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Kjøper du billetter til konserten 20.august med 
Vennesla-bandet Puls innen mandag 1.august, 
sponser næringslivet i Vennesla billetten med 150 
kroner. Arrangørene regner med stor folkefest på 
Hovedgården når Puls skal spille Pink Floyd-låter.

Billige billetter nå

Johnny Augland 
og Det gylne 
Snitt, Rev. John 
Band og Indre 
Ludefladen Jazz, 
er blant dem som 
står på festival-
programmet på 
Røyknes i år. 

Cecilie Kaaløy
kaaloy.cecilie@gmail.com

Mange kjente bluesartister 
stiller opp på Røyknes for å 
være med på det årlige ar-
rangementet. Blant andre 
er Venneslabandet Indre 
Ludefladen Jazz med og skal 
spille både på Røyknes og på 
toget opp til festivalen, lørdag 
13.august. 

 – Det er moro å ha med 
lokale artister. Vi har med 
Johnny Augland og Det gyldne 
Snitt som er et velkjent blues-
band på hele Sørlandet. Indre 
Ludefladen Jazz kommer fra 
Vennesla og spiller tradisjonell 
jazz eller gladjazz som noen 
kaller det, så det blir gøy å 
høre. Rev.John Band står også 
på kveldens program. På for-
middagens arrangement kom-
mer Stallemobruset og Martin 
Wikstøl som skal synge og 
spille for oss sier Nilsen. Han 
mener festivalen og arrange-
mentene er viktig for bygda.
 – Det er jo gøy å se at ei lita 
bygd som Vennesla klarer å 
gjennomføre et slikt program. 
Det er noe hele bygda er sam-
men om, og alle har glede av å 
være med på et bygdearrange-
ment. 

Tog på dagtid
Vann- blues- og gospelfestiva-
len ved Røyknes har program-
mene klare til årets arrange-
ment.  

 – Det som er nytt i år er at 
man kan ta toget opp på dagtid 
for å være med på dagaktivite-
tene. Vi selger en pakke med 
tog og blueskonsertene for 300 
kroner og da kan du være med 
på alt. I Vennesla blir billet-
tene solgt på Libris og man kan 
også gå inn på våre internett-
sider og reservere billettene. 
Grunnen til at vi ikke tar beta-
ling på våre nettsider er rett og 
slett fordi vi ikke har kapasitet 
til å sette opp diverse beta-
lingsformer, forteller leder for 
hovedkomiteen, Olav Nilsen. 
 – Det er også viktig å få med 
at alle dagsaktivitetene er gra-

tis, så hele familien er velkom-
men til blant annet svampe-
kasting, hoppepute og hinder-
løype. Først på kvelden er det 
18 års grense og betaling for å 
være med, sier leder for vann-
festivalen, Ellen Eidså. 

Dungadsarbeidere
Komitéen for festivalen er 
glade for all den hjelpen de har 
fått fra frivillige. 
 – Vi er veldig glad for all den 
innsatsen  og timene de frivil-
lige har lagt inn i festivalen. 
Det blir også en halvannen dag 
med arbeid etter festivalen til 
oppryddning, men vi har vært 

heldige i tidligere år med 40 
til 50 mennesker som har stilt 
opp uten problemer. Vi kan vel 
takke alle dugnadsarbeidere 
for alt overskudd vi får inn til 
neste års festival, sier Nilsen. 
 – Vi får jo en del penger inn 
med diverse matsalg og lignen-
de. Hvis vi skal gå i overskudd 
i år må vi være om lag 300 styk-
ker på kvelden til konsertene. 
I fjor var vi rundt 500 men-
nesker, så vi håper på like stor 
suksess i år. 

100.000 i overskudd
Festivalen er nå på sitt tredje 
år og de to første årene gikk 

arrangementet med 100.000 i 
overskudd. Nilsen mener både 
komitéen og økonomidirektør 
for festivalen, Alf Steen har 
vært nøktern med utgiftsiden.
 – Vi har vært utrolig flinke 
med budsjettene våre og med 
antall besøkende har vi ligget 
veldig godt an, sier Nilsen og 
avslutter samtalen med en sis-
te beskjed;
 – Det har vært litt misforstå-
elser de siste årene om at man 
må forhåndsbestille billetter 
til togene opp. Dette kan du få 
kjøpt når du kommer på toget, 
sier en smilende Nilsen til VT. 

Bluesfestivalen på skinner

GLEDER SEG: Leder for vannfestivalen Ellen Eidså, økonomidirektør for festivalen, Alf Steen og leder for hovedkomiteen Olav Nilsen gleder seg til 
årets arrangement. Det lokale bandet Indre Ludefladen Jazz skal spille både på bluestoget og holde konsert på Røyknes.

Bjøro Hildebrandt skal 
opptre på musikalske 
sommerkvelder i Søgne 
i kveld. Stemningen blir 
derimot litt annerledes 
enn forventet. 

Søgne Gamle Prestegård ar-
rangerer musikalske sommer-
kvelder og Bjøro Hildebrandt 
er en av mange sangere som 
stiller opp til kveldens konsert. 
Hildebrandt forteller Vennesla 
Tidende at konserten var ved å 
avlyses etter terrorangrepet i 

Oslo fredag ettermiddag.
– Vi lurte veldig på om vi 
skulle holde konserten, men vi 
besluttet ganske fort at arran-
gementet går som normalt. Vi 
vil sette litt fokus på det forfer-
delige som har skjedd i Oslo og 
sette opp noen ekstra sanger 
som passer til dagene som har 
vært. Vi hadde jo planer om å 
holde en ”gladkonsert”, men 
stemningen blir antagelig litt 
annerledes nå, sier Hildebrandt 
og håper at de ekstra sangene 
vil trøste og varme i denne for-
ferdelige tiden.
– Vi kommer ikke til å bare 

sette fokus på tragedien, men 
også prøve å underholde på en 
måte der publikum kan koble 
litt av. Det er godt for mange 
å komme i andre settinger og 
kunne få et lite pusterom. Det 
blir ikke ”hæla i taket”, heller 
ingen minnekonsert. Vi håper 
på å skape en balanse slik at vi 
kan få et avbrekk fra hverda-
gen, sier Hildebrandt og håper 
at mange ønsker å komme selv 
om det blir en annen stemning 
enn forventet. 

Av Cecilie Kaaløy

Musikalsk sommerkveld fullføres

VIL GJENNOMFØRE: Bjøro Hildebrandt sa seg enig med arrangørene 
fra Musikalske sommerkvelder. Konserten ved Søgne Gamle Prestegård 
vil bli gjennomført, men blir litt annerledes enn planlagt. 
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Oddbjørn Hagen 
har kun vært 
medlem av 
Venstre noen 
måneder. Likevel 
er lista med poli-
tiske hjertesaker 
lang.
Av Anne Lise H. Valdez
anne@venneslatidende.no

– Hvor lenge har du vært 
medlem i partiet ditt?
 – Jeg stod på lista til for-
rige kommunevalg for Venstre 
uten å være medlem. De siste 
månedene i år har jeg meldt 
meg inn i Venstre.

– Hvorfor har du valgt å 
melde deg inn i partiet du 
representerer?
 – Det har noe med mitt yrke-
saktive liv å gjøre. Jeg er syke-
pleier og har vært sykepleieled-
er stort sett i det offentlige. Det 
kunne kanskje vært naturlig 
å velge Ap, men den litt mer 
liberale tekningen Venstre 
står for hvor man i større grad 
forventer at man skal handle 
og tenke sjøl, den tanken ap-
pellerer til meg. I det offentlige 
får vi ofte sydd litt puter under 
armene.

– Hvorfor stiller du til valg?
 – Jeg har alltid, til en viss 
grad, vært engasjert i samfun-
net. Det har kanskje mest fore-
gått gjennom yrkeslivet. Jeg 
vil være med å se hvordan vi 
kan utvikle lokalsamfunnet, 
stimulere frivillighetsarbeid 
og ivareta tilbud for de eldre.

– Hva gjør politikken inter-
essant for deg?
 – Det handler jo om det at en 
kan engasjere seg for å påvirke 
for noe en har tro på. Jeg synes 

det er et kjempepoeng at en kan 
være stolt av bygda en bor i. 

– Hvilke egenskaper trenger 
man for å stille til valg?
 – Det viktigste som politiker 
er å ha et engasjement og ønske 
om å påvirke og en må ha noen 
saker en vil noe med. 

– Hva vil dine hjertesaker 
være dersom du blir valgt?
 – Etter å ha jobbet i 20 år 
i helse- og omsorgssektoren 
er tankene mine helst der. 
Eldreomsorgen, psykiatri og 
legesenter er tema jeg brenner 
for. Jeg synes planene om å 
utbygge legesenteret virk-
er kjempespennende. Ved 
Samhandlingsreformen kan 
Vennesla bli sentral med å 
tilby andre kommuner hjelp. 
Større grad av samarbeid med 
de eldre, tror jeg er viktig. 
Dagsenter tilbud er kjempe-

viktig. Det er også økonomisk 
gunstig og viktig  å ivareta 
livet for den enkelte.
Når Eldrebølgen kommer, må 
vi innse at eldreomsorg vil 
koste oss mer. Eller tenkter jeg  
at når det gjelder næringslivet 
må vi støtte opp om de mange 
som ønsker å skape noe. Vi må 
ha sentrale næringsområder 
hvor vi kan legge til rette for 
småindustri. 
– Vi bør også gjøre mye for barn 
og unge. Skolene i Vennesla, er 
gode synes jeg, men om man 
stimulerer lærere og barnehag-
eansatte ved økt utdanning, vil 
det gi enda bedre skoler.

– Hva synes du om dagens 
kommunestyre, og hva kan 
du eventuelt gjøre bedre?
 – Jeg synes det står respekt 
av politikerne og den innsat-
sen de har gjort. Jeg vil si vi 
har flinke politikere. Jeg må si 

jeg er skuffet over Hunsøya ve-
dtaket, og mener vi kaster bort 
en juvel ved å legge boligstrøk 
til Hunsøya. Jeg håper vi kan 
gjøre noen valg videre for å si-
kre mer næringsliv der.

– Hva er det du liker, eller 
ikke liker med Vennesla?
 –Det jeg oftest får tilbake-
melding på er at venndøler er 
trivelige og imøtekomne folk 
med en fin dialekt . Så synes 
jeg at bygda er  pen. Det som 
ikke er så hyggelig å registrere 
er at vi er litt lite ambisiøse 
med å ta høyere utdanning. 

– Hvordan ser du for deg at 
Vennesla er om 20 år?
 – Jeg tror kommunen har 
utviklet seg veldig. Jeg tror 
vi er nødt til å endre det med 
utdanningsnivået, og da kan 
det bli mange nye spennende 
arbeidsplasser. Det vil være 

mange flere mennesker her og 
bedre veiforbindelser. Det kan 
i stor grad bli en bokommune 
til Kristiansand og omegn.

– Hvilke forhåpninger har 
du til valget?
 – Jeg håper at Venstre får 
inn minst to representanter. 
Ved forrige valg manglet vi 
noen få stemmer til å få inn en 
representant. Kommer jeg inn, 
vil det bli ålreit å bruke kreft-
er på noe en engasjerer seg 
for. Jeg tror det kan bli både 
spennede og ålreit å delta i de-
batter og være med å påvirke.

– Hvis du skulle valgt et 
navn på det nye biblioteket, 
hva skulle det hete?
 – Nei, det har jeg ikke spe-
kulert noe på. 

Mange hjertesaker

MER NÆRINGSLIV: Tilrettelegging for mer næringsliv i kommunen, er en av hjertesakene til Oddbjørn Hagen står på 1.plass på lista til Venstre 
foran kommunestyrevalget. Han vil helst ha næring og ikke boliger på Hunsøya.
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Ny i politikken


