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Det skjer:
MISJONSMØTE på Lyngdal
bedehus tirsdag kl. 14.00.
Vi får besøk fra
Misjonssambandet ved
Bjørn Moldekleiv.

KONGSBERG
PENSJONISTFORENING
rusler videre i dag. Vi møtes
kl. 11 på Kirketorget, kjører
til Sunnegrenda og går
langs Lågen mot
Kongsgårdsmoen.

MORGENMESSE med
nattverd i Kongsberg kirke
kl. 08.30.
DYRENE I AFRIKA og andre
steder. Dette er en barnekonsert om dyr men har

også noen innslag for det voksne
publikum. Konserten er på Efteløt
skole kl. 18.00. Den handler om dyr
og er en litt anderledes konsert med
innlagt konurranse med premie til
den som greier å identifisere flest dyr
i stykkene våre. Her kan hele familien

delta og repertoaret vil inneholde alt
fra Dyrene i Afrika via Løvenes konge
og Den Rosa Pantern til Svanen.
BJØRN MOLDEKLEIV fra Misjonssambandet deltar på møter følgende
steder:
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SANDSVÆR PENSJONISTFORENING
har møte på Hedenstad
Menighetshus tirsdag kl. 18.00.
Husorkesteret spiller. Statens
Vegvesen orienterer om 65+.

Mandag 17. oktober kl. 19
Åsbøgrend, Nore hos Hunemo.
Tirsdag 18. oktober kl. 14 i Lyngdal
og kl. 18.00 på Vegglitunet i Veggli.
Onsdag 19. oktober kl. 19 i Uvdal hos
Aud Åshild Bjørnsrud.

Ekte historier om
sterke mennesker

FANGET OPPMERKSOMHETEN: Oddgeir Bruaset holdt foredrag på Røde Kors-huset
FOTO: ASTRID ISAKSEN AAKER
fredag.

Det måtte hentes inn
ekstra stoler da Oddgeir
Bruaset besøkte
Kongsberg fredag.
ASTRID ISAKSEN AAKER
redaksjonen@laagendalsposten.no
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Spektakulær magi for de minste
Det var fullt på EnergiMølla
én time før showet startet.
KJETIL SANDVIN GROVEN
redaksjonen@laagendalsposten.no

ste ting til å skje. Opp av malerpaletten
kom fargerike lommetørklær, og ut av lerretet sprutet konfetti.
– Det er dere barn som er flinke til å leke
som er de beste magikerne, det er dere
som har den beste fantasien, sier Hjulstad
til barna før hun begynner på eventyret
om de fire knektene fra kortstokken.

– Sådu når hun tok den greia, og bare poff,
det var bare helt magisk!,
Spar knekt
sier en liten gutt like etter
at Kristine Hjulstad har
Mammaen til Karoline (6)
rundet av showet sitt til stor
fikk to av knektene i en usynapplaus. Det er tydelig at
lig kortstokk som hun skulle
tryllekunstene har gitt merstokke om på. Da hun til slutt
smak.
ble fornøyd med rekkefølgen
Kristine Hjulstad lå spar knekt motsatt vei av
Tre kvarter tidligere entret Hjulstad scenen akde andre. Til publikums forkompagnert av Mozart. Da spilte hun rol- bløffelse trekker Hjulstad så fram den
len som en kunstner som fikk de merkelig- ekte kortstokken som har ligget på bordet

Det umulige blir
mulig og det usynlige
blir synlig.

IMPONERENDE: Gulvet foran scenen på EnergiMølla var fylt til randen med barn. Konseptet
Barnelørdag har vist seg å bli en suksess.

siden forestillingen startet.
Der ligger også sparknekten
med ansiktet opp.
– Det er morsomt, jeg skjønte
ingenting, ler mamma Merete.
Flere foreldre blir i tur og orden stilt til disposisjon som forsøkskaniner av barna framme
i spotlyset på scenen. Hjulstad
får røde baller til å forsvinne
foran ansiktet på Eiriks mamma, og når hun tryller fram en
rosa kyse, og matchende veske
til Simens pappa kommer lattersalvene fra publikum.

Full respons
Hjulstad begynte selv med
magi i åtteårsalderen og liker

veldig godt og trylle for barn.
– Jeg har stor glede av det
her. Jeg koste meg veldig med
publikum, responsen fra de
unge er så sann og umiddelbar.
Overraskede utbrudd, gisp
og måpende ansikt gikk igjen
hos både unge og voksne, sammen med spontane latterutbrudd og voldsom applaus.
– Jeg fikk på en måte loddet
stemningen i dag, sier Hjulstad.

Barnefestival
Hun mener nemlig det er viktig for barnefamiliene å komme seg litt ut. På lørdagens
show fikk voksne gratis inn-

gang i følge med barn. Nå har
hun startet arbeidet med å se
etter støttespillere og samarbeidspartnere for å få til en
kulturfestival som forhåpentligvis blir en realitet i de nærmeste årene.
Enn så lenge får alle som var
til stede leve på de magiske
minnene.
Arrangementsansvarlig på EnergiMølla, Andreas Christiansen, er storfornøyd.
– Dette gikk over all forventning, sier han.

Foredraget «Der ingen skulle
tru at nokon kunne bu» på Røde
Kors-huset fanget oppmerksomheten til mange av Kongsbergs eldre innbyggere. I regi
av
Pensjonistuniversitetet
(PUK) holdt Bruaset foredrag
fredag.

TV-serie
Omtrent 130
personer hadde møtt opp
for å høre
Bruaset fortelle mer om
personene han
har
møtt
gjennom TV-serien «Der ingen
skulle tru at nokon kunne bu».
Den niende sesongen går på TV
nå, og gledesrop og applaus
kunne høres når Bruaset fortalte at det er planlagt minst to
runder til.

også tema gjennom hele foredraget. Han hadde plukket ut
noen få personer, som publikummet kjente igjen fra serien,
og fortalte enda mer om opplevelsene de hadde sammen
under innspillingen.
– Det er viktig å høre deres
historie. I boken jeg har skrevet
står det enda mer om personene
og om deres historie, forteller
han.
– Jeg vil heller fortelle mye
om få, enn lite om mange, sier
han.

PUK fornøyd
Ellen Kværna fra PUK var fornøyd med både foredragsholder
og oppmøte.
– Vi pleier å
være en gjeng
på 25 til 30
personer
så
det er morsomt å se at så
mange
kom
Oddgeir Bruaset hit i dag, sier
hun.
Det er i anledningen 20-årsjubileet til pensjonistuniversitetet Bruaset er leid inn.
– Han, og programmet, er veldig populært i dette miljøet, og
det er derfor vi ønsket å ha han
på besøk i forbindelse med jubileet, forteller hun.
– Vi ville ha en ekstra “godbit”
på programmet, smiler Kværna.
Bruaset sjarmerte tilhørerne
og inkluderte publikummet i
sitt foredrag. Foredraget svarte
til forventningene til de oppmøtte og sammenkomsten ble
avsluttet med kaffe, kringle og
boksignering.

Jeg vil heller fortelle
mye om få, enn lite om
mange.

Viktige historier
Serien går ut på at et TV-team
besøker mennesker som bor på
uvanlige steder. Ofte steder det
ikke er lett å få hjelp om noe
skulle skjer og der tilgang til
vann og strøm er vanskelig.
Bruaset forteller at det er psykisk sterke personer han møter
gjennom serien, og dette var

