
småvonde ben skulle ikke dette 
sette en demper på resten av 
17.mai-feiringen. 

- Vi skal opp på skolen, så skal 
vi gå i borgertoget for håndball-
klubben vår Gimletroll, fortalte 
(OLVDEHWK��

Og på det obligatoriske 17.mai-
spørsmålet om hvor mange is som 
skulle bli spist på denne store da-
gen, siktet alle de seks jentene seg 
inn på to-sifret antall is. 
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Fagerholt og Presteheia laget liv i skoletoget

Jørgen Myhre og Johanne Regine Svends-
berget fra 7.klasse ved Presteheia skole 
hadde det ærefulle oppdraget med å holde 
17.mai-talen på Torvet.

- Sammen kan vi 

gjøre en forskjell 

Stemning: Fagerholt skole stilte opp med god stemning og morro. Elever, rektor og lærere var engasjerte og laget mye liv i skoletoget. Foto: Guro Varberg Eriksen

Russebesøk: Elevene i 6.klasse ved Presteheia fikk 
besøk av russen som hjalp til med rop og sang.

Foto: Guro Varberg Eriksen

Fornøyde: F.v Ingrid Wergeland, Eline Aarrestad og 
Karoline Aas var glade etter toget.

Foto: Guro Varberg Eriksen

Foto: Guro Varberg EriksenKlare for mer: F.v Elisabeth Becker-Eriksen, Maren Branthus Hægeland og Kristin Tveiten var kla-
re for å gå enda en gang. 

- Nervene kom da jeg stod på sce-
nen, fortalte Jørgen. 
'H� WR� HOHYHQH� ÀNN� DOOHUHGH� L�

høst vite om oppdraget, da Jørgen 
og Johanne ble valgt som elev-
råds-representanter for 7.klasse. 
Arbeidet med talen begynte for 
noen uker siden.  

- Vi har øvd litt for klassen og 
resten av skolen fra før, men det 
er spennende å holde tale for så 
mange, forklarte Johanne. 

Sommerbyen
(OHYHQH�IUD�3UHVWHKHLD�KDGGH�VDWW�
fokus på forsøpling. Jørgen me-
ner dette er et viktig tema, da 
.ULVWLDQVDQG� JMHUQH� SURÀOHUHU�
seg som en sommerby. 

- Vi kan ikke forandre verden, 
men sammen kan vi gjøre en for-
skjell, sa Jørgen i talen. Han leg-
ger og til at alle må rydde opp et-
ter seg selv, for det er ikke mor sin 
jobb å gjøre dette. 

Inkludering
Jørgen og Johanne valgte også  å 
ta opp temaet inkludering i talen 
sin, og syns Kristiansand er en 
E\�VRP�HU�ÁLQN�Sn�QHWWRSS�GHWWH��
Som skoleelever viser de til FNs 
barnekonvensjon i talen.

- Alle barn skal få en bra sko-
legang, men dette vil ikke la seg 
gjøre uten inkludering, fortalte 
Johanne fra talerstolen. 

Talen handlet også om 17.mai 
RJ� JUXQQORYVMXELOHHW�� (OHY-

ene hadde tatt med historien til 
grunnloven, og snakket om hvor-
for vi feirer 17.mai. Da Johanne 
fortalte i talen at det bare var 
menn som skrev under på grunn-
loven i 1814, siden kvinner ikke 
hadde stemmerett, svarte Jørgen 
at det er bra at kvinner har stem-
merett nå, så alle kan være med 
n�EHVWHPPH��'H�ÁHWWHW�LQQ����PDL�
som en bra dag der alle blir inklu-
dert.

- Alle kan feire, uansett alder, 
kjønn og nasjonalitet, bekreftet 
Johanne. 

God respons
Jørgen og Johanne var storfor-
nøyde etter talen, og sier selv at 
det gikk over all forventning. 
Responsen lot ikke vente på seg 
og under intervjuet kommer det 
mange bort for å gratulere de to 
elevene med vel gjenomført tale. 

- Det kunne nesten ikke gått 
bedre, forteller en smilende Jør-
JHQ�� )¡U� -¡UJHQ� RJ� -RKDQQH� ÀNN�
ta plass ved talerstolen, var det 
ordfører, Arvid Grundekjøn, som 
hadde ordet.  

- Det var litt dumt at ordføre-
ren også avsluttet med 3x3-hurra, 
men en kan vel ikke rope det nok 
på 17.mai, avslutter Jørgen og Jo-
hanne før de gikk å stilte seg opp 
til skoletoget. 

Klare:  Jørgen Myhre og Johanne Regine Svendsber-
get før talen begynner. 

Foto: Guro Varberg Eriksen

Tekst: Guro Varberg Eriksen



6          Oddernes Avis                TIRSDAG 20. MAI 2014

(OHYHU�RJ�IRUHOGUH�KDGGH�VDP-
let seg ved Fagerholt skole un-
GHU� ���PDL� IHLULQJHQ�� (OHYHQH�
koste seg med is, pølser og di-
verse leker som var satt opp, 
mens de eldre hygget seg med 
kaffe og kake i solsteken. 

Moro med 17.mai
Fjerdeklassingene Tiril Holvik 
�����$PDOLD�+¡LER�����RJ�(OLQH�
Øen (9) syns det er kjempegøy 
på 17.mai i byen. 

- Vi gikk i barnetoget tidligere i 
dag. Det var kjempegøy, sier jen-
tene. 
De syns det var morsomt på 
Fagerholt og koste seg i sola. 
.DPHUDWHQH� /DUV� (ULN� &RO-
EM¡UQVHQ� ������ %HQMDPLQ� �HQ�
�����RJ�(LYLQG�%UHNNH������KDG-
de også deltatt under barneto-
get.

 – Det er moro å være med i 
WRJHW��(WWHU�GHWWH�VNDO�YL�QHG�n�VH�
borgertoget, forteller guttene. 

Elever holdt tale
Når alle hadde fått seg plass og 
fått noe å spise var det tid for ta-
OHU�� )HOL[� .HUVWHQ� ����� RJ� 0DU-
WH� 6WU¡P� %HUJHVWLJ� ����� KROGW� HQ�
kjempetale. Her snakket de om 
grunnloven, demokrati og hvor-
dan det var å være ung i Norge 
før i tiden. Felix var litt nervøs før 
han skulle opp å holde talen, men 
koset seg med en is før han skul-
le i gang.

 – Dette er den første isen min 
i dag, men det blir garantert ikke 
den siste, forteller Felix.

Nasjonalsangen ble spilt
På slutten av samlingen kom 
Oddernes korps og spilte. 
Konferansier for dagen, As-
lak Brekke oppfordret forsam-
lingen til å reise seg og synge 
PHG��'HW�YDU�HQ�ÀQ�DYVOXWWLQJ�
på Fagerholt skole med norske 
ÁDJJ�VYDLHQGH�L�YLQGHQ��

En gledens dag ved Fagerholt skole
Oddernes skolemusik-
korps kom marsjeren-
de inn i skolegården 
og spilte nasjonalsan-
gen. Det ble en fin av-
slutning på 17.mai fei-
ringen ved Fagerholt 
skole.
Tekst/ Foto: Jonas Borge Svendsen

Masjerende korps: Oddernes skolemusik korps kom på besøk til Fagerholt skole sin samling på 17.mai. Her masjerer kropset ut mens de spiller kjenningsmelodien til James Bond filmene. 

Dagens tale: 
7.klassin-
gene Marte 
Strøm Ber-
gestig og 
Felix Kersten 
holdt 17.mai 
talen. Her 
sammen 
med konfra-
niser for da-
gen, Aslak 
Brekke.
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En gledens dag ved Fagerholt skole

Masjerende korps: Oddernes skolemusik korps kom på besøk til Fagerholt skole sin samling på 17.mai. Her masjerer kropset ut mens de spiller kjenningsmelodien til James Bond filmene. 

Potetløp: 
Elevene løp 
om kamp 
i potetløp. 
Alle som 
deltok fikk 
premie ved 
mållinjen. 

Bunadsjenter: F.v Tiril Holvik Repstad (9), Amalia Høibo (9) og Eline Øen (9) 
koste seg i 17. mai sola. 

Stillige gutter: Kameratene f.v Lars Erik Colbjørnsen (12), Benjamin Øen 
(13) og Eivind Brekke (12) hadde pyntet seg.

Heia heia!: Aragon Fredriksen ble heiet fram og ga alt for å vinne 
sekkeløpet. 

Populært: Lekeaparatene ble flittig brukt under arrangementet.

På en dag med strålen-
de vær møtte mange 
opp på Presteheia 
skole.
Tekst/ Foto: Svein Kristian Larsen

- Jeg har store forventninger om 
denne dagen, og håper alle som 
er her kommer til å kose seg, sier 
rektor Venke Krogstad Nome.

På programet stod taler, orkester, 
aktiviteter og loddtrekning. Da 
NORNNHQ� VOR� ������ VWDUWHW� GDJHQ�
med taler fra både elevrådslede-
rene Johanne Regine Svendsber-
get og Jørgen Myhre samt Krog-
stad Nome.

Under talen til Krogstad Nome 
ble det blant annet snakket om 
hvor heldig vi er som bor i Nor-
ge og om «Si hei» kampanjen mot 
mobbing. 

- «Si hei» kampanjen handlet om 
DW�ÁHUH�VNXOOH�I¡OH�VHJ�VHWW��YHG�n�
oppmuntre elevene til å hilse på 
hverandre når de møttes, fortel-
ler Krogstad Nome.

Spesielt for denne dagen hadde 
elevene sydd sin egen sløyfe som 
skulle være et symbol på at Nor-
JH�YDU�����nU���

Under feiringen var det virkelig 
lagt til rette for at elevene ikke 
skulle kjede seg. I løpet av dagen 
var det muligheter for at elvene 
kunne blant annet gå på stylter, 

potetløp og ”skyt på mål”-kon-
kurranse. Under sistnevnte kon-
kurranse var det tidligere fotball-
VSLOOHU� &ODXV� (IWHYDDJ� VRP� KDG-
GH�DQVYDUHW��(IWHYDDJ�IRUWHOOHU�DW�
han synes det hele er godt orga-
nisert.

- Det er mye dugnadsarbeid på 
forhånd, men nå har skolen hatt 
dette arrangementet noen år så 
vet de hvordan ting skal være.
Han legger til at det er bra med 
slike arrangementer, og ut i fra de 
som deltok på «skyt på mål» kon-
kurransen kan det se ut som om 
det er mange gode fotballtalenter 
fra Presteheia skole.

(WWHU� DUUDQJHPHQWHW� KDGGH� (I-
tevaag et tett program hvor han 
blant annet skulle i et familiesel-
skap og senere på kvelden se på 
tapto.  

På skolen var det også salgsbo-
der, hvor de blant annet solgte is, 
pølser, brus. Det var mange som 
strømmet til bodene og salget var 
større enn forventet.

- Vi er nesten tom for pølser, der-
med har salget gått bedre enn 
forventet, sier selger Line Marie 
Brudevoll.

Innholdsrik dag 

på Presteheia

Othilie Rasmussen var konsentrert under styltegåingen.

Rektor Venke Krogstad Nome.

Ask G. Knudsen prøver et skudd i ”skyt på mål” - konkurransen.
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For dårlig eksamensopplegg
For russen på Kristi-
ansand Katedralsko-
le Gimle kommer 
russefeiringen i mai 
tett på eksamenspe-
rioden.Allerede den-
ne uka skal de ha de 
første eksamenene.

Tekst: Malene Sørensen Lundberg

Armin Valjevcic, Torbjørn Han-
geland og June Maurstad synes 
eksamensopplegget er lagt for tett 
opp til russe-feiringen.

- Det er for dumt og det er det 
mange som synes! Sier Valjevcic 
(19). 

Kameraten Torbjørn Hange-
land forteller at de må velge om 
de skal prioritere feiringen eller 
eksamensforberedelsen. 

- Man må bestemme om man 
skal komme dårlig forberedt på 
skolen og eksamen, eller om du 
skal droppe feiringen og øve til 
eksamen dagen før og gjøre det 
bedre, sier han.

Også June Maurstad er enig i at 
prioriteringen er avgjørende. For 
hennes del kommer eksamenene 
først, noe som gjør at det blir dem-
per på russe-festingen. 

- Jeg kan ikke bare gi faen selv 
om jeg har lyst! Det er siste året og 
jeg kan ikke gå ut med dårlige ka-
rakterer da, forteller hun.

19-åringen synes det er synd at 
eksamensperioden ikke kunne ha 
Y UW� Á\WWHW� OLWW� ERUW� IUD� ���� PDL�
helgen. 

Går ut over skolearbeidet
Medelev Karoline Søllesvik (19) 

merker et tydelig preg av at fest 
og feiring kan kjennes i skoleti-
den.  

- Det går automatisk ut over 
skolearbeidet når vi er lenge ute 

og har drukket dagen før. Da 
fungerer ikke kroppen som den 
skal og da konsentrerer du deg 
mindre.

For Søllesvik er det pågående 
skoleåret veldig viktig, og hun 
understreker at russetiden derfor 
ikke blir førsteprioriteten. 

- For oss som går siste året nå 
er det ofte et ”must” å få gode ka-
rakterer for å komme inn på de 
studiene man vil. Jeg har ikke latt 
det gå utover skolen, for jeg vil 
ha gode karakterer til å komme 
inn der jeg vil. Men jeg merker 
spesielt på heldagsprøvene at det 

er noen fag man må øve ekstra til, 
og da er det vanskelig å få tid til 
russe-feiringen. 

Skulker
Valjevcic innrømmer at russeti-

den har gått litt ut over skolen i 
det siste. 

- Jeg har tatt en del fri for å gjøre 
litt tull rundt omkring. Som i stad 
for eksempel: vi var lenge ute i 
går for å jage en russebil. Vi kjørte 
i to timer og egget dem med sik-
kert femti egg. Det er dette som er 
det gøye med russetiden!

Valjevcic vedgår at all tiden de 

bruker på russe-feiringen tar på 
både formen og skolearbeidet. 

- Jeg merker det blir tungt, spe-
sielt når jeg trener ved siden av. 
Jeg får ikke mye søvn. 

Kunne hatt russetiden tidligere
Assisterende rektor ved Kris-

tiansand Katedralskole, Gunnar 
Bech, me-
ner at russen 
selv kunne 
ha valgt å ha 
russetiden på 
et annet tids-
punkt. 

- Russen kunne jo valgt å ha 
russetiden tidligere, sier han.

Han har ikke merket særlig til 
protester rundt eksamenstiden 
selv blant russen.

- For Kristiansand tror jeg ikke 
russetiden vil bli noe problem i 
forhold til eksamensperioden, 
for de har ikke vært utagerende. 
Russen er mer opptatt av å gå 
gjennom en eksamensperiode og 
klare det, mener Bech.

MISFORNØYDE: Russen ved Kristiansand Katerdralskole Gimle er misfornøyd med hvor tett eksamensperioden er knyttet opp til russe-feiringen og 17. 
mai. Fra venstre: Karoline Søllesvik, Armin Valjevcic, June Maurstad og Torbjørn Hangeland.                                                  Foto: Malene Sørensen Lundberg.

Drømmedag på brannstasjonen

Det er en gjeng på ti barn som 
venter spent utenfor brannstasjo-
nen. Morten Nygaard, en lokal 
utgave av “Brannmann Sam”, 
har ansvaret for omvisningen ved 
Kristiansand brannstasjon. Det er 
stor jubel når han endelig kom-
mer for å vise dem rundt.

Det hele starter ved at barna får 
på seg sitt eget brannvernutstyr, 
både jakke og hjelm. 

 Brannkonstabel Nygaard øn-
sker å høre om barna vet noe om 
brannsikkerhet:

- Har dere lært noe om brann-
sikkerhet hjemme? 

Seksåringene på Prest-
heia barnehage kan mer 
om brannslanger, brann-
biler og brannsikkerhet 
enn mange andre.
Tekst: Julie Sørensen Molvik

��5LQJH� ����RJ�Jn�XW� DY�KXVHW��
URSHU�ÁHVWHSDUWHQ�DY�EDUQD�
� (QGHOLJ� NRPPHU� K¡\GHSXQN-

tet, kjøre brannbil! De kjører i to 
puljer. Turen i den røde brannbi-
len faller i smak.

– Syns dere det var gøy å kjøre 
brannbil?

- Ja, roper alle barna høyt i kor!
- Det morsomste var når han 

satte på blålys og sirene, sier Sver-
re Svenkerud (6).
(WWHU�HQ�WXU�PHG�EUDQQELOHQ��HU�

det klart for enda ett høydepunkt, 
QHPOLJ�n�SU¡YH�EUDQQVODQJHQ��(Q�
etter en får de prøve seg. Med 
stort trykk på brannslangen og 
alvorlige, unge brannkonstabler 
blir hele parkeringsplassen uten-
for brannvakta sprøytet full av 
vann.

 - Vi har brannvernuke i barne-
hage, hvor vi skal lære de litt om 

brannsikkerhet. Derfor er vi på 
besøk her på brannstasjonen, for-
teller Birthe Bratland, pedagogisk 
leder i Presteheia barnehage.
�(WWHU�HQGW�GDJ�Sn�EUDQQVWDVMR-

nen, virker det som om brann-
konstabelyrket er blitt populært. 
Flere av barna vil bli brannkon-
stabel når de blir store. Og det er 
klar tale hva som hadde vært best.

- Spyle med vann og kjøre 
brannbil!
� 0HQ� HQ� WLQJ� ÁHUH� DY� EDUQD�

hadde gledet seg til, var å skli ned 
den berømte brannstanga. Der 
setter brannkonstabel Morten ned 
foten.

- Det er nok litt for høyt for 
dere, men jeg kan skli ned den så 
dere får se på, sier brannkonsta-
belen, og svinger seg ned stangen 
foran barna.
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For dårlig eksamensopplegg
Bryllup hver helg
Mens det på lands-
basis er nedgang i 
kirkelige vigsler har 
det i Kristiansand 
holdt seg jevnt med 
antall par som skri-
der oppover kirke-
gulvet.
Tekst. Sigrid Nese og Mathilde Stray

��1n�HU�YL� L�PnO�PHG�NRQÀUPD-
sjonene. Dermed kan bryllups-
sesongen starte for fullt,  sier 
sogneprest i Oddernes kirke, Jon 
Andreas Lauvland.

Det er travle tider i kirken.  
Sognepresten viser frem en full-
pakket kalender med bryllup 
hver eneste helg fram til septem-
ber. Dette i tillegg til barnedåp, 
begravelser og gudstjenester.

Travle tider 
- I høysesongen er det ofte tre 
vigsler per dag, sier Lauvland.

I Kristiansand er det fritt kirke-
valg, som gjør at man kan velge 
å gifte seg akkurat der man vil.

- Man kan selv velge hvilken 
kirke man vil gifte seg i.

I Oddernes kirke er det rundt 
�������YLJVOHU�L�nUHW��,�/XQG�NLUNH�
er det bare en.

- Mange velger Oddernes Kir-
ke fordi den er tradisjonell og 
vakker, sier Lauvland.

Selv om det er travle tider 
smiler Lauvland. Han har ak-
kurat kommet hjem fra stabstur 
til Spania med sine kollegaer og 
tropper opp i shorts og med som-
merbrune legger.
 
Takknemlig 
Lauvland føler seg privilegert 
som får være prest.

- Det er veldig hyggelig å vie 

folk. Jeg føler meg privilegert 
som får ta del i de store overgan-
gene i menneskers liv, sier han. 
 
Stabile tall 
Tallene på humanetisk bryllup 
og borgerlige vielser øker. At det 
er nedgang i kirkelige vigsler i 
resten av landet er ingen hem-
melighet.
,� I¡OJH�66%�YDU�GHW� L� ����������

en nedgang på 16,8 prosent i 
.ULVWLDQVDQG�� 0HQ� IUD� ����� WLO�
����� KDU� GHW� Y UW� HQ� ¡NQLQJ�
Sn� ��� SURVHQW�� 7DOOHQH� YLVHU� DW�
antallet kirkelige vigsler hol-
der seg stabilt i Kristiansand. 
  - Akkurat det synes jeg er inter-
essant. Jeg tror kirken står sterke-
re her enn i andre deler av landet. 
Vi blir nok senere rammet av ned-
gangen, sier han.

Bryllupssesong: Sogneprest i Oddernes kirke Jon Andreas Lauvland holder dørene åpne for brudepar hele som-
meren. Foto: Sigrid Nese

Kirkelige vielser utført i 
Kristiansand: 
 
2009: 174 stk 
2010: 135 stk 
2011: 134 stk 
2012: 128 stk 
2013: 148 stk 
 
Kirkelige vielser utført 
i Den norke kirke i hele 
landet: 
 
2013: 8221 stk  
 
Endring siste fem år: 
- 1788 stk 
= Nedgang -21,7 prosent 
 

KSO 2014

I dag går den tredje av fire ori-
enteringsløp under Kristian-
sand Sprint Orientering 2014 
(KSO) av stabelen. Oppmøte-
sted er ved Oddersjaa SSK sitt 
klubbhus på Kongsgård. Det 
er felles løype for alle klas-
ser, og forventet vinnertid vil 
ligge på 10-15 minutter. KSO 
arrangeres av Oddersjaa SSK, 
OK Sør og Kristiansand Orien-
teringsklubb.

Skulpturer i 
botanisk hage

Agder Naturmuseum og bo-
tanisk hage stiller ut en rekke 
skulpturer av billedhuggeren 
Michael Rieu. Målet med pro-
sjektet er å gjøre tredimensjo-
nal kunst mer tilgjengelig for 
et bredere publikum. Utstil-
lingen åpner søndag 25. mai 
klokka 14.00 med åpningsord 
av kulturdirektøren i Kristian-
sand, Stein Tore Sorthe. Det 
blir også servert rabarbrasaft 
fra hagen i forbindelse med 
åpningen.

Jentelaget 
fremdeles 
ubeseiret

Gimletroll J16 spilte fredag 
sin fjerde kamp for sesongen 
og fikk sin fjerde seier. Fredag 
ble Torridal slått 2-0 på Prest-
heia kunstgress. Jentelaget 
har dermed vunnet alle sine 
kamper og enda ikke sluppet 
inn mål i seriespillet. Neste 
kamp er borte mot Vindbjart 
torsdag kveld. 
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Magasin

Lacrosse – en av de ukjente idrettene
I sommer er det klart 
for nok et NM i den 
ikke altfor kjente spor-
ten lacrosse. En av del-
tagerne der er 
Universitetet i Agder 
sitt lacrosse herrelag.

Tekst: Svein Kristian Larsen 

– Jeg har høye forventninger, 
RJ�Qn�JnU�YL�LKYHUWIDOO�IRU�ÀQDOHQ��
sier spillende trener Christian Si-
vertsen.

Lacrosse er en ukjent sport for 
GH� ÁHVWH�� PHQ� L� I¡OJH� 6LYHUWVHQ�
kan det kort forklares med at det 
er en light versjon av ishockey. 
Spillerne løper på en gressbane, 
hvor det meste foregår i luften. 

UiA sitt herrelag har vært med 
L� 10� VOXWWVSLOOHW� �� JDQJHU� WLGOL-
gere. Nå satser de alt for å få med 

seg NM gullet med seg i kofferten 
tilbake til Kristiansand.

– Det er bare ett eller to NM vi 
ikke har vært med på siden UiA 
lacrosse ble startet opp for 7 år si-
GHQ��,������EOH�YL�QXPPHU�WR�RJ�L�
�����EOH�YL�QXPPHU�ÀUH��IRUWHOOHU�
Sivertsen.

Sammen med Christian Sivert-
sen spiller Thore Joa, som også 
går for gull.

– Hvis vi ikke har troa på at vi 
skal vinne er det ikke noen vits i å 
møte opp, sier Joa

Ubeseiret i innledende NM

Tidligere i år har det vært innle-
dende NM - runder i Trondheim 
og Grimstad, og det er i puljen 
som har vært i Grimstad som UiA 
lacrosse har deltatt i. 

- Vi ble ubeseiret gjennom de 
innledende NM - rundene, og slo 
blant annet Oslo som er ranket 
VRP�QU�����IRUWHOOHU�6LYHUWVHQ��

Seier i puljespillet i Grimstad 
JMRUGH� DW� 8L$� ODFURVVH� NYDOLÀ-
VHUWH� VHJ� UHWW� LQQ� L� VHPLÀQDOHQ� L�
NM sluttspillet. Det hele foregår 
i Oslo. 

- Det er alltid Oslo som er NM- 
arrangør, legger Sivertsen til. 

Godt miljø

'H� HU� XQGHUNDQW� DY� ��� VW\N-
ker på laget til UiA Lacrosse, og 
sammen skaper de et godt miljø, 
forteller Sivertsen. 

- Det er et veldig inkluderende 
miljø på treningene, og det gjør 
at det blir kameratskap ved si-
den av treningene også. Vi mø-
ter hverandre på skolen, spiser 
sammen og jobber sammen, sier 
Joa. 

Tre ganger i uka møtes gjengen 
for å trene sammen, og Sivertsen 
forteller at de starter treningene 
med å få i gang kroppen. Deret-
ter jobbes det blant annet med 
teknikken på basisøvelsene og 

- Jeg hadde jo aldri sett for meg 
n�Á\WWH�IUD�GHWWH�KXVHW��IRU�SODQHQ�
var jo å bo der hele livet, forteller 
huseieren Belinda Bjerke.
+XQ�RJ�EDUQD�Á\WWHW�LQQ�L�EROL-

JHQ�L�RNWREHU�������PHQ�VNDO�DOWVn�
Qn�Á\WWH��%ROLJHQ�YDU�HQ�DY�QL�À-
nalister i TVNorge-serien «Årets 
KMHPª��RJ�ÀNN�P\H�RSSPHUNVRP-
het. Men med nye utfordringer 
IRU�%MHUNH��HU�GHW�Qn�WLG�IRU�n�Á\WWH�
fra det spektakulære betonghuset 

på Gimlekollen.
- Som mamma er det veldig 

WULVW� n� Á\WWH� IUD� GHWWH� KXVHW�� VSH-
sielt nå som gata kryr av første-
klassinger. Så det gjør litt ekstra 
vondt i mammahjertet, sier hun.

3ULVDQW\GQLQJHQ�OLJJHU�Sn�������
����NURQHU�IRU�KXVHW��VRP�EH�E\J-
JHW� L�������'HW�HU�KXVHLHUHQ�VHOY��
Belinda Bjerke, som har designet 
huset.

µcUHWV�KMHPµ�ÀQDOLVW�WLO�VDOJV
%HOLQGD�%MHUNH�Á\W-
ter fra sitt egende-
signede hus på Gim-
lekollen.
Tekst: Julie Sørensen Molvik

Funkishus: Betonghuset, med utsikt over hele byen, skiller seg ut på 
Gimlekollen.      Foto: Exbo.

Det lille ekstra
Inne i huset er 

det en sklie fra 
første til andre 
etasje, og denne 
er blitt lagt mer-
ke til av mange.

- Dette er jo et 
lekehus, og det 
er ingen tvil om 
at det er gøy å 
være barn i dette 
huset, avslutter 
hun.

Lekehus: Sklie ned fra andre etasje er det ikke alle som har. 
Foto: Exbo.

Fakta om Lacrosse

 - Spilles på en fotballbane.
- Målene står litt utpå banen, så 
spillerene kan løpe foran og bak 
mål. 
- Beskyttelse på armer, skuldre, 
rygg og bryst. 
- Bruk av kølle med stram nett-
lomme i enden. 
- 10 spillere på banen inkl. keep-
er.
- Banen er delt opp i 3 soner, for-
svar, midtbane og angrep. 
-  Forsvar kan ikke gå over midt-
bane, mens angrep kan ikke gå 
motsatt vei. 
-  Midtbanespillerne kan løpe 
over hele banen. 
- Ballen kan komme opp i en has-
tighet på 150 km\t

«dodging», som er å løpe forbi en 
annen spiller. 

- Vi trener tre ganger i uka, og 
det er tirsdag, onsdag og lørdag. I 
eksamensperioden trener vi bare 
på tirsdag, legger Sivertsen til. 

Fornøyd med å være trener for 
laget

Christian Sivertsen ble trener 
for laget etter et opphold i Tysk-
land. 

- Det er veldig gøy. Jeg lærte 
veldig mye da jeg var i Tyskland. 
Han som var trener for laget da 
jeg kom tilbake skulle skrive mas-
teroppgave, så ble derfor spurt 
om å ta over laget. 

Han forteller videre at han har 
på ingen måter tenkt til å gi seg 
enda og kommer til å fortsette et 
par år til. Thore Joa er veldig for-
nøyd med det.

- Han klarer å få effektivisert 
treningene, og få noe ut av dem, 

forteller Joa. 
Under kamper består angrepet 

av nettopp Christian Sivertsen 
og Thore Joa. Sistnevnte føler det 
funker bra med de to på topp. 

- Nå har vi spilt sammen i 3 år. 
Vi kjenner til hverandre, hva vi er 
god på, og hvor vi er plassert. 

En gammel idrettsgren

Sivertsen forteller at Lacrosse 
har sitt opphav fra langt tilbake i 
WLG��RJ�DW�GHQ�HU�PHOORP�������RJ���
����nU�JDPPHO��

- Den har sitt opphav fra india-
nere i Amerika, hvor de pleide 
å bruke sporten til blant annet å 
forberede seg til krig og glede gu-
dene. Derfra har det utviklet seg 
til det vi har i dag. Tidligere ble 
det bare spilt lacrosse i USA, hvor 
GH�KDU�SURIÁLJDHU��

Går for gull: Herrelaget til UiA Lacrosse skal gi alt for å få med seg NM-gullet tilbake til Kristiansand. (Foto: Privat)
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Mange tur- og tre-
QLQJVJODGH�ÀQQHU�
veien til Jegersberg. 
Fuglekvitter og and-
pustne mosjonister 
kan høres blant de 
grønne trærne i tur-
området. 

UiA-studentene Marita Olsen 
og Kristine Solheim synes det er 
herlig med en pause fra skolear-
beidet. 

-Det er veldig godt med litt 
frisk luft fra eksamenslesingen. 
Dessuten bor vi i nærheten, så 
det er kort vei til Jegers, forteller 
Kristine.

De er to av mange mosjonis-
ter vi møter i Jegersberg fredag 
formiddag. Våren har kommet 
for fult til turområdet, fuglene 
synger og vinden blåser svalt 
gjennom trærne. 

De to lærerstudentene mener 
DW�PDQ�Pn�XWQ\WWH�GHW�ÀQH�Y UHW�
mens man kan. 

- Vi går oftere tur nå som det 
HU�Vn�ÀQW�Y U��'HW�HU�GHLOLJ�n�Jn�L�
skogen, spesielt i forhold til asfal-
ten, sier Marita.

Hvorfor velger dere nettopp Jegers-

berg? 

��'HW�HU�IRUGL�GHW�HU�Vn�ÀQW�n�Jn�
langs vannet her. I tillegg er det så 
utrolig mange forskjellige stier å 
velge mellom, sier Marita. 

Tur med Nala
(OLVDEHWK� 7¡QQHVHQ� KDGGH� PHG�
seg Nala for litt mosjon. 

- Jeg liker å trene her fordi det 
HU� Vn� ÁRWWH� O¡\SHU�� 'HW� HU� EUD� DW�
det er så varierte veier og stier. 

Jegersberg blomstrer

Det blir tur omtrent fem dager i 
XND�Sn�PHJ�RJ�1DOD��IRUWHOOHU�(OL-
sabeth Tønnesen. 

Faste turer hver uke  
Iført joggesko og treningstøy i 
spreke farger, kom Kristine Net-

land og Kathrine Håkensen til 
Jegersberg for å trene.  

- Vi pleier alltid å gå her, fordi 
det er så mange stier å velge mell 
om. Dessuten er det nært for oss, 
fordi vi bor på Lund, sier Kristine. 

Kathrine er enig, og forteller at 

de er her relativt ofte.
��9L�HU�KHU�ÀUH�JDQJHU�L�XND��VLHU�

hun. 

Mosjon 
Nina Birkeland og Jan Bang holdt 
et høyt tempo i løypa.

- Målet med turen er å få mo-
sjon. Det blir tur to ganger i uka, 
forteller Birkleland.

- Jeg synes det er helt fantastisk 
KHU�� /¡\SHQH� HU� Vn� ÀQH� RJ� YDUL-
erte, sier Jan Bang. 

Tekst: Silje Halvorsen og Mathilde Stray

Tur: Kristine Solheim (t.v) og Marita Olsen tar pause fra lesingen.           Foto: Silje Halvorsen                                                                                                                        Aktive: Elisabeth Tønnesen går tur 
med Nala.    Foto: Silje Halvorsen

Venninne- tur: Kristine Netland og Kathrine Håkensen er her ofte.                                                      
Foto Silje Halvorsen 

Spirer og gror: Skiltet kan såvidt skimtes mellom greiner og trær                                                     
Foto: Silje Halvorsen

Prosjektet begynte sommeren 
������RJ�EDNJUXQQHQ�YDU�VWXGHQ-
tenes ønske om å droppe penn 
og papir på eksamen. Det er ett 
toårs-prosjekt, som går fram til 
VRPPHUHQ� ������ KYRU�PnOHW� HU� n�
heldigitalisere eksamensproses-
sen. De har i første omgang av-
grenset prosjektet til de som tar 
ren tekst-eksamen.

- Vi valgte den eksamenstypen 

som hastet mest, og som var en-
klest å gjennomføre. Det er altså 
de som har rene tekst-eksamener 
som får digitalisert eksamen i før-
ste omgang, forteller prosjektle-
der for på UiA, Nora Clarke.

Det blir altså ett tydelig an-
tall elever som skal gjennomføre 
eksamen digitalt fra høsten av. 
Muntlig eksamen, hjemmeeksa-
men og innleveringer i løpet av 
skoleåret skal også kunne gjøres 
digitalt.

 
Innføringsfase
Universitetet har hatt mye testing 
av systemet. Bring our own de-
vice (BYOD), altså bruke egen PC, 
har vært en vesentlig del av digi-
taliseringen.  I den forbindelse 
tilbyr UiA workshops, hvor man 
frivillig kan møte opp for å lære 

om systemet så det blir mindre 
stress på eksamensdagen.

- Da tar de med seg PC-en sin 
og installerer det som trengs og 
spør om eventuelle spørsmål, så 
de er klare til eksamensdagen, 
sier Clarke.

Hun kan bekrefte at prosessen 
ikke har gått smertefritt. Studen-
tene skal blant annet installere en 
web-browser til sin PC, og den 
har ikke passet til alle operativ-
systemene.

- Vi ber elevene møte opp halv 
ni på eksamensdagen, i tilfelle 
slike tilfeller skal oppstå. Og hvis 
vi ikke får det til å fungere, får de 
låne PC av skolen, sier Clarke.

De har også brukt mye tid på å 
ÀQQH�XW� HQ� O¡VQLQJ� IRU� n� OnVH� LQ-
ternettet, slik at det ikke skal være 
mulig å jukse.

 
God og stabil løsning
UiA var den første skolen som 
prøvde den nye løsningen sist 
høst, og de har brukt mye tid på å 
hjelpe til med å utvikle produktet 
videre med leverandøren. Det har 

nå blitt en god og stabil løsning, 
som de kan bruke videre.
�� 'HW� HU� ÀQW� YL� KDU� GHWWH� VLVWH�

semesteret så vi får testet det ut, 
så det blir helt klart til høsten, sier 
Clarke.

Nå går det mot slutten 
for penn og papir for 
studentene på Univer-
sitet i Agder.

Tekst: Julie Sørensen Molvik

Digital eksamen i boks

 

Prosjektleder: Nora Clarke tror digitalisering av eksamen er noe studente-
ne har ønsket veldig lenge.   Foto: Julie Sørensen Molvik
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Baksiden Tips oss!
- om arrangementer,  

personer, store og små  
hendelser i ditt lokalmiljø

 Barna i Karuss barnehage var 
på naturhistorisk museum man-
dag for å se på bjørneutstillingen. 
%DUQD�ÀNN�RJVn� ODJH�VLQH�HJQH�

bjørnetenner.
- Det var mest moro å lage bjør-

QHWHQQHU�� VLHU� .ULVWLDQ� (PLO� 0L-
kalsen. Han er en av mange som 
løper rundt fra bjørn til bjørn. Tu-
ren til museumet har vært plan-
lagt en stund og barna har gledet 
seg lenge.

På utstillingsbjørnene lager de 
egne gips-tenner fordi de ekte te-
nenne råtner. Dette gjorde barna 
også og viste stolte frem det de 
hadde laget. 

På utstillingen ruller det en 
ÀOP�DY�EM¡UQHU�L�EDNJUXQQ��

- Hva gjør de?, spør en av bar-
na.

Barnehage-assistenten må sva-
re at de lager bjørnebabyer, noe 
som får barna til å le. 

Barna sitter barna rundt en stor 
sel. De spør mange spørsmål om 
isbjørnen som står rett ovenfor 
dem.

- Fryser de hvis de ikke har på 
sko?, spør Ole Bertelsen. 

Beate Strøm Johansen svarer at 
isbjørnene har pels under føttene, 
både for å holde varmen og at 
ikke isbjørnene skal skli på isen. 

Barna syns isbjørnen var inter-
HVVDQW� RJ� QRHQ� SXWWHW� ÀQJHUHQ� L�
øret på bjørnen.

- Æsj, den har masse ørevoks! 
roper de. 

Beate Strøm Johansen spør bar-
na mange spørsmål. Blant annet 
hvor isbjørnen er fra.

- Nordpolen!, roper de. De har 
gjort hjemmeleksen sin og følger 
nøye med på hva Johansen sier. 

Barna i Karuss bar-
nehage var i ekstase 
GD�GH�ÀNN�VH�EM¡U-
neutstillingen man-
dag.

Tekst: Cecilie Engh.  

Laget sine egne bjørnetenner

Stolt: Ole Bertelsen viser frem sin nystøpte bjørnetenner.                         Foto: Joakim Fossan

FV: Eline Christensen, Alvilde Brunvand, Rinora Halili, Malene Abelseth, 
Eline Grødum, Maren Stoveland, Karianne Ourom. NV: Kristian Emil Mikal-
sen, Ole Bertelsen, Emma Larsen, Øyvind Berge.
Foto: Joakim Fossan

Entusiastisk: Beate Strøm Johansen forteller at  isbjørnen har blå tunge, 
gjennomsiktig pels og svart hud.              Foto: Joakim Fossan

Fokusert: Øyvind Berge støper en bjørnetann han kan ta med hjem. 
Foto: Joakim Fossan


