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«Boka jeg vil dele med deg»
Hvilken bok har gjort et særlig
sterkt inntrykk på Alf Erik Tesaker, Julie Fuglesang Larsen,
Vivian Valente og Birgit Gautschi? Det får du vite på Flekkefjord bibliotek 25. februar. Da
deler de sine bokvalg med publikum. De fire blir intervjuet av
tidligere NRK-redaktør Steinar
Nielsen.
«Boka jeg vil dele med deg»
arrangeres av en rekke bibliotek
på Agder i løpet av de nærmeste
ukene. Foreløpig har seks bibliotek, i henholdsvis Flekkefjord,
Kristiansand, Grimstad, Froland, Arendal og Tvedestrand,
lagt dette arrangementet inn i
vårprogrammet.
Gjestene er hjemmehørende i

bibliotekets eget nedslagsfelt.
Arrangementet er, i forståelse
med NRK, bygget over samme
lest som NRK-prog rammet
«Brenners bokhylle». Gjestene
velger en bok som har gjort et
helt spesielt inntrykk på dem, og
de blir intervjuet om bokvalget
sitt foran publikum i biblioteket.
Alf Erik Tesaker, er godt kjent
fra NRK-serien «Oppfinneren»
og for sin egen virksomhet
«Handverksfabrikken» på småbruket Øystøl i Gyland som han
også har skrevet bok om.
Julie Fuglesang Larsen fra
Hidra er skomaker med mangslungen bakgrunn. Hun deltok
for øvrig i siste episode av «Oppfinneren» i tredje sesong. Vivian

FÅR KLATRETÅRN:– I år er det Sokndal som får denne gaven, forteller ordfører Trond Arne Pedersen (KrF) til Agder.

Klatrestativ
kommer
SR-Bank ville gi
klatretårn. Sokndal
sa ja – ikke nei, slik
Agder skrev.
Av IngvIll MydlAnd
EgElI
ingvill@avisenagder.no
Tlf. 93090227

Det riktige er at Sokndal tar
imot klatretårnet med åpne
armer.
– Vi er kjempeglade for det.
Sparebankstiftelsen har en
portal der en kan søke støtte
til alle mulige formål. I tillegg
har de bestemt at de vil gi
klatretårn til ulike kommuner. I år er det Sokndal som

får denne gaven, forteller
ordfører Trond Arne Pedersen (KrF) til Agder.

EN HALV MILLION: Det nye
klatretårnet skal stå mellom
parkeringsplassen ved kirken og Sokndalshallen.
Det er fortsatt en del som
skal på plass, så det er foreløpig ikke klart nøyaktig når
klatretårnet blir montert.
– De gir en gave på 500.000
kroner til klatretårn. Dette er
samtidig berettiget spillemidler på 300.000 kroner. Til
sammen blir dette altså
800.000 kroner, sier Pedersen.
Som legger til at kommunen tar ansvar for å lede prosjektet og drift og vedlikehold
av anlegget.

Valente er intensivsykepleier,
dyktig fotograf og primus motor
i kulturlivet i Flekkefjord. Birgit
Gautschi, opprinnelig fra Sveits,
er museumspeda go g ved
Vest-Agder Museum avdeling
Flekkefjord. Alle fire er godt over
gjennomsnittet glad i bøker.
Hvilke bøker de har valgt, forblir
en hemmelighet frem til 25. februar.
Programleder for kvelden,
Steinar Nielsen, er journalist og
tidligere redaktør for NRK Sørlandet. De siste årene har han
arbeidet med innholdsutvikling
for NRK, nå arbeider han som
programleder på frilansbasis. –
Det er spennende å lese bøker
andre har er sterkt forhold til, og

Birgit Gautschi
jeg gleder meg til disse samtalene, sier han.
«Boka jeg vil dele med deg» er

en markering av Bokåret 2019.
Arrangementet er et samarbeid
mellom Aust-Agder bibliotek- og
kulturformidling, Vest-Agder
fylkesbibliotek og Flekkefjord
bibliotek, og er støttet av Nasjonalbiblioteket.

Feiret jubilanter
SOKNDAL: Titania har markert sine årsjubilanter med en tilstelning for jubilantene med ledsagere på
Bømessa. For første gang på mange år hadde bedriften en 50-årsjubilant, Kjell Ålgård.
Sittende fra venstre: Per Liland (45 års tjeneste), Kjell Ålgård (50 år), og Tormod Håland (45 år). Stående fra venstre: administrerende direktør Dag Larsen, Sigve Pedersen (30 år), Leif Eia (25 år), og
Mona Stålesen (30 år).

96 på seniormiddag
Kjell Erfjord ønsket velkommen
alle 96 tilstedeværende (tallet
var så sterkt at han som avholdsmann hadde vansker med
å formidle det)!
Karl Andreas Moen innledet
med å fortelle om Lund Historielag som med sine 400 medlemmer sannsynligvis er den
største frivillige organisasjonen
i Lund. Laget har møter en
gang pr. mnd. med kåseri om
ulike emner i bygda. Det arrangeres julemøte, bygdevandring,
bussturer, utenlandsturer, slåttekveld. Laget har stand på arrangementer på Ualand, Hovsherad og Moi.
I november deles tidsskriftet
«Ættermål» ut til alle medlemmer og selges til ikke medlemmer. Laget har gitt ut bøker
som «Ørnereiret», «Pete Sandstøl» og «Utreise til USA (immigranter fra Lund)».

Det ble åpnet for spørsmål,
men det kom ingen, kanskje
fordi de fleste tilstedeværende
er medlemmer i laget.
Arvid Hunsbedt trakterte
trekkspillet på framragende
måte som vanlig før det ble servert biffgryte, karamellpudding
og kaffe som smakte fortreffelig. All honnør til Moi Hotell!
Anne Brith Navrestad redegjorde for «Åkke øve 60» som
skal samarbeide med LHL Flekkefjord og Lund om å arrangere
temakveld om kols den 4. april i
Lundetun. Alle er velkomne.
Sølvi Reiersen redegjorde for
Frivillighetssentralens samarbeid med eldrerådet og råd for
funksjonshemmedes engasjement for å rekruttere «Lyttevenn» for elever i 2. og 3. klasse.
Kjell Erfjord redegjorde for
stor oppslutning om trafikkurs

for 65 pluss. Det blir to kurs: 11–
12. mars og 25.– 26. mars, da
det er påmeldt 42 deltakere.
Han redegjorde videre for pensjonistkurs på Lundheim Folkehøgskole 17.– 20. juni der det er
påmeldt 101 deltakere, men
det er plass til lokale pensjonister som ikke trenger overnatting.
Etter at Arvid Hunsbedt trakterte sitt flotte trekkspill med
like flotte melodier, ble det åresalg som ble utsolgt på et
blunk!
Kjell Erfjord avsluttet med å
informere om noen av hovedutfordringene Pensjonistforbundet arbeider med for landets
900.000 pensjonister, og at lokalforeningen nå har 117 medlemmer og det er fortsatt plass
til flere – mange flere!
Steinar Andersen, referent.

