
Vennesla 2021

17-mai Vennesla - på mobilen! 

PROGRAM MED FORBEHOLD OM ENDRINGER

Hold deg oppdatert på alt som skjer rundt 17. mai-feiringen 
i Vennesla. Scann QR-koden til høyre og prøv selv, eller last ned 
appen ”17 mai Vennesla” til din telefon.
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Hilsen fra Jorun Stiansen

17. mai minner 

Tegnekonkurranse

Hanggliding

Program

Programmet for morgenarrangementet 
og hovedarrangementet vil bli filmet 
og lagt på YouTube. Lenker til dette 
vil være på Vennesla kommunes hjem-
meside og Facebookside i tillegg til vår 
egen «17. mai i nedre Vennesla»’s Face-
book side. Programmet vil ha premiere 
og kunne åpnes fra morgenen 17. mai.

Bjøro og Miriam Hildebrandt toppen av Hunsfospipa, 2020

Konferansier 2020 Karin Lilletun Langeland
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Kjære 
venner!

17. mai komiteen i Vennesla

Gratulerer så innmari mye med 
dagen! Hipp hipp hurra!

For dagen er din, den er min, 
den er VÅR.

17.mai har alltid vært en dag 
hvor jeg stolt har vandret rundt i 
Venneslas gater og ropt ett høyt 
HURRA. Ett hurra for det fantas-
tiske landet vi bor i og for vårt 
sterke demokrati.

17.mai handler også for meg om 
å feire våre verdier som frihet og 
tillit. Friheten til å snakke fritt og 
være akkurat den du er født til å 
være og den flotte tilliten vi viser 
hverandre i det daglige. 

Feiringa idag forener oss alle, 
uansett tro, ulike holdninger og 
meninger. Og det syns jeg er så 
fint. At vi alle kan gå side om side 
idag og feire vår felles grunn-

lovsdag mens vi holder flagget høyt og stolt 
til værs.

17.mai ifjor ble helt annerledes enn det vi er 
vant til. Men pandemien stoppet oss ikke fra å 
kjenne på stolthet, frihet og tilhørighet fra hvor-
hen vi valgte å markere denne dagen sammen 
med ett fåtall av de vi er glade i. I år er intet 
unntak, dessverre. Vi må ta vare på hverandre 
ved å holde avstand til hverandre. Noe som 
strider imot vår natur.

Men midt oppi all fortvilelse, isolasjon og sorg 
finnes det alltid håp. Og det velger jeg å foku-
sere på.

For bygda mi gir mæ håp. Venner og familie 
gir mæ håp. Og når jeg kikker opp på det fan-
tastiske flotte norske flagget vårt som idag står 
over det vide land og svaier blir æ fylt med 
enda mer håp, enda mere glede og enda mere 
styrke. Vårt kjære land; gratulerer så inderlig 
mye med dagen. Jeg er glad i deg.

17.mai klem 
fra Jorun Stiansen

Redaktør: Tove Linda Høgstøl • Annonseansvarlig: Vennesla skolemusikkorps • Foto: Ingvald R. Ingebretsen, Egil Steinsland • Produksjon: Eplehagen, Vennesla

Fra venstre: Lars Juvastøl, Vibeke N Røstad, Amalie Moseid, Harry Andersen, Lars-Jørgen Hauge, Solveig Robstad, Andreas Ingebretsen, 
Liv Solveig Torsøe, Ingvald R Ingebretsen, Terje Bronebakk, Tove Linda Høgstøl, Svein Arne Carlsen, Bjarne Egil Abrahamsen
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Vennesla Musikkorps

Hunsfos Fotoforening

Vennesla Aktivitetsklubb (VAK)

Vennesla Turnforening

Skal nok en 17. mai bli ødelagt av korona’en?
Vi er spillesugne nå. Det begynner å bli lenge si-
den vi følte oss som et musikkorps. Vi savner det 
sosiale ved å spille i korps.
Korpsmusikk hører til på 17. mai. Vi håper snart på 
å kunne spille, underholde og se reaksjonene på 
publikum når vi går langs ruta - vi får med oss mer 

enn dere tror. Bare smil og jubel hele veien.
Ellers er det nå 104 år siden VMK ble stiftet, og 33 
aktive medlemmer holder tradisjonene i hevd.
Korona-situasjonen har satt en støkk i oss alle, men 
forhåpentligvis kan vi likevel ha en fin 17. mai.

Med hilsen Solveig Robstad og Vibeke N Røstad

Fotoklubb for alle som som lige å fotografere.
Mi fotograferer alt og alle. Mi lærer litt av hveran-
dre. Hos oss så er det noen som kan litt, noen som 
kan mest ingenting å så he mi noen som kan litt 
meir enn dei som kan litt.
I tillegg så arrangerer mi heljeturer, å av å te noen 
dagsturer.

Klubbmødane he mi ei gång i måneden, på Huns-
fos Fabrikker.
Velkommen te ein kosli kvell med bildeprat te kaffi 
å kage.

Med hilsen Ingvald R. Ingebretsen

VAK ble startet av ungdommer på midten av 90-tal-
let som ønsket noe spennende å drive på med for 
uorganisert ungdom. Finne på morsomme, rusfrie 
aktiviteter. Vi har opp gjennom årene skapt et godt 
samarbeid med Moonlight. VAK består av en gjeng 
«voksne» ungdommer som jobber frivillig med å 
arrangere rusfrie aktiviteter for ungdom i alderen 
13 til 20 år, med utgangspunkt fra Moonlight. 

Aktiviteter vi har arrangert i årenes løp er mange 
og varierte. Hver sommer arrangerer vi forskjel-
lige sommeraktiviteter, blant annet helgetur med 
overnatting på Grønningen fyr. Her koser vi oss 
sammen med ungdommen med fisking, krabbe-
graving, dykking og div. vannaktiviteter m.m. I 
hele juli kjører vi jevnlig båtturer med båten vår. 
På disse turene står vi på vannski, wakeboard og 
tube etter båten eller bare tar en hyggetur i skjær-
gården, alt etter ungdommens ønske. Den mobile 
scenen som vi har anskaffet oss, arrangerer vi kon-
serter og skumparty for ungdommen i Vennesla. 
Gocartkjøring og datagathering er også noe av 
det VAK har arrangert opp gjennom årene. 

Det største arrangementet i løpet av året er nok 
UKM (ung kultur møtes) som vi har arrangert for 
Vennesla Kommune og Moonlight i 20-21 år. 

Kvelds arrangementet 17 Mai med skumparty og 
div. aktiviteter på Moseidstranda er også noe som 
VAK arrangerer sammen med Moonlight hvert år. 
Vi har også en gruppe ungdommer som vi kaller 
for VAK-Ung. Ungdommen i VAK-Ung er i alderen 
17 til 21 år, og går i en turnus på Moonlight fre-
dagskveldene, og bidrar med div, aktiviteter og 
jobber. Disse bidrar også som hjelpeledere på div. 
turer. 

Men vi ser oss stadig om etter nye og spennende 
arrangementer og turer som vi kan stelle i stand for 
ungdommen i Vennesla. Så vi er positive og åpne 
for forslag til arrangementer og ting vi kan gjøre, 
fra både ungdom og foreldre. Ikke nøl med å ta 
kontakt hvis du bærer på en ide eller et forslag. 

I disse koronatider så er jo alle aktiviteter lagt på 
is inntil videre på grunn av helsesikkerhet og smit-
tevernstiltak. Vi står klare til å ta dette opp igjen så 
snart dette er over.

Vi gleder oss til å komme i gang og få treffe alle 
igjen.

Med hilsen Svein Arne Carlsen

Trygghet trivsel og vennskap!
Vennesla turnforening ble etablert i 1979 og har 
aktivitetstilbud for kommunens innbyggere fra 
3 års alder og opp til godt voksen. Foreningens 
tilbud er åpne for begge kjønn og vi teller i dag 
nærmere 320 medlemmer. Vennesla turnforening 
har ulike typer aktivitetstilbud.

Cheerleading er en konkurranseidrett der lagene 
konkurrerer mot hverandre med koreograferte 
show. Vi har over flere år konkurrert på nasjonalt 
nivå i denne idretten. I 2016 startet vi også opp 
parkour/tricking, som er en aktivitet som en del 
gutter finner seg bedre til rette i. Parkour er en be-
vegelsesidrett der man skal kunne komme seg fra 
A til B på den mest effektive måten.

Turn er en idrett som bygger på øvelser brukt i an-
tikkens Hellas, og bruker basistrening som grunn-

lag for bevegelse og motorisk utvikling. I vårt vok-
sen-konsept GymX, kan du finne de tradisjonelle 
gymnastikk og mosjonsaktivitetene og ikke minst 
også nye treningsformer!

Foreningen ønsker å legge til rette for at flest mu-
lig kan oppleve idrettsglede gjennom trening, 
konkurranse og samhold. Vårhovedmålsetning er å 
få barn, ungdom og voksne til å komme i aktivitet 
så tidlig som mulig, holde
på så lenge som mulig- så lenge man har glede 
av det.
Du er velkommen til å prøve tilbud hos oss.
På vegne av Vennesla turnforening:
Gratulerer med dagen og ha en flott 17 mai 
feiring!

Med hilsen Liv Solveig Torsøe
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Levekårsutvalget
Levekårsutval-
get for perioden 
2019-2023 be-
står av 9 med-
lemmer valgt av 
kommunestyret. 
Etter fullmakt 
fra kommune-
styret tar utval-
get avgjørelser i 
saker som angår 
kultur, barneha-
ge, skole, helse 
samt pleie og 
omsorg. Med 
andre ord saker 
som berører de 

fleste av bygdas innbyggere i det daglige. 

Inger Turid Tonstad (Krf) er leder denne perioden, 
og med seg i utvalget har hun Kjetil Ubostad (Sp), 
nestleder, Martin Engamo (Krf), Daniel Steinsland 
(Krf), Line Iveland Øvland (Sp), Glenn Lonebu (Ap), 

Grethe Strand (Ap), John Helge Austgulen (H) og 
Frank Dale (Frp)

Levekårsutvalget har mulighet for å oppnevne an-
dre politikere som representanter i 17. mai komi-
teen. De har for perioden valgt Lars-Jørgen Hauge 
(Ap), Halvor Homme (Krf) og Andreas Ingebretsen 
(Frp) Sistnevnte er fra Plan- og økonomiutvalget.

I disse tider blir det nok for oss alle en annerledes 
17. mai. Vi får gjøre så godt vi kan ut fra situasjo-
nen. Vi satser i alle fall på flaggheising, bekrans-
ning av bautaen, arrangement fra Kulturhuset som 
legges på hjemmesider- og FB-sider og fyrverkeri. 

Med vennlig hilsen Lars-Jørgen Hauge, Halvor 
Homme og Andreas Ingebretsen 

Vennesla Blå Kors
Speidergruppe
Speidernes valgspråk er: Alltid beredt.
Beredt til hva? Speidere lærer seg å ta vare på seg 
selv i ulike situasjoner, og selvfølgelig ta vare på 
andre. Vi lærer mange praktiske ting, som å fyre 
opp bål, knytte knuter, førstehjelp, pakke sekken 
riktig, samarbeid, bruke kart og kompass, lære 
hvordan gps virker og hvordan den brukes. Alle 
speidere lærer å være et medmenneske, og bli 
glad i naturen.

Speiderne i Vennesla BK elsker å lage mat på bål. 
Det gjelder alt fra pølser og pinnebrød til midda-
ger i forskjellige varianter.

Sommeren 2021 skal en flott gjeng med våre spei-
dere på leir på Karmøy. Denne leiren er for alle Blå 

Kors speiderne i Norge, og aldersgrensen er 11 år.
Vennesla BK har egen leirplass på Honnemyrheia, 
som vi har bygd opp med bålplass, gapahuker, ro-
verhytte, klatrevegg, benker, bord og zip-line.

Aktiviteter vi gjør ellers kan være: Fisketur, kanotur, 
telttur, hyttetur, fjelltur, aketur, skøytetur, skitur og 
mange andre frfiluftsaktiviteter.

Frister det å være med på denne aktiviteten, så har 
vi noen ledige plasser for jenter og gutter. Spei-
dertelefonen vår har nr. 408 31 550.

Med hilsen Lars Juvastøl

Vennesla Skolemusikkorps
VSMK blei stifta i 1955 og består i dag av en flott 
gjeng på meir enn 60 medlemmer i alderen 9-20 
år fordelt på aspiranter, juniorkorps og hovedkorps. 
Korpset tar i mot medlemmer fra alle skolene i Venn-
esla kommune og tilbyr hver høst plass till alle unger 
frå 3. klasse og oppover. VSMK har øvelse hver tirs-
dag på Moseidmoen skole og alle som har lyst til å 
lære å spille et instrument er hjertelige velkomne til 
oss. Vi har alltid plass til fleire medlemmer! Å være 
medlem i et korps gir kunnskap om musikk, mye 
glede, utvikler samarbeidsevna og man får mange 
nye venner. VSMK setter musikkgleda i fokus og vi 
ønsker at medlemmene skal være stolte over hva de 
presterer med sine instrumenter. 

Som foreldre er det virkelig imponerende å følge 
med på den musikalske utviklinga og se hvor flinke 
de blir etter noen år og hvor bra trøkk korpset pre-
sterer. Møt opp på julekonserten i Samfunnshuset 
og bli imponert! VSMK har konserter og prosjekter 
som heile korpset bruker mye tid på i sammen. Her 
kan vi nemne blåtur, tur til Danmark hvert år, stev-
ner, årsfest og egen overnattingstur for aspirantene. 
Samhold og spilleglede er nøkkelord. Hvert tredje år 

så arrangerer vi en lengre utenlandstur for muskanter 
og familie. Sist tur gikk til Berlin for fire år sia, så i 
fjor hadde alle gleda seg til å reise til Paris fram til 
koronaen kom. Det blir sikkert tur igjen så snart det 
er åpna opp for reising igjen.

I fjor blei det naturlig nok lite spilling for publikum. 
Korpset arrangerte showkafe på Hunsfoss til stor-
mende jubel og fullsatte hus for to år sia. Veldig 
moro for de som var med og veldig gøy for folk å se 
og høre på alle de gode musikantene våre! 

17. mai er et av høydepunktene gjennom året for 
muskikantene der vi virkelig får vist fram de flotte 
ungdommene våre i sine fine uniformer og med mye 
bra musikk. Hva hadde vel 17. mai i Vennesla vært 
uten korpsmusikken og hvem vet om vi plutselig 
dukker opp i år au?
 
Skolemusikken ønsker alle ei kjempefin 17. mai fei-
ring i 2021!
 
Med hilsen Terje Bronebakk



EU-kontroll, service og reparasjoner 
tar du hos oss.

Lokale fagfolk - hyggelige priser.
RING 381 55 904 

TID FOR EU-KONTROLL?

IKKE

KJØRBAR?

SLAPP AV.

VI HENTER!
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Vindbjart Ski
Når det blir som normalt igjen, så…….. Dette er 
uttalt i mange sammenhenger gjennom koronaå-
ret. Vi har også sagt det og opplevd det i skisam-
menheng de siste to sesongene. Minimalt med 
kontakt utenfor egen klubb, ingen skirenn. Aktivi-
teten innad i skigruppa har likevel vært stor. Svært 
mange har benyttet seg av tilbudet til å være med 
på klubbtreningene våre gjennom hele året.                 
  17. mai – feiringa står for tur. Planlegginga har 
pågått over lang tid, men hva skal vi planlegge 
til? Hvordan blir smittesituasjonen i samfunnet når 

maidagene kommer? Vi i skigruppa har bidratt i 
komiteen gjennom mange år. Vi ønsker fortsatt å 
være med på å legge til rette for en meningsfull 
og interessent markering av grunnlovsdagen vår, 
som vi også ønsker å bidra gjennom hele året for å 
gjøre Vennesla til et godt sted å vokse opp!  
  
Vi gratulerer hverandre med nasjonaldagen og ser 
fram til dagen det blir normalt igjen……!    
Med hilsen Harry Andersen.

«Alltid Beredt» i 100 år
I år har 1. Vennesla Speidergruppe drevet speider-
arbeid i 100 år. Den 25. mai 1921 mottok Sigurd 
Neset godkjenningen fra forbundet. Sigurd samlet 
samme dag speiderne på «Speidersletta» på Kule-
berget til stiftelsen av troppen med 15-20 gutter. I 
dag er vi blitt omtrent 100 medlemmer, både jen-
ter og gutter i 1.Vennesla Speidergruppe. 
Ukentlig holder vi speidermøter og da stort sett 
ute i friluft rundt om i bygda hvor vi driver opplæ-
ring i samarbeid og ansvarsfølelse gjennom ulike 
praktiske aktiviteter og friluftsliv. Dette kan være 
orientering, matlaging, førstehjelp, bålfyring, klat-
ring eller kanopadling. Disse aktivitetene har ikke 
bare har en fin verdi i seg selv, men de er også me-
todene vi bruker for å oppfylle formålet til Norges 
speiderforbund, som er å utvikle barn og unge til 
selvstendighet og til å ta aktivt ansvar i samfunnet 
i samsvar med idealene fra speiderloven. 
En av speiderlovene vi fokuserer mye på i vår spei-
dergruppe er fjerde paragraf som sier: «En speider 
er en god venn». Er man en ekte god venn vil man 
også følge flere andre speiderlover: være hjelp-
som, kjenne ansvar for andre, prøve å forstå andre 
og være ærlig og pålitelig. 
For å utvikle til selvstendighet bruker speideren ett 
patruljesystem. Speiderne i «Troppen» er inndelt 

i faste «patruljer» som ledes av en patruljefører, 
gjerne den eldste speideren i patruljen. Det er ikke 
mange andre steder hvor barn leder barn i sine 
fritidsaktiviteter. 
Speidingen i 1.Vennesla Speidergruppe er en god 
blanding av vennskap, opplevelser, samarbeid og 
friluftsliv sammen med mye moro. Speiderbeve-
gelsen grunnlegger Lord Robert Baden-Powell sa 
at: «hvis det ikke er moro, er det ikke speiding». 

Følg oss gjerne også på Facebook sidene «1. 
Vennesla speidergruppe» og «Paulen Gård».
Vil du bli medlem eller vite mer om oss går du inn 
på hjemmesiden vår www.1vennesla.no
100 års jubileet skal vi, om covid-19 ikke setter 
en stopper, markere lørdag 29. mai med «leir» i 
sentrum. Vi ønsker å fylle sentrum med speider-
aktiviteter for stor og små. Kom å besøk oss: få en 
matbit, hør historien til speideren, prøv kano på 
fjorden, bygg fuglekasse, lær deg tyrkerknop eller 
test høydeskrekken i fritt fall rappell.  

Med hilsen 
Geir Olav Kaase/Bjarne Egil Abrahamsen

Tjønnvoll Industriområde  - Moseidmoen, Vennesla - Telefon: 381 55 904

Hagen og Tveit er bygdas eldste karosseri- og bilverksted med 
fagfolk som har ekte interesse for bil og bilfaget. Vi har i flere 
ti-år hatt fornøyde kunder fra Vennesla, Kristiansand 
og distriktene rundt.
Avtaler med forsikringsselskaper.
Hjelp med taksering, 
skademelding og 
forsikringsoppgjør. 
Vi har leiebiler.
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17.mai minner før 
og under krigen
Olav K. Eivindson (95) i samtale med 
Terje Bronebakk

I mine unge dager så budde vi på Graslijordet 
før vi bygde huset i sentrum der vi fikk både for-
retning nede og leiligheter ovenpå, så det var 
enkelt for meg å følge med på det 
som skjedde rundt om i det som i 
dag er sentrum. Man må huske på 
at Vennesla var ei veldig politisk 
bygd på denne tida og etter det 
jeg husker var det liten forskjell på 
1. mai og 17. mai når det gjaldt 
oppslutning. På 1. mai så var natur-
ligvis feiring og tilstelninga sentrert 
rundt Folkets Hus. Før krigens tid så 
kom 17. maitogene frå Moseidmo-
en med lærer Rosenberg i spissen 
gående om Vikeland der de møtte 
Kvarstein skole som au hadde gått 
heile vegen frå Kvarstein. Riksmåls-
skolen, som holdt til der Hunsfoss 
skole er i dag, slo så følge og det 
endte så opp med kirka der det 
var taler og gudstjeneste. Hunsfoss 
skole holdt til inne på Hunsøya og 
kom over brua og gikk opp til kirka.

Det var ingen folketog på den tida, 
men voksentog/borgertog der 
blant andre de som hadde tatt ar-
tium gikk med svarte sangerluer 
med dusk. På grunn av den politiske 
situasjonen var det ellers kun med-
lemmer av Bondepartiet og Venstre 
som gikk i dette toget. Etter det jeg 
kan minnest så var det ingen Høyre-
parti i bygda på den tida.

Husker ellers at det var fast takst at 
lærer Mjåland delte ut ut vandre-
skjold til den av skolene som hadde 
vunnet skolekonkurransen i friidrett. 
Dette skjoldet gikk på omgang og 
blei hengt opp på den skolen som 
hadde vunnet fram til neste år, der det kunne gå 
videre til neste vinner i skolekonkurransen. I til-
legg så var det stor stas å kunne få kjøpt seg is-
krem, disse kosta 10 øre på den tida. Det blei nok 
et par is i løpet av dagen, for vi pleide å få rundt 
ei krone med heimenifra for å klatte godteri.

Når krigen brøyt ut så var jeg 16 år gammel og 
i albumet mitt så har jeg et bilde der vi var en 
gjeng ungdommer inne på Svivarheia aust for 
Snømyr og så etter fly og eventuell bombing 
på Kjevik. Det skjedde lite, men var spennende 
å følge med likevel. Det mest spennende som 
skjedde av krigshandlinger i Vennesla var at det 
mye seinere blei sluppet noen bomber og lys-

bomber i Kuastøldalen nord for Kringsjå kraft-
verk. På radioen (illegalt) fikk vi høre at det hadde 
blitt bomba en flyplass nord for Kristiansand, så 
her var nok engelskmennen litt på jordet.

Det blei naturligvis ingen 17. maifeiringer i krigs-
årene så vi ungdommer måtte prøve å komme 
sammen på andre måter. Dans og festing var for-
budt så vi måtte bruke fantasien for å finne på 
sosiale sammenkomster. Noen tiltaksrike ung-
dommer satte i gang og bygde på denne tida 
danseplatting oppe i Bjønnåsen, men dette blei 
dessverre oppdaga etter ei tid og plattingen re-
vet. Nå blei det noe grubling blant oss unge, men 
så fant vi ut at det var lov med dans så lenge det 
var avholdsrørsla som sto for det. Så etter at det 
blei stopp med moroa oppe i Bjønnåsen var jeg 
med og starta ei avdeling av Norges Godtem-
plar Ungdomsorden. Jørgen Aas var en av lede-
rene på denne tida og vi fikk holde til på Folkets 

Hus for det meste, men vi farta au vidt omkring 
pluss at vi var nede i Kristiansand innimellom. 
Det hendte au at kristiansanderene kom oppo-
ver til Vennesla for å feste/danse, men det endte 
for det meste med gnissninger og nevekamper. 
Vanlig taktikk var at Arne Brufjell, som var liten av 

vekst, blei brukt som åte til å få fyrt 
opp kristiansanderene noe skikke-
lig. Når de så prøvte å ta han, så 
røyk resten av venndølene på og 
kjeppjagde de nedover til stasjo-
nen på Vikeland.

Musikken var for det meste med 
Arnold på Staven (fra gården Sta-
ven på Kvarstein) på trekkspill og 
Ålefjær frå Vikeland på fele. Vi be-
talte for ei omgang med musikk på 
forhånd og så hvis vi fikk skrangla 
sammen nok etter pausa så blei 
det ei ekstra runde med dansing 
og spilling før kvelden var slutt. For 
å bli medlem måtte du bli godtatt 
av de som allerede var medlem-
mer og det var avstemmninger før 
opptak av nye. Dette førte inni-
mellom til problemer sia folk med 
NS-tilhørighet ikke fikk bli med og 
det var et par tilfeller der vi fikk øv-
righeta på nakken, men stort sett 
gikk det greitt og vi hadde det 
mye moro på disse tilstelningene. 
Jeg blei en ordentlig ræser til å 
danse i løpet av krigsårene minnes 
Olav med et smil om munnen.

Men familien min fikk merke alvo-
ret au. Min onkel Ivar Eivindson 
blei tatt for motstandsarbeid og 
endte opp i Sachsenhausen. Hus-
ker godt at jeg var med mi mor 
ned til Vikeland og sendte mat-
pakker til Tyskland med navnet til 
onkel på sier Olav og viser en av 
lappen som måtte klistres på pak-

ka før den blei sendt. Maten kom faktisk fram, det 
fikk vi vite etter krigen. Min eldre halvbror Dag 
Eldar Narvesen studerte i Gøteborg når krigen 
brøyt ut. Han kom først heim til oss i Vennesla, 
men etter ei tid snudde han om og reiste tilba-
ke til Sverige. Der prøvde han sammen med ei 
gruppe å ta seg til England med liten åpen båt, 
men denne havarerte og de blei oppdaga av 
svenskene og satt internert ei stund i noen små 
hytter utenfor Stockholm. Etter å ha vært der ei 
stund blei han så sendt med fly til England på 
ei rute som Bernt Balchen dreiv. Han landa på 
North Field utenfor London, men blei snart sendt 
til Skottland der han blei utdanna til radiotekniker 
i flyvåpenet og blei fenrik. Det eneste tegnet til 
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Gratulerer med dagenGratulerer med dagen
Hilsen Ole Magne

Mellom bakkar & berg – har vi boliger for salg!

strayeiendom.no

Gratulerer med dagen

at han var i live var ei boks med sardiner som kom til oss midt under krigen, 
ingen beskjed eller brev. Dag hadde også en eldre halvbror som rømte til 
England frå Kristiansand i åpen sjekte og var med i Kompani Linge. Min 
onkel Ivar fikk takkebrev frå kong Olav etter krigen for innsatsen.

Vi holdt oss underretta 
om det som skjedde ute 
i verden ved at min far 
hadde lurt vekk en radio. 
Han hadde fått telefon frå 
lensmann Robstad noe 
før radioene skulle samles 
inn så han leverte inn et 
gammelt mirakels vi had-
de stående. Den gode 
kortbølgeradioen gjømte 
vi på hytta på Jeppestøl 
og jeg var mange gan-
ger der oppe og lytta på 
radio og skreiv ned ny-
heter. Disse lappene tok 
jeg med heim og leverte 
til min far, trur han leverte 
videre til Jakob Nygård 
som hadde skrivemaskin 
og var med i Sivorg. Jakob var godt informert om krigens hendelser sia 
han holdt abonnement på det finske svenskspråklige Huvudstadsbladet 
som omtalte fritt det som hendte ute i verden av krigshandlinger. Jakob og 
familien måtte etterhvert flykte til Sverige, men han holdt kontakten med 
min far via brev signert med «Onkel Jakob». Knut Almedal, som var med i 
samme organisasjonen, døde dessverre i konsentrasjonsleir i Tyskland.

Under krigen var det dårlig med mat så jeg dreiv og jakta fugl og hare 
sammen med Torkel Jeppestøl oppe på hytta med et gevær som vi gjømte 
i et fiskestangfutteral ute i skauen. I tillegg fiska vi i vannet med garn. Hel-
digvis var det bare fisk i sekken når jeg blei stoppa av ei tysk patrulje på 

Grovane. Jeg hadde glømt grensebo-
erbeviset heime og fikk lydd på meg 
at jeg var for ung til å ha bevis. Alt gikk 
heldigvis greitt når tyskerene så at det 
bare var ein haug med skjebber som 
blei tømt ut av sekken. Minnes au at 
vinteren 1941 var veldig kald og for 
mange frøys potetene inne i husene. 
Det blei då forbudt å skrelle potetene 
før dei blei kokt, skrellet skulle være på 
til de var ferdig kokte. Husker i tillegg 
at når Løyning kom rundt med fisk, så 
var det kun én sild til hver familie.

Bildet venstre: Første 17. mai tog 
etter krigen. Peder i Dalen gikk først 
i full uniform. Huset på høyre side er 
huset til familien Strandberg. 

Når krigen var over så var dette noe 
som jeg fikk høre på radioen kvelden 

før på Jeppestøl. Husker godt når vi var på Vikeland og møtte onkel Ivar 
som kom heim frå konsentrasjonsleiren i et tog som var merka med hyl-
lester og takksigelser på sida av vognene. Dag kom noe seinere og det var 
litt snodig. Jeg var på arbeid på et hus nede på Graslia og la merke til at 
ekspressen stoppa der i stedet for på Vikeland og ut kom ingen andre enn 
min bror. Litt av en tilfeldighet!
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BARNAS 17. MAI:

Vinner 2 trinnet: Ine Eliassen-Gaustad, Hunsfoss skole 2B

Vinner 3 trinnet:

Malak Zahra, 
Vennesla skole 3A

Vinner 4 trinnet:Line Wahl Reinhardtsen, Vennesla skole 4B

Det er plukket ut en vinnertegning på hvert 
trinn. Vinnerne får kr. 1.000,- til hver sin klasse.

HEDERLIG OMTALE.
Samkom skole:
Bjørnar Rosseland 3.klasse
Åse Knobel 4.klasse

Moseidmoen skole:
Lykke Stallemo Einarsdottir 3B
Mille Øvland Sheppard 3A

Vennesla skole:
Najma Shahidzada 4B
Vetle Knudtzen Kaase 4A

Tegnekonkurranse!

Kvarstein skole:
Ingeborg Slettedal 4A
Vegard Vehus 4B

Hunsfoss skole:
Isabella Yr Sigurdarsdottir 2B 
Tomine Granås 3A
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Se noe av 
det fine vi 
har fått inn!

Ingeborg Slettedal, Kvarstein 4A

Lykke Stallemo Einarsdottir, Moseidmoen 3B
Mille Øvland Sheppard,  Moseidmoen 3A

Åse Knobel, Samkom 3
Najma Shahidzada, Vennesla 4B

Tomine Granås, Hunsfos 3A

Vegard Wehus, Kvarstein 4B
Isabella Yr Sigurdarsdottir, Kvarstein 2B

Vetle Knudzen Kaase, Vennesla 4A

Bjørnar Rosseland, Samkom 3
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Bare tenk deg at hele kroppen din ligger inni en litt 
stiv sovepose, men at soveposen er litt annerledes 
enn vanlige. Her ligger du på magen og posen rek-
ker bare opp til brystet ditt. Fra brystet går det to 
ganske solide stropper over hver skulder slik at du 
ikke sklir ut av posen. Armene og hodet stikker der-
med ut, og armene kan beveges fritt.

Mens du ligger slik på magen i posen blir du løftet 
opp fra bakken. Punktet du blir løftet i er slik at krop-
pen er i likevekt, og du ligger hele tiden vannrett. 
Hele kroppen slapper av inni posen. Tærne, knærne, 
hofta og brystet er de punktene på kroppen som hvi-
ler tyngst mot underlaget. Du må løfte nakken litt for 
å kunne se enten loddrett ned eller litt skrått frem-
over og nedover.

Når du blir løftet starter samtidig kroppen en beve-
gelse fremover som gjør at du får litt vindsus i ørene 
av luften som begynner å bevege seg rundt deg, og 
som ørene er de første til å merke. Det er som å sy-
kle av sted i stor hastighet. Du kjenner også vinden 
mot ansiktet og FØLER at du er i fart, selv med øy-
nene lukket. Hastigheten kommer opp i ca. 50 km/t 
og den kraften som løfter deg opp fortsetter bare å 
løfte, og løfte, og løfte. 

Fra du lå på bakken løftes du først over de nærmeste 
tretoppene. Du skjønner at høyden er altfor høy til at 
det vil bli behagelig å falle ned. Men du ligger trygt 
inni posen din og stoler på at du ikke kommer til å 
falle. Etter hvert kikker du ut til sidene og skjønner at 
du nå ser over de heiene som til vanlig er i veien for 
utsikten videre enn bare til det nærmeste fjellet. Nå 
ser du også fjellene og heiene bakom de nærmeste. 
Og etter hvert har du blitt løftet så høyt at du også 
ser kystlinjen i det fjerne. Gjerne flere mil av den. 

Steder du kjenner blir litt annerledes enn du er vant 
til å se dem. Høyt her oppe ser du plutselig hele for-
men på større vann, bilveier er tydelige slanger som 
bukter seg gjennom det grønne teppet av skog, el-
ler gule/brune teppet av dyrket mark. Du blir forbau-
set over hvordan de forskjellige stedene er plassert i 
forhold til hverandre, og du får plutselig en forståelse 

av hvordan mye av geografien du kjenner, henger 
sammen.
Omtrent slik kan det beskrives å fly med en hang-
glider.

Siden starten på denne aktiviteten, i California tidlig 
på 1970-tallet, ble det ansett som en ekstremsport 
forbeholdt de få personene som ikke var så altfor 
glade i livet sitt, og som ikke visste sitt eget beste. 
Men som det var gøy å se på, om enn ikke for annet 

enn å se hvor lenge de overlevde stuntene sine. Kan-
skje var det slik. Mange mistet livet sitt i denne spor-
ten. Det skal sies både kunnskapen, erfaringsnivået 
og utstyret var nok ikke det aller beste den gangen.

Nå er det ikke slik lenger. Heldigvis har dette blitt 
en aktivitet man kan utøve så trygt som bare det. 
Her i Norge er all hanggliding administrert gjennom 
Norges Luftsportsforbund, hvor et fornuftig og nøye 
regelverk regulerer både opplæring og utøving av 
sporten. I tillegg stilles det strenge krav til erfaring for 
å kunne inneha hangglidersertifikat år etter år.

På toppen av det hele er utstyret blitt svært bra. I 
teorien kan ikke en hangglider krasje. Den er laget 
slik at den skal være stabil i alle retninger under fly-
ging. Dersom man slipper styreinnretningen, skal 
den selv finne tilbake til nøytrale posisjoner. Slik at 
den kan fortsette å fly trygt rett frem. Men, som ved 
all bevegelse av mennesker, er det vår stakkars men-
neskelige hjerne som av og til ikke klarer å vurdere 
riktig og man havner uti et uhell, krasj, eller ulykke. 

Derfor er det så viktig for hanggliderpiloter å være 
tålmodige med å lære seg teknikkene. Det er mange 
feil som kan gjøres. Men om man følger godt med 
i timene under opplæringen, og lytter til de mer er-
farne pilotene, har man nærmest en garanti for at 
hver flyging blir en suksess. Det finnes et uttrykk (fritt 
oversatt fra engelsk), det finnes både dristige og 
gamle piloter. Men det finnes ingen dristige, gamle 
piloter. Kort sagt må man være god til å vurdere hvil-
ke værforhold som er gunstige å fly i, og hvilke som 
IKKE er det. 

I Vennesla har vi fått to gode steder å fly fra på Mos-
eidheia. En hangglider må starte mot vinden.  Når 
vinden kommer fra enten øst eller nordøst, er det 
perfekt å starte på hhv Byggi- eller Trendrampa. 
Høyden ned til landingen på jordet under er bare 
ca. 100m. Derfor har vi ikke lang tid på oss fra vi har 
løpt i gang fra rampene, til vi må finne det (de) stedet 
(ene) hvor luften er blitt så oppvarmet at den har be-
gynt å stige opp fra bakken. Dersom vi klarer å opp-
holde oss i disse oppadgående luftstrømmene, blir 
vi som regel med opp helt til undersiden av en sky. 

Når det er stille luft og ingen slik oppadgående 
luftstrøm, benytter vi oss av motor. En 15hk bensin-
motor så liten og lett som mulig. Sammen med en 
stor propell kan vi løpe i gang hele sulamitten fra et 
jorde, menn det kreves mye trening og kunnskap. 
Selv om det ser enkelt ut er det mange momenter 
som må klaffe. Hele ekvipasjen veier ca. 60 kg, i til-
legg til egen kroppsvekt. Det må løpes godt for å få 
ca.150 kg til å fly, hvor man er nødt til å bære all vekt 
på egne ben. Gevinsten er derimot like rundt hjør-
net. Etter take-off er det kanskje flere timer til man 
trenger å lande. 

Er vi virkelig heldig, får vi lov til å fly over bygda på 
selveste 17.mai, med rød/hvit/blå røyk strømmende 
ut fra røykgranater, og et flott norgesflagg stående 
igjen på himmelen bak hanggliderne. Bak to gutter 
som har vokst opp i bygda, som har drømt om fly 
og flyging så lenge de kan huske. Og som har fått 
lov til å lære denne fantastiske sporten å kjenne, fått 
tilgang til opplæring, og noe av det beste utstyret 
som finnes. 

Og som har en 17.mai komité hvis fantasi og enga-
sjement har gjort det mulig å fly opp vårt flotte flagg 
over en av de flotteste bygdene i Norge. Liggende i 
hver sin sovepose………….

17. mai- hilsen fra Yngvar Udø og Reidar Berntsen
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H A N D E L S TA N D S F O R E N I N G E N

for at Venneslafolk har stilt opp 
for lokalbutikkene i ei vanskelig tid. 

NÅ TRENGER VI HVERANDRE!

Samtidig vil vi oppfordre til å 
bruke bygdas butikker enda mere. 

Jo flere som bruker butikkene 
våre lokalt, jo bedre 

vil mangfoldet bli. 

Husk! Lokale butikker bidrar 
også tilbake i lokalsamfunnet.

Gratulerer med dagen!
Vi sees i lokalbutikken.
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Minner
fra 17.mai

2020

Minitog med korps og skolefaner på Moseidsletta

Matilde Wennerberg og dansere fra Vennesla Kulturskole
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HAGELAND VENNESLA
Venneslavn 117 - tlf. 38 15 55 96

Åpent man-fre 9-19  Lør 9-16  Søn 12-16

Hos oss får du 
2 stk Hagehortensia til  kun 

400,-

Pynt opp til 17.mai!

Fra Vennesla videregående skole: 
I år har jeg og mine medelever, samt elever 
fra Vennesla KV, arbeidet hardt og lenge for 
å samle inn penger til Kreftforeningens aksjon 
«Krafttak mot kreft», som i tradisjonens tro har 
blitt gjennomført av Vennesla i mange år. Vi 
måtte omstille flere ganger ettersom smittesi-
tuasjonen endret seg hele tiden. Jeg er utrolig 
stolt av mine medruss for deres arbeid gjen-
nom denne tøffe tiden, og resultatet vårt var 

utrolig bra! Vennesla Videregående skole tikket 
inn på topp 5 på mest innsamlet av alle skole-
ne i Agder, noe jeg som russepresident og ak-
sjonskomité-medlem er vanvittig fornøyd med! 
Årets viktigste russeknute ble gjennomført litt 
annerledes enn vanlig, men engasjementet er 
noe jeg er utrolig stolt av å ha vært en del av!
Marius Dubland Andersen 

Fra KV Vennesla
Årets medruss har virkelig vist meg at de er 
villige til å gjøre det som trengs. Samfunnet 
er i en helt annen situasjon enn da mange av 
oss først begynte å planlegge russetiden, og 
jeg kan med hånden på hjertet si at jeg aldri 
har vært stoltere av å være ungdom. Uansett 
hvilke visjoner de ulike har hatt for den siste 
tiden på videregående, så har alle respektert 
de nye smittevernreglene og tatt del i den na-
sjonale dugnaden. Som Marius har skrevet, var 
engasjementet for ”Krafttak mot kreft”, noe vi 
er utrolig stolte av å ha vært en del av, og jeg er 
minst like stolt av å være en del av russen 2021.
Vilde Hartvedt Vårdal

Hilsen fra Russepresidentene
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Minner
fra 17.mai

2020

Gratulerer 
med dagen!

Det er hos oss 
du får alle

godsakene

Foto: Anne Lise H. Valdez

Bjøro Hildebrandt synger ”Ja, vi elsker” 
fra Hunsfospipa. Foto: Arve Strandberg

17. mai taler 2020: Sylfest Lomheim
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Annonse

GRATULERER MED DAGEN
Hilsen alle oss hos Meny Vennesla

Vigeland Brugs veg 16 - 4708 VENNESLA - Tlf. 38 15 44 30
vef.no
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Heldigvis så blir det fyrverkeri også i 
år. Vi kan glede oss til at pyrotekniker 
Svein Arne Carlsen vil skyte opp et 
fantastisk fyrverkeri, når det mørkner 
på kvelden, fra flåte i Venneslafjorden. 

Det vil være mulig å se dette fra mange 
forskjellige boligområder i Vennesla. 
Husk på å holde avstand til hverandre. 

Fyrverkeriet vil bli filmet av fotograf 
Ingvald R. Ingebretsen og lagt på Face-
booksiden til 17. mai i nedre Vennesla. 

Sparebanken Sør har også i år gitt et 
bidrag til fyrverkeriet. Tusen takk! 
Dette blir noe å se fram til!

Fyrverkeri!

Ønsker du deg en bank
som yter det lille ekstra?

Eirin Steinsland |    +47 95 79 67 05
Erik Stokkeland |    +47 46 91 72 90

Gratulerer 

med dagen!

E&H-VT-17Mai_2021_V01.indd   1E&H-VT-17Mai_2021_V01.indd   1 21.03.2021   23:14:0621.03.2021   23:14:06
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Minner
fra 17.mai

2020

Initiativtakere til veteranbil-kortesje

Annette Jakobsen med døtre. Eirik Hodnemyr på piano.

Fra veteranbil-kortesjen 2020Ved Bautaen
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17.mai-sanger
Ja, vi elsker 
dette landet
Tekst: Bjørnstjerne Bjørnson, 1870 
Melodi: Rikard Nordraak, 1864

1.
Ja, vi elsker dette landet, som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet, med de tusen hjem.
Elsker, elsker det og tenker På vår far og mor
Og den saganatt som senker drømmer på vår 
jord.

7.
Norske mann i hus og hytte, takk din store Gud!
Landet ville han beskytte, skjønt det mørkt så 
ut. Alt hva fedrene har kjempet, mødrene har 
grett, har den Herre stille lempet så vi vant vår 
rett.

8.
Ja, vi elsker dette landet, som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet, med de tusen hjem.
Og som fedres kamp har hevet det av nød og 
seir, også vi, når det blir krevet,
for dets fred slår leir.

Fagert er landet
du oss gav
Tekst: Anders Hovden
Melodi: Melchior Vulpiles

1
Fagert er landet du oss gav, Herre, vår Gud og 
vår Fader! Fagert det stig av blåe hav, Soli ho 
sprett og ho glader, Signar vårt land i nord og 
sud, Soleis di åsyn lyser, Gud,
Yver vårt Noreg i nåde.

5
Signa da, Gud, vårt folk og land, Signa vårt 
strev og vår møda, Signa kvar ærleg arbeids-
hand, Signa vår åker med grøda!
Gud, utan deg den vesle urt Veiknar og visnar, 
bleiknar burt, Ver oss du ljoset og livet!

Fedrelands-
salmen
Tekst: Elias Blix 
Melodi: C:E:R: Weyse

1.
Gud signe vårt dyre fedreland, og lat det som 
hagen bløma.
Lat lysa din fred frå fjell til strand og vetter for 
vårsol røma.
Lat folket som brøder saman bu, som kristne 
det kan seg søma.

2.
No er det i Noreg atter dag
med vårsol og song i skogen. Om sædet enn 
gror på ymist lag, det brydder då etter plogen.
Så signe då Gud det gode såd
til groren ein gong er mogen

Norge i rødt, hvitt 
og blått
Melodi: Lars Erik Larsson 
Tekst: Finn Bø, Bias Bernhoft, Arild Feldborg

1.
Hvor hen du går i li og fjell, en vinterdag,
en sommerkveld blant fjord og fossevell.
Fra eng og mo med furutrær, fra havetsbryn 
med fiskevær og til de hvite skjær.
Møter du landet i trefarvet drakt,
svøpt i et gjenskinn av flaggets fargeprakt.
Se, en hvitstammet bjerk oppi heien rammer 
stripen av blåklokker inn Mot den rødmalte stu-
en ved veien, det er flagget som vaier i vind. 
Ja, så hvitt som det hvite er sneen,
og det røde har kveldssolen fått,
Og det blå gav sin farge til breen,
Det er Norge i rødt, hvitt og blått!

2.
En vårdag i en solskinnstund på benken i Stu-
denterlund der sitter han og hun
To unge nyutsprungne russ,
to ganske nylig tente bluss i tyve grader pluss. 
Hun er som en gryende forsommerdag,
som farves av gjenskinnet fra det norske flagg. 
Ja, så hvitt som det hvite er kjolen og
så rødt som det rø’hennes kinn.
Hennes øyne er blå som fiolen,
hun er flagget som vaier i vind.
Han har freidig og hvitlugget panne,
og en lue i rødt har han fatt.
Med en lyseblå tiltro til landet,
står vår ungdom i rødt, hvitt og blått!

3.
De kjempet både hun og han!
Nå lyser seirens baunebrann,
utover Norges land. Mot himlen stiger flagg
ved flagg som tusen gledesbål i dag,
for alle vunne slag. Det knitrer som før over 
hytte og slott, et flammende merke i rødt og 
hvitt og blått. Som et regnbuens tegn under 
skyen, skal det evig i fremtiden stå. Se, det gli-
trer på ny over byen, i det røde og hvite og blå. 
La det runge fra gaten og torget, over landet 
som nordmenn har fått:
Du er vårt, du er vårt, gamle Norge!
Vi vil kle deg i rødt, hvitt og blått!

Kongesangen
Tekst: N.Fogtman 
Melodi:]ean-Baptiste Lully

1.
Gud sign vår konge god!
Sign ham med kraft og mot
sign hjem og slott!
Lys for ham ved din Ånd, knytt med din sterke 
hånd
hellige troskapsbånd, om folk og drott!

2.
Høyt sverger Norges mann
hver i sitt kall, sin stand,
troskap sin drott.
Trofast i liv og død, tapper i krig og nød, alltid 
vårt Norge lød, Gud og sin drott.
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Vennesla Veteranbilklubb ble stiftet i august 
2012 av noen lokale ildsjeler som lenge had-
de ønsket å få til felles treff for alle veteranbil-
entusiaster i bygda vår.

Dette er en klubb for oss med lidenskap for 
biler vi har vokst opp med. Vi satte en enkel 
hovedregel om at dette skulle være biler pro-
dusert i Japan og Europa. Vi satt da i gang å 
spore opp alle de aktuelle. Med den overvel-
dende responsen vi opplevde, så satt vi en 
fast dag i uken for treff. Nå treffes vi hver tors-
dag fra kl. 18.00 ved parkeringsplass ved YX 
bensinstasjon på Vikeland. Vi arrangerer gril-
ling og turer til forskjellige bygder og byer. 
I tillegg arrangerer vi fartsfylte konkurranser 

med premier og medaljer til vinnere på Evje 
gokart bane. 

I vår klubb har vi satt stort fokus på gode 
holdninger og verdier blant både nye og 
gamle medlemmer.
1.  Vi inkluderer. 
2.  Vi skryter av hverandre. 
3. Vi leter ikke etter feil på hverandres biler. 

Vi er sammen om å ville hverandre det aller 
beste. Det skal vi være kjent for.  Folk skal 
reise hjem med et smil om munnen etter å ha 
vært sammen med oss. 

Nå ser vi frem til det store høydepunktet i 

året, selveste 17. mai hvor vi er godt i gang 
med å arrangere kortesjen som rommer rundt 
100 biler av alle slag. NB! Selvsagt så er det 
åpent for alle veteranbiler inkl. Amcar i kor-
tesjen. Vi har også invitert med oss selveste 
Harli klubben (mopedklubben) i Vennesla og 
Venneslarussen. Løypa vil som i fjor går over 
store deler av nedre Vennesla. 

Så vær klare med flagg og vimpler fra veran-
daer, balkonger og langs gater og veier på 
17. mai mellom kl. 13.00 og 15.00. Nærmere 
info om klokkeslett og rute vil foreligge når 
det nærmer seg via kommunens nettside 
og FB-side for 17. mai i nedre Vennesla.

Info til deltagere for årets 17. mai kortesje vil 
bli publisert på Facebook siden vår, Agder ve-
teranbilforum.  Påmelding vil da foregå med 
at  deltagere melder seg på via SMS med 
bil og navn innen 16. mai kl. 12.00 på tlf. 
90064114.

Kontaktpersoner:
David Benitez: 90064114, Oddbjørn Halvor-
sen: 90514827, Erik Andreassen: 45375248

Til slutt så er det en ting vi er 100 % sikre 
på:  ”Det ska kjænnes på kroppen å loktes på 
bunaden å dæn nystrøgne fløyelsdræssen når 
mi kjæme fårbi små gade å væie jænnom den 
nydlie bygda vår dænnar staore daen””

En stor hipp hipp hurra og 17. mai hilsen fra 
David, Oddbjørn og Erik

Veteranbilkortesje!

ÅRETS 17. MAI-NAVN

Geir BårdsenS

Skolekorpsets dirigent, Geir Bårdsen, er født og 
oppvokst på Moseidmoen. Alltid interessert i mu-
sikk, og hadde sin første korpserfaring når han 
begynte i Vennesla Kr. Ungdomskorps, seinere VK 
Brass, på trombone.

Fra musikklinja på Vågsbygd Videregående skole, 
er han utdannet lærer med musikk i fagkretsen. 
Geir begynte som dirigent for Vennesla Skolemu-
sikkorps i 1993, bare 22 år gammel, og har i årenes 
løp også vært dirigent for Iveland Skolekorps, Mø-
vig og Sjøstrand skolekorps og Songdalen Skole-
korps, i tillegg til Vennesla. 

Det er ingen tvil om at Geir har et stort hjerte for 
Vennesla Skolemusikkorps. Som dirigent er han 
veldig opptatt av at barn og unge skal oppleve 
spilleglede, lære seg å spille et instrument og at 
alle har det bra sosialt. 

I årenes løp har utallige unge og deres foreldre 
hatt gleden av å bli kjent med Geir. Hans entusi-
asme og tålmodighet har resultert i at mange barn 
og unge har fått med seg en hobby for livet – til 
og med foreldre har blitt oppmuntret til å ta fram 

gamle kunstner fra sin musikalske barndom, og 
sågar har også foreldre helt uten spilleferdigheter 
fått inspirasjon til å skaffe seg en ny hobby. Han 
klarer alltid å skape et hyggelig og inkluderende 
miljø med høy trivsel blant både voksne og barn. 

Her kan nevnes stevner, utenlandsturer og årlige 
øvelseshelger til Danmark med den etterhvert så 
berømte stolleken med eget trofe. Opplevelser 
som dette kombinerer spilleglede og sosialt sam-
vær. Geir ser alle, både de flinke og ivrige, og de 

som trenger litt mer tid.

Geir og Vennesla Skolemusikkorps står bak et be-
tydelig tilskudd på kulturfronten i bygda. I årenes 
løp har korpset deltatt på konkurranser for skole-
korps i kretsen, og tatt hjem flere topplasseringer, 
noe som viser den musikalske kvaliteten korpset 
har og har hatt.

I tillegg har korpset i flere år vært endel av den 
Kulturelle Skolesekken, hvor korpset satte opp 
egenproduserte forestillinger på dagtid for skole-
barn og på kveldstid i Kulturhuset – hvem husker 
ikke Showkafè? En forestilling om livet i og rundt 
en kafè, skapt av Geir og foreldre, hvor alle barn 
og foreldre var i sving, og som høstet stor suksess 
for fulle hus. Den siste Showkafè gikk av stabelen i 
2019 i PM5 på Hunsfos.

Geir har alltid syntes det er viktig å vise fram korp-
set, med små og store spilleoppdrag, og med 
forestillinger som nevnt over. 
Selv om Geir nå har gjort torridøl av seg, så er han 
alltid å finne ukentlig i Moseidmoen skoles gymsal 
til øvelser, eller i korpsets rekker med sin trombone 
på alle spilleoppdrag.

Til tross for generelt synkende rekruttering til 
korpsbevegelsen, så har Vennesla Skolemusik-
korps alltid har god rekruttering. Mye av det er 
takket være en dirigent som Geir!
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Program
PROGRAM 17. MAI 2021
Vi vil lage morgenarrangementet med bekrans-
ning av bauta og selve hovedprogrammet på 
forhånd. Dette vil legges på YouTube og lenker 
til dette vil være på Vennesla kommunes hjem-
meside- og Facebookside samt 17. mai i nedre 
Vennesla sin Facebookside. Programmene vil 
ha premiere på 17. mai. På 17. mai avisens for-
side er det en QR-kode. Dersom denne scan-
nes inn så får du en app på telefonen din hvor 
informasjon om 17. mai vil ligge. Vi oppfordrer 
folk om å sende inn bilder, hilsener og filmsnut-
ter til Facebooksiden «17. mai i nedre Venn-
esla» på selve dagen. 

MORGENARRANGEMENT 
• Bekransning av bauta og tale ved 
   Inger Turid Tonstad  
• Sang ved Iva Ingersol, Vennesla kulturskole
• Sang «Gud signe vårt våre fedreland»
• Leder av arrangementet er Eivind Drivenes
Representant for Røde Kors og speiderne vil 
være æresvakt.

PROGRAM FOR DAGEN
Konferansier Alexander Etsy Jensen
• «Ja, vi elsker» v/ barnehager i nedre Vennesla
• Årets 17. mai taler ved Christopher Johansen
• Hilsen fra Vennesla barne- og ungdomsråd    
   ved leder Lerke Langeland Øvland
• Hilsen fra russen ved russepresident på 
   Vennesla vgs. Marius Dubland Andersen
• Hilsen fra våre nye landsmenn ved 
   Noora Olsen, Vennesla voksenopplæring
• Diktlesing ved Borgny Salvesen
• Vennesla kulturskole stiller denne dagen 
   med dyktige sangere, musikere og dansere
• Utdeling av premiere i tegnekonkurransen 
• Innslag fra Vennesla skolemusikkorps 
• «Norge i rødt, hvitt og blått» ved sangere 
   og musikere fra Vennesla

KORPSMUSIKK
Vennesla skolemusikkorps, Vennesla musik-
korps og veterankorpset vil lage et felleskorps 
denne dagen. De vil sende rundt et knippe 
korpsmusikanter i boligområdene formiddagen 
på 17. mai. Følg med, følg med. 
Kanskje kommer korpsmusikk rett utenfor din 
hage eller veranda? 
Det vil også bli korpsmusikk forskjellige steder
i sentrum denne dagen. 
Husk å holde god avstand. 

FELLESSANG AV «JA, VI ELSKER»
Kl. 12.00 - Kulturministeren oppfordrer alle til å 
være med på fellessang av «Ja, vi elsker». 
Syng med fra egen stue, veranda, gate eller 
der du måtte være. 

HANGGLIDERE OVER BYGDA, MED RØYK 
I FLAGGETS FARGER (VÆRFORBEHOLD)
Kl. 13.00 vil Yngvar Udø og Terje Berntsen 
fly over deler av bygda. Se ellers artikkel om 
hanggliding i 17. mai avisen. 

FOR ELDRE 
Vennesla kulturskoles lærere og elever vil 
ha småkonserter for beboerne utenfor 
Venneslastua og Venneslaheimen på 
formiddagen 17. mai. 

VETERANBILKORTESJE                                                                                                                                    
Veteranbilentusiaster i kommunen drar i gang 
en kortesje med sine flotte kjøretøy. Både 
Harliklubben og russen er invitert med. Toget 
vil gå gjennom heile bygda på begge sider av 
elva mellom kl. 13.00 og 15.00. 
Det vil også bli noen avstikkere til boligområ-
der hvor kortesjen kan kjøre gjennom. 
Dersom du har en veteranbil og vil være med, 
så meld deg på SMS med bil og navn innen 
16. mai kl. 12.00 på telefon 90064114. 
Info til deltagere vil bli publisert på FB-siden 
Agder veteranbilforum og på 17. mai i nedre 
Vennesla.

FYRVERKERI                                                                                                                                          
På kvelden når det mørkner (antagelig i 23-tida) 
vil vi sende opp fyrverkeri fra flåte i Vennesla-
fjorden. Vi minner alle på smittevernreglene 
og ber om at folk ser på fyrverkeriet fra biler, 
fra egne verandaer samt holder generelt god 
avstand til hverandre. 

17. mai-komiteen ønsker alle en god 17. mai 
og krysser fingrene for at vi neste år kan få 
feire på tradisjonell måte med barnetog og 
aktiviteter hele dagen.
 

ÅRETS 17. MAI-TALER I VENNESLA 

I år skal talen for dagen holdes av en som 
kjenner Venneslas hovedveger, småstier, 
irrganger og avenyer bedre enn de fleste. 
I over to tiår har han fulgt med på alt som skjer 
og ikke skjer i bygda – og han har gitt ris og ros 
og skapt debatt fordi han er så glad i hjem-
bygda si.

Vi snakker selvsagt om lokalavisredaktør 
Christopher Johansen. 49-åringen begynte 
som vikar i Vennesla Tidende i 1997 og fikk 
fort fast jobb. Han hadde da studert både tysk, 
medievitenskap og litteratur. Redaktør ble han i 
år 2000 og siden har han styrt Vennesla Tiden-
de mot stadig større opplag og mer anerkjen-
nelse.

Christopher bor på Gimlevang, har hytte på 
Lauvås, samboer, to bonus barn på 26 og 30 år 
og barnebarn på tre. Fremdeles storkoser han 
seg på redaktørkrakken og han har vært med 
på en revolusjon i mediebransjen og ganske 
mye omveltning i Vennesla også.

Kjenner vi ham rett, vil han i sin tale plassere 
Vennesla midt i verden og trekke linjene 
rundt korona, demokrati, tillit og trygghet. 

Christophers jobb som redaktør er å si fra når 
noe er galt. Samtidig er han veldig klar over at 
vi har mye å takke for her i Vennesla.

(MED FORBEHOLD OM ENDRINGER)
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Kjære 
sambygdinger! 

Gratulerer 
med dagen!
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SØRLANNES  SØRLANNES  
STØSSTE LAGÅRSTØSSTE LAGÅR
A VINDUE Å DØRE!A VINDUE Å DØRE!

Moseidmoen industriområde 2 - Vennesla  
Telefon 38 15 50 33
Åpent : 7-17 / Tors. 7-18 / Lør.  9-14
www.byggvell.no | vennesla@byggvell.no
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TOPPHENGSLET MED ISOLÉRGLASS
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Enkel
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Dobbel
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BALKONGDØRER MED VINDBREMS

Hunsfos Næringspark • 4700 Vennesla • promotek.no

Hunsfos Fotoforening he tatt på oss å fotogra-
fere 17.mai-feiringa i år øu. Både i år å i fjor blei 
jo fryktelig annerledes enn det mi noen gång he 
vårt borte i.

Den gjengen som sidde i 17.mai-kommiteen i 
denna bygda er alt annet enn kjipe, det er ei sa-
lig blanding av ideeskapere og pliktoppfyllåre. 

I fjor, som i år så va det Svein Arne Carlsen som 
va i det kreative hjørnet, samme mannen som 

stelle te fyrverkeriet te oss på kvellen. 

Det blei sang ifrå Hunsfos-piba i fjor med Bjøro 
å Miriam, å i år så blir det hangglidere som ska 
sleppe ud røyg i flaggets farger øve den flotte 
bygda våres.

Når mi fekk detta oppdraget så måtte under-
tegnede legge haue litt i bløyd, for å knipse 
bilde a ein flokk hangglidere frå bakken sto i 
fare for å bli kjedelig.

Helikopter, hallooo! Alt æ gøy med helikopter! 
Te å med restskatt hadde vært stas hadde an 
komme med helikopter. Æ talte med Yngvar 
Udø, det æ han som stenne føre deia hanggli-
derane, å han seie at di hadde flydd i formasjon 
sammen med helikopter før. 

Det vise sæ at mi kjente samme piloten...då va 
suppa kokt!

Æ heiv mæ øve telefonen å fekk skrømt ud 
noen midler fra ymse bedrifter her i bygda. 
Piloten blei heilt i hondre han øu. Så då blir det 
film å foto ifrå lofta. Det er sjøle generalprøven 
som ska dokumenteres. På sjøle daen så ska 
mi jo øu knipse litt, men då ifrå bakken.

Det vil komme fleira filmer ud ifrå detta, noen 
offisielle som æ for å feire 17.mai, men øu film 
å foto te dei forskjellige bedriftane her i bygda 
som he jårt detta mulig.
Planen er å fly ifrå Beihølen å nerøve Otra, heilt 
ner te å med Hovedgården.

Mi fær det ikkje gøyåre enn det mi enten lage 
sjøl eller det som Svein Arne finne på at mi 
burde jårr.

Mvh Ingvald R. Ingebretsen
Hunsfos Fotoforening/Kranglefant

Helsing frå loftas baroner
 (høytsvevans 17. mai-feiring i år øu)




