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Hærverk på kirke-
gården

-

Full fart i rampen

- Gir russetiden en 
ny dimensjon. 

Det går unna i Presteheia 
skoles nye skatepark. Tyng-
dekraft og hindringer blir 
irrelevant når guttene får 
brett under bena og frie 
tøyler i rampen.

Erik Larsson er redd for at  
kobberet skal bli fjernet fra 

gravsteiner har fått kobbe-
ret frastjålet.

Syv gutter ved Kristian-
sand Katedralskole Gimle 
har viet russetiden, og rus-
sebilen, til å samle inn pen-
ger til jenter i Bangladesh. 
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Den 5. august ankom jeg Kristian-
by ved buss. Byen som ble grunn-
lagt av en sjørøver og satt på kar-
tet av en dyrepark, sammen med 
enda en sjørøver. Bussen suste 
forbi dyrehagen og et gedigent 
kjøpesenter – «Norges største», 
sa noen på bussen. Så møtte jeg 
den store eventyrreven når bus-
sen kjørte over Varoddbrua. Vi 
nærmet oss sentrum. Her skulle 
jeg bo og studere, i likhet med en 
drøss andre studenter fra nært og 
fjernt.

Kong Christian IV hadde visjo-
ner om en handelsby i Sør-Nor-
ge. Med kvadraturen som gjør 
det lett å orientere seg er det ty-
delig at dette, historisk sett, er en 
godt planlagt by. Nå må en kjø-
re bil eller buss opp til sørlands-
senteret for å få kjøpt seg en tele-
fon eller nytt batteri til mopeden. 

Jeg er glad for at jeg ikke kjører 
bil i denne labyrinten av enveis-
kjøringer, omveger, dyre par-
keringshus og bomringer. Den-
ne byen klarer visst heller al-

sin egen containerhavn. Kanskje 
dette fordi havnens inntekter går 
helt andre steder enn tilbake til 
havnevesenet?

«De ødelegger sentrum» sa en 
gammel mann i byen, da han 
overhørte vår frustrasjon etter å 

reiser heller til sørlandssenteret», 
fulgte han opp, uten å si hvem 
som sto bak denne ødeleggelsen.

Pratsomme sørlendinger, som 
alle andre folk – ikke minst meg 
selv, klager og syter om de minste 
problemer. Allikevel kan man bli 
vant til sytingen når den kommer 

med «bløde» konsonanter. Når 
en faktisk lærer å forstå hva folk 
sier her nede, er de meget hyg-
gelige. Allerede første kveld her 

ger i Markensgate. Kanskje er det 
akkurat denne idyllen i sentrum 

butikkene på berget? 

Bylivet og patriotismen lever i 
regn og solskinn, og det med 
god grunn. Om man ser bort i fra 
nordavinden som til tider virker 
å komme fra alle kanter, er det 

ne er ikke fullt så skumle som 
mange kanskje skulle tro. Man 
blir fort glad folk her på Sørlan-
det, ikke minst her i denne sjørø-
verbyen. Ha en hyggelig 17. mai!

Herlige  Handelsby

I denne utgaven av Oddernes 
Avis kommer det frem at byde-
lens velforening sliter med å få 
folk til å betale årskontingenten. 
Samtidig ble det i forrige ukes 
avis kjent at Gimlekollen og 
Oddernes-området er blant by-
ens tryggeste områder. Her får 
velforeningen skryt av både poli-
tiet og lokale politikere for deres 
engasjement. Og hva er takken? 
25 prosent oppslutning fra en av 
byens mest velstående og tryg-
geste villaområder.

Noen vil kanskje argumentere 
for at sørlendinger bare er litt 
trege, og hadde det vært slik at 
innbyggerne hadde brukt et par 
dager, ja til og med noen ekstra 
uker på å betale, kunne vi skjøvet 

å betale en regning  – så trege er 

vi ikke. 

Kanskje er det grådigheten som 
har tatt oss? At en ”frivillig” 
regning ikke blir prioritert foran 
andre ting vi heller anser som 
viktige, eksempelvis et restau-
rantbesøk eller en tur på kino, er 

snakk om 200 kroner (settes opp 
til 300 kroner fra og med 2014), et 
ubetydelig beløp for et av byens 
mest velstående områder, som 
tilfeldigvis også ligger i verdens 
rikeste land. Jeg skal ikke påstå at 
det dermed betyr at Gimlekollen 
er verdens rikeste bydel, men det 
er et poeng verdt å understreke.

Det er jo heller ikke slik lenger 
at alle som bor på Gimlekollen 
er oppvokst her, de kommer fra 
mange av landets krinkler og 
kroker, og de føler kanskje ikke 

den samme tilhørigheten som 
andre fra bydelen vedkjenner 
seg. Jeg har faktisk sympati med 

som praktisk talt ikke har tid til å 
ta på seg hanskene og sette spa-
den i jorden. Men det jo derfor vi 
har en velforening med en kon-
tingent, slik at de som ikke har 
muligheten til å bidra fysisk av 
ulike årsaker, enkelt og greit kan 
betale en liten regning, slenge 
bena på bordet og nyte livet vi-
dere med god samvittighet. 

Noen mener kanskje de har nok 
med sin egen hekk, og dessverre 
for noen og heldigvis for andre, 
kan ingen tvinges inn i engasje-
ment. Men dette handler kun om 
en regning, ikke en stor regning, 

frem lommeboken. 

Kontigent  til  besvær

Mening

Pengene  
preger  oss Sindre Hopland

sindrehopland@gmail.com

Bjarte Østebø
bostebo@gmail.com

Leder:

I Oddernes Avis denne gangen handler mye om penger 
på en eller annen måte. Du kan lese om volleyballmiljø-
et i Kristiansand, som ønsker å bruke drøye to millioner 
kroner på en ny treningshall. Det vil hjelpe rekrutterin-
gen og heve kvaliteten. Lokalpolitikerne er delte i sitt syn 
på saken, som er oppe i bystyret i disse dager. Spørsmå-

Alt er et spørsmål om penger. Det viser seg også at 
bare én fjerdedel av medlemmene i Gimlekollen Velfor-
ening betaler ikke medlemskontigenten sin. Dette står i 
kontrast til tall fra hovedorganisasjonen Virke, publisert 
i Dagsavisen den 13. mars i år. I følge tallene har nord-
menns forbruk økt med 78 % siden år 2000. Rike nord-
menn bruker stadig mer. Og mest av alt bruker vi på tje-
nester. I løpet av den samme perioden på 13 år har vi 
brukt 93 % mer på tjenester. Vi betaler andre for å vas-
ke huset, vokte sportsutstyret eller gjøre hagearbeidet. 

ting. Så er spørsmålet hva Gimlekollens befolkning bru-
ker pengene sine på?

å også med deg guttene som har valgt en annerledes 
russetid. Gjennom sponsorer og fremtidig salg av russe-
bilen støtter de utdanning for jenter i Bangladesh.

Det er neppe økonomiske motiver som ligger til grunn 
for at det stjeles bokstaver fra gravstøtter på kirkegården. 
Til det er kiloprisen på kobber på lav. Men en rystende 
sak er det uansett.

«Penger regjerer verden», sa den tyske dramatikeren og 
poeten Bertolt Brecht. Han hadde naturligvis rett. 

Men Oddernes Avis er gratis.
Det er leseren selv som skal sette pris på den.
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TID FOR FOTOGRAFERING!
Sommeren er den perfekte tid for fotografering. 

Ta kontakt for å høre mer om våre hyggelige tilbud.

Tordenskjoldsgate 17, 4612 Kristiansand
tlf: 45 49 20 00 | e-mail: post@depui.no | www.depui.no
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Nyheter
Betaler  ikke  til  velforeningen
Bare en fjerde-
del av husstan-
dene har betalt 
medlemskon-
tigenten til 
Gimlekollen 
velforening. 
Tekst: Carl Berge og Sindre Hopland

- Spesielt i forhold til det vi har 
gitt tilbake i vårt nærmiljø, så er 
det noe underlig at ikke de som 
bor her bare går inn på nettsiden 
og betaler de to hundre kronene 
som vi nå ennå har i årlig kontin-
gent, forteller den nyvalgte lede-
ren av Gimlekollen velforening 
Jens A.Simonsen. 

Simonsen forteller at styret i 
dag har en grei økonomi, men 
han frykter det lave medlemstal-
let vil kunne gå utover nåværen-
de og kommende prosjekter som 
det arbeides frivillig med. 

- Da hadde det vært godt å vite 

med gode ord, men også rent 
økonomisk som et nytt medlem 
hos oss. 

Større potensial 

Simonsen mener Gimlekollen 
Velforening har et langt større 
potensial enn det medlemstallene 
tilsier. 

- Vi har budsjettert med å kun-
ne nå minst 500 betalende med-
lemmer nå i år, og vi har en sam-
let tro på at vi i løpet av året vil 
kunne nå dette målet. Allikevel er 
vi nok ikke helt fornøyd før vi har 
nådd 50 prosent oppslutning fra 
de som bor her.

- Det naturlige område vårt 
strekker seg faktisk fra Jegersberg 
og over til Gill - med Bjørndals-

Egil Andersen har mange år sit-
tet i styre, men har nå valgt å 
overlevere stafettpinnen til den 
yngre garde. 

- Men medlemskontigenten er 
betalt altså, sier han. 

- Eller, min kone har betalt, så 
da er det vel greit, sier han og ler. 
Anita Hærås har vært medlem i 
nesten tyve år.

- Ja, jeg syns det er en selvfølge 
at en er med og bidrar, forteller 
hun.  
Wenche Ånen tilhører en av de 
mange husstandene som ikke 

heia som sydligste spiss, og her 

på. 

Synlighet 
- Vi har også økt synligheten be-

traktelig de siste årene, og derfor 

markedsføringen vår. Vi skulle 

lagret vår web-side som en favo-
ritt, og for de mange som også er 
på Facebook om dagen har de en 
god mulighet til å følge alle våre 
bevegelser i hverdagen.

Engasjerer  seg  gjerne  
en jobb for alle, ikke bare barn. 
Vi er opptatt generelt av miljøet 
på Gimlekollen, enten det gjelder 
rydding av boss, lysløyper eller 
benker. Og enda mer, forteller Si-
monsen.   

har betalt medlemskontigenten 
til Gimlekollen Velforening. 

Hun begrunner det med at hun 
ikke har barn som er små, og at 
Gimlekollen Velforening retter 
seg mye mot barn. Hun har der-
for ikke sett behovet for å enga-
sjere seg, men understreker at de 
gjør en viktig jobb, og hun er po-
sitiv til det nye aktivetsområdet 
som planlegges.

Simonsen forteller: 
-Gimlekollen Velforening gjør 

- Vi har fremdeles for få med 
oss, men i disse dager har det bik-
ket over 400 betalende beboere 
som vi kan si er en liten økning 
fra de senere år.

- Som dere ser så er det ikke 
bare støtte til postkassestativ, 

Nyvalgt leder: Simonsen ettersøker mer engasjement, også av det økonomiske slaget. Her på vei for å ! kse en bro ved Jægersberg. FOTO: Carl Berge.

HAR BETALT: Egil 
Andersen står for 
vårrengjøring. Han 
har en av dem som 
har betalt medlems-
kontigenten.  Foto: 
Sindre Hopland

Seilbåtens dag på 
Vollevannet
Søndag 26. mai arrangerer Gim-
lekollen velforening og Christi-
ansand seilforening seilbåtens 
dag på Vollevannet. Arrange-
mentet starter klokken 11.00.

Gimlekollen velforening melder 
på sine nettsider at det blir satt 
ut A-joller, kanoer og mulig 
noen optimistjoller fra bade-
stranda i øst. Det kommer til å 
være instruktører til stede for å 
spre sin kunnskap om seiling. 
De ber store og små sjøfolk ta 
med eget turtøy, grillmat og 
redningsvest, og byr på en stor 
opplevelse for store og små, 
naboer og venner. Velforenin-
gen melder også at det er mye 
! sk i vannet, så det er bare å 
ta med ! skestanga for de som 
ønsker det.

North Atlantic Row 
går for Guiness
Fire islendinger kaster loss på 
selveste 17. mai. Teamet ønsker 
å skrive seg i Guiness rekordbok 
ved å gjøre som vikingene og 
ro fra Kristiansand via Orknøy-
ene og Færøyene til Island. De 
planlegger å reise fra Christi-
ansholms festning mellom kl. 
14.15 og kl. 15.00. Deretter blir 
det " aggbytte og hilsen fra 
ordføreren ved Gjestehavna kl. 
15.30. Roerne vil også bli med 
på folketoget.

“Når de ankommer målet, kom-
mer ann på de nordiske værgu-
dene Ægir, Frøya og Tor”, skriver 
teamet på sine nettsider.
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Betaler  ikke  til  velforeningen

holder på med. Derfor trenger vi 
beboernes støtte for å kunne rea-
lisere ferdig for eksempel akebak-
ken i Bergtorasvei som nå skal få 
belysning, doseringer, pip og mu-
lig også en Down hill sykkeltrase 
hvis vi får rå da.

Nyvalgt leder: Simonsen ettersøker mer engasjement, også av det økonomiske slaget. Her på vei for å ! kse en bro ved Jægersberg. FOTO: Carl Berge.

Ikke alene
Gimlekollen velforening er ikke 
alene om å ha lav oppslutning 
i byen, også Tømmerstø, en 
lignende bydel med tanke på 
bebyggelse, sliter med lave med-
lemstall. 

betalende medlemmer, det vil si 
33,3 prosent sammenlignet med 

de medlemmer.
 Andre bydeler som kan sam-
menlignes er ytre Andøya der de 
har innført obligatorisk betaling 
for alle husstander;; det er også 
verdt å legge til at her er kontin-

hold til Gimlekollens kontingent, 

- Ja, jeg syns det er en 
selvfølge at en er med 
og bidrar.“- Ja, jeg syns det er en “- Ja, jeg syns det er en 
selvfølge at en er med “selvfølge at en er med 

- Ja, jeg syns det er en 
selvfølge at en er med 

- Ja, jeg syns det er en “- Ja, jeg syns det er en 
selvfølge at en er med 

- Ja, jeg syns det er en 

Anita Hærås

- Det er ikke lett, sier Tonje Hel-
levig.
 Hellevig har de siste årene vært 
leder for Amnesty-studentene 
(AS) ved UiA, men er grunnet 
nye studier til høsten nødt til å gi 
stafettpinnene videre til noen an-
dre. Problemet er bare at så langt 
har ingen vist interesse for leder-
vervet i den lokale studentgrup-
pen. 

Ingen har meldt seg
I utgangspunktet hadde Hell-
evig et håp om at hun og en på-
troppende leder kunne styre AS 
sammen frem mot sommeren, 
for å sikre påtroppende leder 
den nødvendige tryggheten til å 
stå alene om ledervervet til høs-
ten. Til tross for at stillingen har 
vært lyst ut i snart tre måneder 
har altså ingen meldt sitt kandi-
datur, noe som overrasker av-
troppende leder Hellevig.

Kristiansands-området, og like-
vel har vi ikke fått en eneste hen-
vendelse, forteller en engasjert 
Hellevig.
 
Lagt brakk tidligere
 Når AS befant seg i en lignende 
situasjon for noen år siden, ble 
studentgruppen lagt midlertidig 
på is. Hellevig var selv blant stu-

dentene som gjenopptok AS’ ak-
tiviteter, og frykter ikke at en lig-
nende skjebne venter den nåvæ-
rende organisasjonen.
 - Vi kommer nok til å holde det 
gående uansett, bare med lave-
re aktivitetsnivå, beroliger Hel-
levig.
 
Skremmende lederverv
Den nåværende lederen tror 
heller ikke at fremtidige ledere 
trenger å frykte at ledervervet 
vil bli for tidkrevende for mer el-
ler mindre travle studenter. Selv 
studerer hun for øyeblikket på 
en mastergrad, i tillegg til å ha 
jobb på siden av  vervet. Hun 
tror heller at lederverv kan vir-
ke skremmende for unge men-
nesker, men tilføyer at hun selv 
har fått med seg verdifull erfa-
ring fra tiden i AS - erfaringer 
hun håper andre vil tilegne seg 
gjennom ledervervet for lokal-
gruppen.

- Du lærer så mye av å ha slike 
verv. På videregående turte jeg 
så vidt å holde foredrag foran 
klassen. I høst var det jeg som 
holdt appellen i forkant av UiA-
løpet.
 
Sikker på at AS ! nner en løsning
Regionleder for Amnesty Regi-
on Sør, Camilla Andersen, både 

ner en løsning rundt den ledige 
lederstillingen.Som Hellevig er 
også Andersen inne på hvor stor 
betydning et slikt lederverv kan 
ha for et ung menneskes egenut-
vikling. 
- Et slikt verv gir verdifull er-
faring inn i arbeidslivet. De al-

mye igjen rent personlig ved å 
jobbe med noe som er menings-
fylt, forteller Andersen.

Ønsker  ny  leder
I tre måneder har Amnesty-studentene vært på jakt etter ny leder. 
Avtroppende leder Tonje Hellevig har så langt ikke mottatt en 
eneste henvendelse.

PÅ JAKT: Avtroppende leder for Amnesty-studentene Tonje Hellevig er på jakt etter sin etterfølger. 
                                                                                                                                                                    FOTO: Espen A. Kristiansen

Amnestys regionsleder i Sør, Ca-
milla Andersen FOTO: Amnesty.no

Tekst: Henry Andersen 
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Oppfordrer  til  ryddeaksjoner  i  nærmiljøet

Ildsjel: Sigurd Reiersen i Gimlekollen Velforening oppfordrer
til samlede ryddeaksjoner i nærområdet. FOTO: Kristian Hole. 

Avfall Sør Hushold-
ning oppfordrer 
både borettslag og 
velforening å organ-
siere ryddeaksjoner 
i nærmiljøet. 

Tekst: Kristian Hole

Gimlekollen og Fagerholt velfor-
ening oppfordrer også alle i nær-
området til å samarbeide. 

Ryddeaksjonen på Gimlekol-
len gjelder fra Gimlekollen ned 
til Fagerholt, Bjørdalsheia og Pre-

steheia. Velforeningen anbefaler 
at borettslag kan leie kontainere. 
Kontaineren vil ifølge Avfall Sør 
Husholdning bli levert og hentet 
kostnadsfritt om den ikke inne-
holder restavfall.

– Det stemmer at det er gratis 
for hageavfall og biologisk av-
fall, men blir dette blandet med 
restavfall vil det bli prissatt et-
ter vektinnhold, sier teknisk le-
der i Avfall Sør, John Svendsen 
Kleivset. 

Ordningen baseres på at inn og 
ut-transportkostnader blir dek-
ket, dette gjelder uansett om det 
er restavfall eller ikke. Hvis kon-

taineren blir tilsatt restavfall må 
borettslaget betale for vektinn-
holdet. 

rydder før 17. mai, og selvfølge-
lig etter.  

– Vi i velforeningen setter pris 
på all ryddehjelp i nærområdet 
som vi kan få. Vi vet at også at 
Gimlekoll-Åsen-Velforening har 
vært aktiv på rydding. Dette er 
rundt hundre husstander som 
har samarbeidet og ryddet veier 
og fellesområder, sier Reiersen. 

Erik Larsson kan 
ikke begripe hvor-
dan noen kan fjerne 
bokstaver og orna-
menter fra gravstei-
ner.

Tekst: Magnus Myrbakk

- Det er helt utrolig at noen vil 
gjøre hærverk på gravsteiner, 
sier Erik Larsson. Etter oppslag i 
Fædrelandsvennen tirsdag om at 
kobber var stjålet fra gravsteiner 
på Oddernes kirkegård, var det 

om de også var rammet. Onsdag 
formiddag observerte Oddernes 
Avis rundt 20 personer på kirke-
gården som tok et raskt blikk på 
gravsteinene de pleier å besøke, 
for så å dra igjen. 

- Vi leste om saken, og måtte 
dra ned umiddelbart for å under-
søke selv, forteller Erik Larsson. 
Graven han sjekket var heldigvis 
ikke skadet, men to andre grav-
steiner på kirkegården hadde fått 
hard medfart. Flere bokstaver var 
fjernet, sammen med to ornamen-
ter med symbolene for «tro håp 
og kjærlighet»

Kom frem etter epost
Saken kom frem etter at Hans 
Wergeland jr. opplevde at noen 
hadde gjort hærverk på graven 
til hans mor og besteforeldre.

«Det er et trist syn som møtte 
oss. Bokstaver og tall som er støpt 
i kobber/bronse og skrudd fast i 
de liggende gravstener var for det 
meste fjernet. Dette må ha skjedd 
iløpet av de to siste ukene» står 
det i en epost til avisen.

- Bokstavene sitter så godt fast 
at en må bruke verktøy for å få 
de løs, sier Finn Eigil Sødal, av-
delingsleder for kirkegårdene i 
Kristiansand. Han kan ikke for-

klare hvorfor det skjer, og vil ikke 
spekulere i årsaken til hendelsen.

Flere bekymret
Det var ikke bare Erik Larsson 
som var bekymret for skader på 
gravsteiner.

- Det er helt hårreisende hvor 
lite respekt folk har. Dette er rett 
og slett gravskjending, sier en 
frustrert mann i 40-årene. 

Han var lettet over at graven 
han steller ikke var skadet, men 
kan ikke forstå hvorfor noen gjør 
noe sånn, eller hva de skal med 
bokstavene. 

Andre på kirkegården brukte 
ord som vandalisme og hærverk 
over skadene, og er bekymret for 
at det skal gjenta seg. En kvinne i 
60-årene fortalte at hun var sjok-
kert og bekymret for at det kunne 
skje igjen. Det er nemlig ikke før-
ste gang dette skjer i Kristiansand.

ble rammet i fjor vår, men det ble 

Liten økonomisk verdi
Espen Egeland fra Alpha & Om-
ega Begravelsesbyrå forteller at 
en stor del av gravsteiner blir le-

vert med bokstaver i bronse eller 
kobber, men at han ikke kan ten-
ke seg at noen vil tjene på å stje-
le bokstaver og ornamenter fra 
gravsteiner. 

- Selvfølgelig har bokstavene 
stor affeksjonsverdi for de berør-
te, men den økonomiske verdien 
er heller liten. Både tiden det tar 
og vekten av bokstavene gjør det 
meningsløst å skulle prøve å tjene 
penger på det, sier Egeland. 

Han antyder at rundt en tredje-
del av alle graver har slike boksta-
ver, men tviler på at dette blir en 
trend. Han vil heller ikke speku-

lere i årsaken til hendelsen, men 
tror ikke det er for økonomisk 
gevinst. 

- Selv om dette har hendt før er 
det ingen grunn til panikk, sier 
Sødal og påpeker at hendelsene 
skjer svært sjelden.

Ønsker ikke å uttale seg 
Leder for allmennavsnittet i 
Kristiansandspolitiet, Frode 
Smith sier at han ikke ønsker å 
kommentere saken, da det ikke 
foreligger noen formell anmel-
delse i saken.

Sjokkert  over  kobbertyveri

BEKYMRET: Erik Larsson undersøker om det er gjort skade på gravsteinen 
til hans slektning. FOTO: Magnus Myrbakk

SJOKKERT: At noen kan gjøre hærverk på en gravstein mener Erik Larsson 
er helt hårreisende. FOTO: Magnus Myrbakk

HÆRVERK: Både bokstaver og ornement er blitt !ernet fra denne grav-
steinen. FOTO: Magnus Myrbakk
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Jobber  for  ditt  
nærmiljø!

www.gimlekollen.no

På Oddemarka Esso 
opplever de i snitt 
bensintyveri to-tre 
ganger i uken.

- Noen kjører med falske skilt, 
og forsøker å unngå å bli plukket 
opp av kameraene våre. Men vi 

Gundersen.
Han har jobbet nesten ni år på 

bensinstasjonen på Lund, Esso 
Oddemarka, og opplever stadig 
vekk at folk ikke betaler for ben-
sinen de fyller på tanken. 

sånt som to-tre tilfeller i uken. På 
skikkelig ille uker kan det være 
opptil til ti, forteller han.

Gundersen har i sin lange 
fartstid som bensinstasjonmann 
opplevd mye bensinnasking, el-
ler «pumpestikk», som det kal-
les. Han mener nivået holder seg 
stabilt, og det er viktig for ham å 

det med vilje.
- Ofte er det folk med dårlig tid, 

som rett og slett glemmer seg. De 
fyller kanskje bilen, får en telefon, 

cola, og så kjører de uten å betale.
Folk er så opptatt og stresset, 

og Gundersen tror det kan for-
klare mange av tilfellene.

Gjengangere og store beløper

det med vilje, gjengangere som 
kan metodene for å slippe å be-
tale. De kjører med stjålne biler 
eller stjålne skilt, og forsøker å 
unngå overvåkningskameraene.   

En prinsippsak
 - Så lenge man stjeler noe un-
der 2000 kroner kalles det nas-
king, ikke stjeling, forteller Gun-
dersen.

Straffen for nasking er langt 
mindre enn straffen for stjeling.

Det liker han ikke.
– Stjeling er stjeling. Det 

er handlingen det bør gå på, ikke 
på hvor mye man stjeler.

For de som med vel og viten 
stjeler bensin, er straffen sjeldent 
noe mer enn et forelegg. 

- En full tank med bensin er lite 
å gjøre seg til kjeltring for, mener 
Gundersen.

Minst 30 millioner årlig 

skoen for mange bensinstasjo-
ner i Norge. Estimater fra 2008 
viser at det på landsbasis stjeles 
bensin for mer enn 30 millioner 

Ukentlige bensintyver 

kroner. Med økningen i bensin-
priser siden den gang, kan man 
anta at summen i 2013 er langt 
høyere.

Tar man utgangspunkt i at to 
personer fyller for 400 kroner 
hver uke uten å betale for seg, ut-
gjør dette en årlig tapt inntekt på 

over 40 000 for Esso Oddemarka. 
-

ne, både tid og penger, man bru-
ker på å oppklare sakene, forteller 
Gundersen. 

Forferdelig gjort 

Halversen synes lite om bensin-
nasking.

 - Jeg synes det er forferdelig 
dårlig gjort. Det er jo akkurat det 
samme som å gå inn å stjele noe i 
butikken.

Hun tror folk har lettere for å 
stjele av bedrifter i stedet for pri-
vatpersoner, men stjeling er stje-
ling, mener hun.

Bensintyver: Bjørn Ivar Gundersen kan fortelle om ukentlige bensintyver, både ufrivillige og frivillige.                                                                    Foto: Carl Berge.

Tekst: Carl Berge



8          Oddernes Avis                TORSDAG 16. MAI 2013

Oddernes Avis

– Ikke rør dere en millimeter!
Tamburmajor i Oddernes sko-
lekorps er streng. Det må man 

besøk. Om et par minutter an-
kommer kulturminister Hadia 
Tajik skolegården ved Odder-
marka skole. De yngste i korp-
set vet ikke annet enn at det 
kommer en kjendis.

– Jeg visste ikke hvem hun var, 
men mamma hadde fortalt meg 
om henne på forhånd, så jeg vis-
ste hun var kjendis, sier tredje-
klassing Randi Leer-Salvesen.
Dirigenten var litt usikker på 
hvorfor ministeren hadde tatt 
turen.

turministeren skulle komme. 
Og det er jo hyggelig, forteller 
dirigent i Oddernes skolekorps 
Charlotte Svidal.

Karius og Baktus
Kledelig forsinket kjører det to 
sorte kortesjer inn på skolegår-
den. Tre sikkerhetsvakter sti-
ger ut.  Barna står oppstilt likt 
som de skal gjøre på selve na-
sjonaldagen. Nå er det Hadia 
Tajik som skal få nyte tonene av 

Hun liker det hun hører.

kulturministeren når seansen er 
over.

Melodien til Michael Jacksons 
udødelige «Thriller» har tyde-
lig imponert Tajik, men skal 
man tro noen av barna, var det 

ikke denne sangen de helst ville 
spille.

– Min favorittsang er «We will 
rock you», den synes jeg er tøff, 
forteller Leon Strand som er en 
av de aller nyeste i korpset. 

– Jeg liker Karius og Baktus 
best, forteller Randi.

Kulturministeren blir stående 
å stille spørsmål til koret. Den 

journalistutdannede politikeren 
får mange enstavelser i svar. 
Det er tydeligvis spennende, og 
litt skummelt, med besøk av en 
kjendis.

– Det er klart det er gøy at 
selveste kulturministeren kom-
mer på besøk, det er jo ikke hver 
dag, forteller dirigent Svidal.

Lovende drillpike
Som alle andre celebre gjester 
får også kulturministeren ut-
delt en gave, ett minne fra den 
gangen hun besøkte Oddernes 
skolekorps. Det blir selvfølgelig 
en skolesekk.

– Vi vet at du bærer mye tunge 
saksdokumenter, så derfor får 
du en sekk lik elevene våre får, 
lyder det i skolegården.

Hadia Tajik blir med inn på 
Oddermarka skole. Her går pra-
ten i korps, og kulturministeren 
virker til å ha god peiling på 
hva som rører seg i miljøet. Od-
dernes skolekorps tar en runde 
rundt området, for å vise minis-
teren at de kan spille mens de 
marsjerer.

– Det er vel ti år siden, men 
jeg var en gang en ganske så lo-
vende drillpike, forteller politi-
keren, til rungende latter fra de 

på skolen.
De fremmøtte er lutter øre når 
den 29 år gamle politikeren ta-
ler om deres favorittema.

– Det er for mye negativ fokus, 
vi må være med på å snakke 
korpsene opp, sier ministeren, 
noe alle på Oddermarka skole 
denne dagen er skjønt enige i.

Stas
Veslemøy Mørkestøl (15) var 
en av de som ble viet mest opp-

merksomhet fra Tajik. Med sine 
åtte år i skolekorpset er hun den 
mest erfarne, og synes det var 
veldig spennende å få besøk av 
en vaskeekte kjendis.

– Det var stas å møte henne, 
og det er veldig kjekt at hun 
skjønner at korps er kultur også, 
det er det ikke alle som tenker 
over, sier hun.

Så er det bildeseanse. Alle 
skal ta bilder av, og med kul-
turministeren, som et minne fra 

søk av det man kan kalle øver-
ste sjef. Så forsvinner hun. Like 
fort som hun kom. Praten vil gå 
i lang tid blant foreldre og barn 
i Oddernes skolekorps om den 

kulturministeren. Noen av mø-
drene i skolekorpset oppsum-
merte besøket på sin egen måte.

– Hun er jo så pen.
– Ja, fy søren, for en fotogen 

dame.

“

FORNØYD GJENG: Tirsdag kveld ! kk Oddernes skolemusikkorps stor! nt besøk av kulturminister Hadia Tajik. Selv om ikke alle         helt var klar over hvem hun var før hun kom, var de allikevel rimelig spente alle sammen.      Foto: Karoline Nerdalen Darbo

VANSKELIG: Det er ikke bare-bare 
å gå og spille samtidig for aspiran-
tene Anna Simonsen Søndenå og 
Randi Leer Salvesen. 
          Foto: Karoline Nerdalen Darbo

Ministerbesøk  for  full  musikk
Skummelt. Stas. 
Spennende. Det 
er ikke hver dag 
man får en mini-
ster på besøk.

Tekst: Ste" en Stenersen

- Fy søren, for en 
fotogen dame. 

Tilskuer  på  ministerbesøket

– Problemet er ikke å rekruttere 
nye medlemmer, det er verre å hol-
de på de.

Dirigent i Oddernes Skolekorps 
Charlotte Svidal er en travel dame 
dagene før Norge skal feire sin 
egen grunnlov. 17. mai er en na-
turlig utstilling for alle skolekorps 
rundt om i landet. Svidal vil heller 
få fram at korps er en helårsaktivi-
tet.

– Vi øver jo kontinuerlig, men 
det er klart det er ikke bare enkelt 
å rekruttere noen til korpset uten 

Trend-greie
Kulturminister Hadia Tajik, som 

hadde tatt turen til Oddermarka 
skole for å søke inspirasjon til det 

grunner til at korpsene sliter med 

–  17.  mai  blir  som  
et  utstillingsvindu
Generalprøven er overstått, og nå er Odder-
nes skolekorps klare for eksamen. Etter 

Tekst: Ste" en Stenersen
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FORNØYD GJENG: Tirsdag kveld ! kk Oddernes skolemusikkorps stor! nt besøk av kulturminister Hadia Tajik. Selv om ikke alle         helt var klar over hvem hun var før hun kom, var de allikevel rimelig spente alle sammen.      Foto: Karoline Nerdalen Darbo

I TAKT: Etter at korpset hadde fremført Michael Jacksons ”Thriller” for mi-
nisteren, gikk turen videre inn i øvingslokalet. Her spurte Tajik masse om 
hvordan det gikk med Oddernes skolemusikkorps.                                                                     
                                                                                      Foto: Karoline Nerdalen Darbo

LØP OMKRING: Under marsjøvelsen er det mye å holde styr på for dirigent 
Charlotte Svidal. Hun løp omkring for å få alle sammen til å gå på linje, og 
for mange av aspirantene er det første gang de marsjerer.  – Man må være 
sprek for å være dirigent, sier hun og ler etter en vel gjennomført øvelse.                                                                                    
                                                                                      Foto: Karoline Nerdalen Darbo

FIKK SKOLESEKK I GAVE:  Hadia Tajik ! kk også med seg en gave fra Od-
dernes skolemusikkorps. I og med at hun bærer så mange dokumenter, 
! kk hun en skolesekk av musikerne. 
                                                                                      Foto: Karoline Nerdalen Darbo

TOK OPPSTILLING: Før kulturministeren ankom øvingslokalet, måtte 
hele den spente gjengen i Oddernes skolemusikkorps stille seg opp. 
                                                                                      Foto: Karoline Nerdalen Darbo

Ministerbesøk  for  full  musikk

rekrutteringen.
– Det er en trend-greie. Det som 

er kult i dag, er ikke nødvendigvis 
kult i morgen, og det den ene gjør 
gjør også den andre, og da vil det 
gå i bølger. Samtidig tror mange 
foreldre at korps består av utal-
lige timer med dugnadsarbeid, 
men jeg er av den formening at en 
korpsmamma ikke nødvendigvis 
må jobbe mer enn en fotball- eller 
håndballmamma, sier kulturmi-
nisteren til Oddernes Avis.

Hun mener at korpsene i dag 
ikke kan drives uten hjelp fra fri-
villige foreldre.

– Ingen frivillige, ingen korps. 

å være her og se at det er så mange 
foreldre som er med og bidrar til at 
korpset er så bra som det er i dag.

Ingen innbytterbenk
I dagens Oddernes skolekorps er 

det 18 i hovedkorpset, og 8 aspi-
ranter som begynte i høst. I miljø-
et sies det at det er ingen innbyt-
terbenk i korps. Dirigenten stiller 
seg bak det utsagnet.

– Korps er først og fremst en so-
sial greie. Det er ikke slik at vi rei-
ser på korpstur også må noen sitte 
å se på at de andre spiller. Alle er 
med, og alle har det gøy.

De yngste i årets korps er også 
veldig begeistret for korpset. 
Tredjeklassingene Leon Strand og 
Randi Leer-Salvesen gleder seg til 
å spille på 17. mai.

gøy. Det blir sikkert masse folk, 
sier Leon.

De to spiller henholdsvis klari-
nett og saksofon, og er skjønt enige 
om at korps er det morsomste som 

– Jeg driver med både stuping 
og andre ting på fritiden, men det 

er korps som er mest gøy, mener 
Leon Strand.

11.100 ! øyter

I dag får korpsene landet over 66 
millioner i statlig støtte.

om man skal regne slik, forteller 
Hadia Tajik.
Hun er ikke fremmed for at kul-
turløftet inneholder økte midler 
til korpsene.

– Det er klart at det er dyrere å 
holde et korps med instrumenter 
enn det er å holde et fotballag med 
utstyr, mener kulturministeren.

Klar for nasjonaldagen
Kulturministeren er klar for fei-
ring av nasjonaldagen og er av-
hengig av én faktor for å få ordent-
lig god stemning.

- Ingen korps, ingen 17. mai, 
fastslår Tajik.
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Plukk & miks 
blant det store utvalget!

PØLSEMIKS

sJØMATMIKS

KJØTTMIKS

frukt og grønt-‐
miks

ismiks

Ost og spekematmiks 

Gir  håp  til  jenter  i  Bangladesh

Russetiden nærmer 
seg slutten, men for 
gutta i russebilen 
Shonglap har arbei-
det såvidt begynt.

– Vi har nok over 60.000 kroner 
nå, men en del har jo gått til selve 
bilen.

Gutta bak russebilen Shonglap 
forteller ivrig om prosjektet sitt. 
Istedet for å bruke russetiden på 
det russen til vanlig gjør, har de 
valgt å bruke feiringen til å samle 
inn penger til jenter i Bangladesh.

– Det ligger vel minst 30.000 
kroner på konto til Strømmestif-
telsen allerede, og i dag kommer 

-
teller Morten Hopland.

Han er økonomisjef for russe-
bilen, og forteller om en stri tørn 
for å skaffe seg sponsor.

– Man må omtrent gå fra dør 
til dør. Skepsisen er generelt stor 
til å sponse en russebil, men når 
vi forteller om prosjektet endrer 
mange mening.

Imponerte lærere
Shonglap er et prosjekt i regi av 
Strømmestiftelsen, som hand-
ler om å gi jenter i Bangladesh 
en praktisk, ettårig utdanning. 
Gutta forteller at de ønsket å 
skille seg litt ut.

– Det gir jo hele russetiden en 
ny dimensjon. Vi avslutter vår 
utdanning med å starte andres. 

Det gir en god følelse, forteller 
Hopland.

De har hittil fått bare positive 
reaksjoner fra både medelever og 
lærere.

– Lærerne har sagt at de digger 
det, og da må det være bra da, 
sier Jørgen Tveter, til latter fra de 
andre gutta.

Foruten sponsing av bilen dri-
ver de også med dugnadsarbeid, 
og salg av pølser og hamburger i 
kantina.

– Hvem liker ikke pølser, lik-
som? Sier Audun Boge, som en 
forklaring på hvorfor medelevene 
er positive til prosjektet.

80.000 kroner
Gutta har tidligere uttalt at målet 
er å samle inn 80.000 kroner til 
prosjektet og er positive til at det 
målet skal bli nådd.

– Det er nok et hårete mål, men 
det er viktig, og gøy, med noe å 
strekke seg etter, mener Hopland.

Selv om 17. mai nærmer seg 
med stormskritt, og medrussen er 
klare til å innta sofaen for resten 
av mai, hviler ikke Shonglap-gut-
ta på laubærene. Først og fremst 
skal bilen selges.

– Vi håper å få litt for den. Så 
skal vi jobbe dugnad, fortsette å 
selge mat i kantina, også har vi 
vel fått en jobb på en fotballcup, 
så prosjektet er langt fra over, for-
teller Rolf Henrik Karlsen.

Bil med sjel
For å komme i gang med prosjek-

Fornøyde gutter: Haakon Ekberg, Rolf Henrik Karlsen, Jørgen Tveter, Audun Boge, Jostein Larsen, Daniel Un-
dal og Morten Hopland er gutta bak russebilen Shonglap. De er fornøyd med responsen bilen har fått. 

Får hjelp: Tanzila fra Bangladesh er en av jentene som nyter godt av 
hjelpen. 

tet innrømmer de å ha brukt en 
del av egne sparepenger. Etter 
en liten diskusjon estimerer de et 
bruk på cirka 3000 hver, pluss litt 
hjelp fra foreldre.

– Også går det sinnsykt mye 
penger på bensin. Bilen kjøres 
hele tiden, forteller Karlsen.

Gutta er der det skjer, og er 
veldig synlig i bybildet. Når rus-

setiden nå snart er over, skal bilen 
selges. Det blir ikke bare lett.

– Det er en bil med sjel, sier 
Haakon Ekberg.

 
UiA-styret har vedtatt å eta-

blere tre nye studier for å utvide 
tilbudet på universitetet. Det blir 
årsstudium i arbeids- og vel-
ferdssosiologi, masterprogram 
i multimedia og erfaringsbasert 
masterprogram i business og ad-
ministrasjon.

 
Vedtaket om å etablere de tre 

studiene var enstemmig. I tillegg 

til de tre, behandlet universitets-
styret også søknad om å etablere 
et masterstudium i World Music. 
I vedtaket sier universitetsstyret 
at de er positive til etablering av 
studiet, men at de vil vente med 
å ta endelig stilling til dette først 
når allt er på plass når det gjelder 
mulig fusjonering med høgskolen 
i Telemark.

Nye  studier  til  UiA

Tekst: Ste!en Stenersen
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Kristiansands vol-
leyballspillere øn-
sker en sandhall på 
Gimle. De mener 
dette vil føre til høy-

spillere.

Tekst: Jørgen Ste! ensen

Et av de viktigste argumentene 

idretten.

kan vi trene inne på vinteren, og 

det regner for å bedre kvaliteten 
på treningene våre. Vi kan trene 
ute også, men da blir det ikke 
den samme kvaliteten, sier tre av 

”Agder beach tour”

ben anslår kostnaden til omtrent 

er alltid utfordringer og ting noe 

til å kunne spille hele året, sier de 

Ikke bare skal de trene i hele 
sommer, men de skal også delta 

hele sommeren 
og starter allerede 

banen. 

hall vil gi spillere, 

forbedring på alle 
mulige måter. Samtidig er det et 
vesentlig poeng at vi vil bli mer 

Kort sesong

te plasthallen som tidligere er 

ferdig.

med en hall i området, men det 
har vist seg 
at det er 
en lang vei 

grunnen for 

en sandhall 

sesongen er 
veldig kort, 

satsingsområdet på alle måter, 

Én spesialhall

en prislapp på over 30 millioner 

ballspillere på sommeren med 

satsingsområde for mange som 

Noe for alle

teter for de aktive spillerne som 
allerede er i klubbene i området, 

tene for å satse mener spillerne 

re gode spiller vil dukke opp, og 
man vil dermed heve nivået på 

-  Kvaliteten  vil  øke  med  en  sandhall

Rådmannen  anbefaler  ikke  
kjøp  av  plasthallen
På grunn av kom-
munens økono-
miske situasjon har 
rådmannen sagt nei 
til kjøp av hallen.

Jørgen Ste! ensen

Noe av det som trekker sterkt 

tiansand til et mer attraktivt 

et mer attraktivt studiested for 
mange. Kommunen er positiv 

talen med en måned slik at man 

IVRIGE: Jentene håper at det blir en sandhall på Gimle. Fra venstre: Helene  Reinhardsen, Nora Møvig og Christine Wergeland. FOTO: JØRGEN STEFFENSEN

“Med en sandhall 
vil vi kunne øke 
medlemstallet 
med 50 prosent.

- Tor Inge Askeland

KRYSSER FINGRENE: Tor Inge Askeland venter spent på avgjørelsen som 
faller. Han håper på en sandhall på Gimle. FOTO: JØRGEN STEFFENSEN
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Torsdag 16. mai blir 
den nye skatepar-
ken til Presteheia 

for bruk, men gut-
tene som har bygd 
parken gir Oddernes 
Avis en liten smake-
bit.  

Tekst: Carl. H  Berge og Sindre Hopland

- Det tok veldig lang tid å bygge 
den, men det var ganske gøy, for-
teller de tre syvendeklassingene 
med skateboardet under armen. 
Etter en lang vinter, med mange 
arbeidstimer etter skoletid står 
nå Presteheia skoles nye skate-
rampe klar til bruk, mye takket 
være Daniel Øye, Fredrik Hodne 
kleven og Even Gunvaldsen.

- Vi jobbet de dagene det var 

men foreldrene våre og en lærer 
hjalp også til forteller de videre.

Skolens initiativ

- Det var sosiallæreren og triv-
selslæreren som introduserte oss 
for ideen, forteller Espen Lange, 
rektor på Presteheia.

- De planla, budsjetterte og søk-
te om penger fra oppvekststyre. 
De søkte om 57000 kroner, det 

bygd sitter vi igjen med 400 kro-
ner til overs, forklarer rektoren 
fornøyd. 

Alternativ til ballsport

fotball, så her var målet å få et til-
bud til den gjengen som nødven-
digvis ikke elsker ballsport, slik 

gården, forklarer Rektor. Han på-
peker at det er Charles Evensen, 
kontaktlærer på før-
ste trinn som er mye 
av drivkraften i selve 
byggingen av banen 
og uten han, de fri-
villige og de tidligere 
nevnte lærerne, ville 
aldri banen stått fer-
dig i dag.

Gøy med skating i langfri

- Vi har fått lov til å tagge på den, 
det blir gøy, forteller Daniel Øye 

Han fortsetter:

Rampegutter  med  splitter  

2

- Jeg tror ikke noen vil satse på 
skating på grunn av denne banen, 
men det blir jo gøy å kunne skate 
i langfri. Han dropper deretter 
fra banens høyeste kant og ruller 
elegant frem og tilbake i den grå 
rampen. 

Han og de to kameratene forteller 
at de egentlig ikke skater så mye 
lenger, men at de vurderer å be-
gynne litt igjen på grunn av de 
nye mulighetene.

O!  siell åpning

- Torsdag 16. Mai er det of-

ken, da er folk velkomne til 
å se den helt ferdig og prøve 
seg, forteller Lange. Samti-
dig som han gleder seg til å 

i skolegården er han noe bekym-
ret sikkerheten.

- Når det var opp til meg å be-
stemme hvor mye beskyttelse 
barna skulle bruke var nesten hele 
kroppen beskyttet, men elevrådet 
sammen med foreldre har nå be-

stemt at det kun er hjelm som er 
nødvendig på den nye banen, så 
da skal ikke jeg stå i veien for det, 
sier Lange.

Det går kjapt opp og ned, frem 
og tilbake når Daniel Øye ska-
ter rampen, både Gunvaldsen 
og Hodnekleven følger på og vi-
ser at tyngdekraften kan temmes 
bak gymsalen på Presteheia.

- Vi kommer nok til å være her 
en del fremover, forklarer guttene 
fornøyd etter de fremviste kun-
stene. 

1

3

1, Brett under armen: Senkede skuldre og lav puls, guttene trives i sakterampen. Fredrik Hodnekleven (t.h) Daniel Øye (i.m) og Even Gunvaldsen (t.v) 2, 
Stolt rektor: Lange viser gjerne frem skolens nye stolthet. 3, Fryktløs: tyngdekraften er ikke et tema når Daniel Øye konsentrert mestrer rampens utfor-
dringer. Foto: Sindre Hopland og Carl. H Berge

Målet  var  å  få  et  tilbud  til  de  
som  ikke  nødvendigvis  elsker  
ballsport“

peker at det er Charles Evensen, 

“
peker at det er Charles Evensen, 

Målet  var  å  få  et  tilbud  til  de  “Målet  var  å  få  et  tilbud  til  de  

ny  boltreplass
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Etter en årrekke med gode resultater i na-
sjonale konkurranser har Thomas Thor-
kildsen virkelig fått sitt gjennombrudd 
som en av Norges mest stabile konkur-
ranseskatere. Etter fjorårs-suksessen ser 
nå det unge talentet frem mot nok en se-
song på brettet.

– Jeg er veldig fornøyd med fjorårets 
resultater og jeg tror konkurransene dette 
året både kommer til å bli veldig bra og 
morsomme å skate, forteller Thorkildsen.

Det 17 år gamle skatetalentet fra Gim-
lekollen har spesielt sett seg ut noen kon-
kurranser som de største målene for som-
meren.

USA ser jeg veldig frem til Larvik Open, 
Stavanger Open og NM på Jordal (Oslo), 
sier talentet.

For mye har skjedd siden snøen la seg 
i Sørlandsbyen. Ikke bare har han kunnet 
pryde hyllen med nok en pokal etter 1. 
plass i K-Town Winter Jam Bowl, men han 
har også blitt en del av det lokale Session-
teamet. Det er den unge skateren godt for-
nøyd med.

– Jeg er veldig fornøyd med å kjøre for 
Session. Det er den beste skatebutikken 
i byen, i tillegg til at de har et veldig bra 
team som jeg er glad for å kunne være en 
del av.

– Skater hver eneste dag
Etter at Thorkildsen først fant veien til 
brettet på slutten av barneskolen har han 
ikke sett seg tilbake. Han er kjent som en 
av de mest ivrige utøverne i Kristiansand 

-
park på Lund.

– Jeg skater hver dag etter skolen fram 
til omtrent åtte på kvelden og skater også 
hver dag i helgene, forteller Thorkildsen. 

På spørsmål om han hvorfor etter seks 

år fremdeles er like aktiv på skateboard er 
svaret klart.

– Jeg skater fortsatt fordi jeg syns det 
er gøy og spennende, det er i tillegg all-
tid noe nytt og lære. Mange av vennene 
mine skater også, noe som gjør det ekstra 
morsomt. Skating er også en god måte og 
bli kjent med nye folk på, sier Kristiansan-
deren.

I god ekstremsportsånd poengterer 
også Thorkildsen at adrenalin er viktig for 
den ultimate gleden,.

– Det er også farten og spenningen før 
man skal prøve et triks som gjør skate-
board så gøy.

I konkurranser har Thorkildsen både 
gjort det skarpt i disiplinene street og buer 
og kan konstatere at han fremdeles bruker 
tid på begge deler.

– Det er gøy å skate alle typer ting så 
lenge man har noen å skate det sammen 
med. For tiden skater jeg kanskje mest 

samme.

Tar det som det kommer
Thorkildsen er derimot usikker på hva 

fremtiden vil bringe.
– På sikt er jeg enda usikker, men ak-

kurat nå vil jeg bare prøve å skate med 
-

kurranser. Jeg vil heller bare prøve å ta det 
som det kommer, avslutter Thorkildsen.

Det som allikevel er sikkert er at det 
unge sørlandstalentet ikke har noen pla-
ner om å slutte å delta i konkurranser med 
det første.

– Konkurranser er en veldig god måte 
å møte nye folk som har samme interesse 
som deg. Under konkurranser er det også 

progressere videre, avslutter Thorkildsen.

Sørlandets  konkurransehåp

Etter strålende resultater 
i fjor ser skatetalentet 
Thomas Thorkildsen (17) 
frem til å fortsette suk-
sessen.

Tekst: Anders Holtet

AKTIV: Thomas Thorkildsen (17) fra Gimlekollen hadde en strålende !orårssesong. Her varmer han opp til årets sesong med Frontside Boardslide i Nybyen.Foto: Anders Holtet

         
        Merittliste

          1. plass K-Town Winter Jam

          4. plass Stavanger Open

          3. plass Wild in the Parks

          5. plass Vox Høst Bust 2011



14          Oddernes Avis                TORSDAG 16. MAI 2013

Oddernes Avis

17. mai-sanger skap-
te god stemning 
blant brukerne av 
Presteheia omsorgs-
senter. Elsa Ovesen 
og Gunvor Runde-
kjøn sang for full 
hals under konser-
ten. 

Tekst: Damares Stenbakk

17. mai

Nasjonalfølelse

Kulturopplevelser

Oppkvikkende

Kultur
- Vi lever på slike besøk

FORNØYD: Gunvor Rundekjøn og Elsa Ovesen sitter igjen med en god 
opplevelse av konserten.                                         FOTO: Damares Stenbakk

Tekst: Damares Stenbakk

De 

Viktig  med  kulturunderholdning

MUSIKERENE: Vigdis Berntsen (f.v), Thor Magnus Vesterhus og Dag Ernst vakte god stemning på Presteheia.                                    FOTO: Damares Stenbakk

“folk  kommer  i  
opptrer.
Elsa Ovesen, 

Utvide kulturbegrepet

Ønsker ! ere
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Laidback  hiphop-jazz  fra
UiA-musikere

Jazzer opp stemningen: Runar Fiksdal (trombone), Jc Vesttun (Keys), Jens Nyland (trommer), Torbjørn Tveit (bass), Pål Gunnar Fiksdal (trompet).  Kristi-
an Ask var ikke tilstede når bildet ble tatt. FOTO: Kristian Hole.

BeHop Collective 
vant 15. april 10.000 
kroner i konkur-
ransen Universitet i 
Agders festkonsert. 
Med kapital i lomma 

konserter fremover. 

Tekst: Kristian Hole

- Vi føler vi har fått god respons 
på de konsertene vi har hatt. Vi 
spiller en blanding av jazz og hip-
hop, og akkurat denne kombina-

Fordelen vår er at vi henvender 
oss til både jazz- og hiphopfans, 
sier Runar Fiksdal som spiller 
trombone i Behop Collective.  

BeHop er et band stiftet på Uni-
versitetet i Agder høsten 2012, og 
ble startet som et ledd i Pål Gun-
nar Fiksdals masteroppgave i ut-
øvende rytmisk musikk. Den 
unge studenten har forsket på 
hvordan jazzinstrumentalister 
tilnærmer seg sjangeren hip hop, 
og musikken de spiller er derfor 
en sammensmelting av disse to 

sjangerne. Grunnmuren i soun-
den er altså jazzmelodier og im-
provisasjon med en hip hop-este-
tikk når det kommer til lydbildet 
og rytmen. 

Den faste band-besetningen be-
står av trompet, trombone, key-
board, bassgitar, trommer, samt 
elektronikk. Gruppen har også et 
kontinuerlig samarbeid med rap-
peren Twisted Artistics og voka-
listen Sarah Fullerton, som begge 
bor i Kristiansand. 

Utvikler seg på UiA
- På rytmisk linje ved UiA har 

vi gode muligheter til å utvikle 
oss, både som band og musikere. 
Det er et høyt nivå både på med-
elever og lærere. Vi er heldige 
som kan benytte oss av topp mo-
derne utstyr og lokaliteter, sier 
Runar Fiksdal som studere mu-
sikk på UiA. 

God respons i Kristiansand
Medlemmene i Behop Collective 

kulturby og at mottakelsen har 
vært bra når det kommer til mu-
sikken de spiller. Selvom de mer-
ker at det er en liten by, er det et 

-

bakemeldinger. og støtter opp. 
Pål Gunnar Fiksdal ser frem til 

Lokale konserter fremover
Tre av medlemmene i bandet 

har i løpet av mai og juni en av-
sluttende eksamenskonsert, og 
BeHop Collective kommer til å 
spille på disse konsertene.  - I 
sommer skal vi spille en foajékon-
sert på Kilden teater- og konsert-
hus 3. august, sier Runar Fiksdal.

Med 10.000 i lommepenger vil 
guttene også kunne ha spillejob-
ber i andre fylker med tanke på 
transportkostnader og utgifter. 

Sommerjazz
Flere av medlemmene i Behop 
er fra Molde-området. - Derfor 
er det ekstra stas for oss at vi 
skal spille på Molde Jazzfestival 
2013. Dette gleder vi oss mye 
til, sier Pål Gunnar Fiksdal, som 
lener seg tilbake iført solbriller 
og jakke. 

Medlemmen har i midlertid en 
startkapital på 10 000 kr, og dette 
mener de er en bra begynnelse. 
I løpet av sommeren har grup-
pen fullt fokus på spillejobben 
på Molde Jazzfestival. Til høsten 
jobber de med å sette sammen en 

lengre kontinuerlig turne, og har 
tatt sikte på å reise rundt om i 
hele landet.

- En Norgesturné er drømmen 
for oss. Det hadde vært utrolig 
kult å fått til. Vi får ta et steg om 
gangen, sier Runar Fiksdal. 

Trombonisten har veldig troen 
på gruppen og vil satse skikke-
lig fremover. - Ja, dette er abso-
lutt et prosjekt å satse videre på. 
Vi som band ønsker å skape oss 
et navn i det norske musikkmil-
jøet som gjør at vi senere kan stå 
på egne ben som utøvere, sier den 
unge musikeren. 

Jobber mot EP-utgivelse 
Jazz/hiphop-kollektivet har nok 
materiale til en utgivelse, og skal 
jobbe med en EP i sommer. Pla-
nen er at gruppen skal gi den ut 
mot slutten av året. 

- Musikalsk sett har vi snart nok 
musikk til å spille inn en fulleng-
der, og vi satser på dette tids-
punkt på å ha en EP-innspilling 
klar innen utgangen av 2013, sier 
trompetist Pål Gunnar Fiksdal 
som ser lyst på fremtiden som 
medlem av Behop. 

Ny stjerneannonsering fra 
Odderøya Live

Stjerne DJ: Laidback Luke er klar 
for å rocke Odderøya Live. FOTO: 
Ibiza Spotlight

Odderøya Live har allerede an-
nonsert store DJ-navn som Av-
icii, David Guetta og Steve An-
gello. Tirsdag formiddag of-
fentliggjorde festivalen en ny 
stjerne.

Laidback Luke, som i fjor ble 
nominert til Europas beste DJ 
under Dance Music Awards i 
Miami, kommer til Kristian-
sand 6.juli. Det vil si at han skal 
spille på samme dag som både 
David Guetta og Steve Angello.

Til tross for at det er booket sto-
re artister til lørdag 6.juli, er 
denne helgen bare et vorspiel 
til hva som kommer. Helgen 
etter, 11.-12.juli, kommer det 

Ikke bare snurrer Avicii plater, 
men norske navn som BigBang, 
DumDumBoys og Morten Abel 
er bekreftet klare til festivalen. 
I tillegg blir også electropop-
entusiaster fornøyde i år. Eva 
& The Heartbreaker skal også 
spille på Odderøya Live for å 
bringe den elektroniske 80-talls 
følelsen tilbake. 

Trashpop presenterer ny gruppe

Klar for Pir6: Gutta i Tenderleaves.

24. mai spiller gruppen Tender-
leaves på Pir6. Gruppen spås 
til å være en av de store norske 
gruppene i år. Tenderleaves be-
står av Even Øygarden og Geir 
Kongshaug på sang og gitar. 
Bandet har allerede skapt en stor 
fanbase i Kristiansand. På Pir6 
24. mai skal de slippe sin debut-
plate «Belle Epoche». TrashPop 
kommenterer: Platen er sykt bra!



De 279 elevene ved Fagerholt sko-
le er i full gang med deres egen 
gå- og sykkelaksjon. Initiativ-
taker var Karsten Gautefall (11). 

–  Jeg tok det bare opp i elevrå-
det, forteller sjetteklassingen. 

Lettere å vinne
Både elevrådet og lærerne synes 
denne aksjonen var en utmerket 
idé. Gautefall kan fortelle at de 

med på slike aksjoner, men at det 
da gjaldt alle skolene i området.

– Det var moro å være med på 
de andre også, men det er enda 
bedre å ha vår egen, sier han for-
nøyd.

Bakgrunnen for at Gautefall 
foreslo aksjonen, var at det var 
lettere å vinne om det bare gjaldt 
én skole. 

– Noe som igjen gir mer inspi-
rasjon til å delta, forteller han.

Stort engasjement 
Også rektor Arild Sæbø er posi-
tiv til initiativet fra sjetteklassin-
gen og elevrådet. Han kan for-
telle om den enestående premi-
en som venter den klassen som 
har deltatt aller mest i løpet av 
perioden.

– Det som venter på dem er 

– Forresten, det skal også være 
i en «teoritime», skynder han seg 
med å legge til. 

Rektoren kan også fortelle at det 
har vært stor interesse fra eleve-
ne angående aksjonen. 

– De som har kunnet være 
med, har vært det! Sier han og 
smiler.

Har deltatt hver dag
Den eneste negative siden med 
aksjonen har bare oppstått på 
grunn av værgudene. Den siste 
måneden har bydd på mye vått 
regnvær for elevene.

– Men det gjør ingenting! Kon-
staterer sekretær i elevrådet, 
Karsten Gautefall. 
Selv har han deltatt hver eneste 
dag på sykkel.

– Ja, jeg må jo det når jeg har 
stått for å få det i gang, sier han 

og ler en liten latter.

Opplagt morgen
Bakgrunnen til aksjonen ligger 
i at elevrådet syntes det hadde 
vært bra med en enda sprekere 

mulig elever til å gå og sykle til 
skolen. 

– Også blir vi jo også veldig 
opplagt av å starte og slutte da-
gen med en god tur i friluft, skri-
ver Arild Sæbø på skolens nett-
sider.  
Han tror at elevene generelt har 
vært positive til konkurransen. 

– De krysses av i klasserommet 
hver dag, forteller en blid rektor. 
Vinneren av konkurransen kå-
res på Fagerholtdagen 5. juni.

Storaksjon lokker 
barn til å sykle 
Helt siden 29. april 
har elevene ved 
Fagerholt skole del-
tatt i skolens gå- og 
sykkelaksjon. 

Alle sammen har deltatt: Elevene ved Fagerholt skole har deltatt på aksjonen som startet 29. april. Disse eleve-
ne har vist stor entusiasme for aksjonen. F.v med sykkel: Ole Utne (11), Lena Mosse! nn Falch (11), Aurora Framnes 
(11) og Karsten Gautefall (11).                                                                                              FOTO: Jørgen Ste" ensen 

Initiativtaker: Sekretæren i elev-
rådet, Karsten Gautefall (11) kom 
med ideen til aksjonen. 
                     FOTO: Jørgen Ste" ensen

-  Det  er  jo  ikke  annet  å  gjøre  enn  å  ta  på  seg  riktig  klær

17.  mai-program

Tekst: Karoline Nerdalen Darbo

Kristiansand  Stadion  “Målet  er  
nådd”

Fra  klokken  07:30
Terje  Næss  holder  tale  og  legger  
ned  krans  på  morrakvisten.  Per  Juell  
Larsen  deklamerer  for  IK  Start.  Det  
blir  trompetsolo  fra  Jens  Forus.

Oddernes  Kirke

Fra  klokken  08:15
Tale  og  kransnedleggelse  av  Stein  
Christian  Salvesen.  LSK  deltar  som  
æresvakter  mens  Oddernes  skole-
musikkorps  spiller  orkestermusikken.

Justvik  skole

Fra  klokken  09:00

barna.  Salgsbodene  åpner  kl  09.30.
Fra  klokken  12.00  blir  det  tale  for  
dagen  med  medfølgende  underhold-
ning  fra  4.trinn.  Klokken  13.00  er  det  
klar  for  loddtrekning.

Wilds  minne  skole

Fra  klokken  12:30
Her  blir  det  leker  for  små  og  store.  
De  har  egen  underholdning,  loddsalg  
og  salg  av  kaker,  brus  og  pølser.  Det  
blir  også  kaffe  for  de  største.

Fagerholt  skole

Fra  klokken  11:30
Skolen  ønsker  velkommen  til  lodd-

mer  moro.  Julie  Koppang-Grønn  fra  
syvende  klasse  holder  tale  for  dagen  
klokken  12.00,  mens  Oddernes  
skolemusikkorps  tar  over  showet  
klokka  12.30

Presteheia  skole

Fra  klokken  12.00
Kafé  med  salg  av  pølser,  kaker,  
kaffe/te  og  brus  samt  egen  isbod.  
Det  blir  leker  og  aktiviteter  for  store  
og  små  med  salg  av  aktivitetskort.  

for  de  heldige  i  lotteriet.  Klokken  
13.00  blir  det  barnetog  til  Preste-
heia  Omsorgssenter.  I  toget  spiller  
selvfølgelig  selveste  Oddernes  
skolemusikkorps.

Lova  Barneskole

Fra  klokken  12.30
Det  blir  som  hvert  år  stort  familiear-
rangement  i  skolegården.  Det  blir  
underholdning  fra  scene,  tale  fra  
elevrådet  og  Kristiansand  skol-
emusikkorps  kommer  for  å  spille  
blant  annet  nasjonalsangen.  De  

også  tilby  boksekasting  og  andre  
aktiviteter.  De  har  også  et  stort  lotteri  

Leikaringen  BUL  har  oppvisninger

Klokken  12:15  på  Kongsgård.
Klokken  13:00  hos  Valhalla  Omsor-
rgstjeneste  i  Marviksveien.

Oddernes AvisTips oss!
- om arrangementer, 

personer, store og små 
hendelser i ditt lokalmiljø NLA Mediehøgskolen Gimlekollen    Sørvisboks 410   4604 Kristiansand

Telefon: 38 14 51 29

E-post: redaksjonen
@mediehogskolen.no

Værmeldingen for 
Kristiansand fredag 
17. mai.

Meterologisk institutt melder at det 

blir opphold mesteparten av dagen, 
med fare for sporadiske byger, sær-
lig mot kvelden. Det kan med an-
dre ord være et sjakktrekk å plukke 
med seg paraplyen sammen med 

- Det danner seg regnvær over 
skagerak og som kommer oppover 
Sørlandet og Telemark på 17. mai. 
Folk bør derfor belage seg på spora-
diske byger, sier svenske Børge Jo-
hansson ved meterologisk institutt. 

Svensken ber folk alli-
kevel å trosse regnværet.
- Det er jo ikke annet å gjøre enn å 
ta på seg riktig klær, sier han til Od-
dernes avis.


