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Da løp han i forveien og klatret
opp i et morbærtre, for å se ham
på et sted han måtte komme for-
bi.

Lukas 19,4

Det er mange som har flanello-
grafiske barndomsminner
knyttet til Sakkeus. Den lille,
lett smålubne mannen med
skjegg og stripete kjortel fang-
et fort uskyldige barneøyne
når han ble vist på flanellen.
Som en mellomting mellom en
klovn og en leken onkel er han
blitt brukt både til underhold-
ning og til oppbyggelse for
barn. «Sakkeus var en liten
mann, - en bitte liten mann var

han. Han klatret opp i et mor-
bærtre, for han ville Jesus se.»
De som har søndagsskole på
CV-en har gjerne minner om
denne sangen, sunget til kla-
trende bevegelser med både
hender og føtter. På søndags-
skolen hører Sakkeus til favo-
rittene.

Men hva har Sakkeus å bidra
med i den voksne verden?
Spørsmålet kan være verd å
grunne på. Ligger det noe i den
gamle fortellingen som kan gi
fornyet kunnskap om Gud, om
Jesus og om det å være men-
neske blant mennesker i da-
gens verden? 

Evangelienes bilde av Jesus
er som en mosaikk. Steinene

består av Jesu møte med ulike
mennesker i ulike situasjoner.
Vi presenteres ikke for en sam-
let Jesusbiografi. Vi må selv få
bitene på plass ut fra det evan-
geliene forteller om Jesus møte
med enkeltmennesker. Og her
har Sakkeus sitt å bidra med.

Sakkeus var overtoller og
svært rik. Hvis penger er må-
let på suksess, var Sakkeus
ganske suksessfull. Men han
var rikere på penger enn på an-
seelse. Sakkeus var upopulær i
vide kretser. Det var en offent-
lig hemmelighet at han hadde
brukt posisjonen den romer-
ske okkupasjonsmakten hadde
gitt ham til å berike seg selv.
For gode jødiske landsmenn

var Sakkeus en nyrik landssvi-
ker som de nødig ville bli ob-
servert sammen med.

Sakkeus selv kan ikke ha
vært fornøyd med den glede
rikdommen kunne gi ham. I
fortellingen møter vi ham på
ganske hemningsløs jakt etter
nye verdier. Noen må ha over-
bevist ham om at det var hjelp
å hente hos Jesus. I alle fall
trosser han alle regler for vok-
sen takt og tone og klatrer opp
i et tre for å få et glimt av Mes-
teren. Det kom til å gjøre den
store forskjellen.

Jesus var ikke så redd for sitt
omdømme. Han tok inn hos
Sakkeus. Og denne gangen står
det ikke at han tok med seg no-

en av disiplene. Det var Jesus
og Sakkeus alene, face to face.
Vi har ikke noe referat fra sam-
talen, men den må ha beveget
seg på dypt vann. Sakkeus re-
aksjon på samtalen var neppe
en utvendig lydighet mot et
krav fra Jesus om moralsk opp-
rydding. Snarere en indre re-
spons på en opplevd nyska-
pelse i møte med Jesus. Herre,
halvdelen av alt jeg eier, vil jeg
gi til de fattige, og har jeg pres-
set penger av noen, skal han få
firedobbelt igjen. Den bitte lille
mannen hadde plutselig fått en
ny og større verdiskala.

Leif Møller-Stray   

En bitte liten mann

Det er snart tid for Jus-
tøyfamiliens Bibelcam-
ping, og arrangørene
mener årets program er
svært sterkt og variert.

CARL CHRISTIAN ENGSTAD
carl.christian.engstad@lp.no

● Om du søker et sted der du og
din familie kan oppleve «frelse,
gjenopprettelse og utfrielse» og
«et sterkt sosialt fellesskap der
du opplever deg elsket og sett»,
kan Justøyfamili-
ens Bibelcamping
være midt i blin-
ken. Under slag-
ordet «for alt
Guds folk» lover
arrangørene det-
te, i tillegg til et
innholdsrikt og
spennende pro-
gram.

Campingen åp-
ner 23. juni på
Justøya, like utenfor Lillesand,
og styremedlem Bjarne Helles-
træ mener årets program vil bli
godt mottatt.

– Dette året vil det være minst
en, og noen ganger to, konserter
hver uke. Og hver dag, når det
ikke er konsert, vil publikum
kunne lytte til kjente talere.

Sangkrefter
Hellestræ trekker spesielt fram
Kjell Inge Torgersen og Stavang-
er Gospel Company, som skal ha
konsert henholdsvis 29. juni og
2. juli. Han nevner også Reflex,
Lisa Børud, Bjørn Aslaksen og
Happiness, som skal opptre se-
nere i sesongen.

– Vi har samlet noen av Nor-
ges mest profilerte kor- og sang-
krefter innen kristen sang og
musikk. Stavanger Gospel Com-
pany er veldig kjent, og vil kom-
me med rundt 45 stykker til
campen, mens Torgersen blant
annet har vært på Beat for Beat
på NRK. Jeg føler vi har vært
heldige med alle de som skal
opptre i år, sier Hellestræ, som

fremhever Emanuel Minos som
kanskje den mest interessante
taleren.

– Emanuel Minos, som er en
svært kjent forkynner i Norge,
taler om det tidsaktuelle emnet
«tre profetier om endetiden». Til
tross for sine 85 år, er han frisk
og rask og veldig interessant å
lytte til.

I tillegg til konsertene vil det
ifølge Hellestræ arrangeres
flere ulike sosiale arrangemen-
ter, som er tilpasset alle alders-
grupper.

– Jeg kan nevne rekefester,
kompemiddager,
joggegrupper, fot-
ball- og volleyball-
turneringer. Vi sat-
ser på å skape et vel-
dig godt samhold,
der alle skal føle seg
vel. Vi har egne opp-
legg for barn, og eg-
ne opplegg for ung-
dom, sier Hellestræ.

– Vi har fått til
veldig mye. Justøya

vil bli en ordentlig sommeroase.

Flinkere
Arrangørene tror årets pro-
gram har noe å tilby alle alders-
grupper.

– Vi vil hele tiden bli flinkere,
og selv om vi har et grunnlag for
hvordan det skal være forsøker
vi hvert år å variere noe på tale-
og sangkreftene, sier Hellestræ.

Det satses også på solide bil-
lettinntekter fra folk som kom-
mer en dag eller to, for å få med
seg konsertene.

– Det koster penger å sette
opp et program som dette, så bil-
lettinntekter må vi ha. Vi håper
derfor på godt besøk fra folk i
distriktet, i tillegg til dem som
bor på campingen. Vi mener
Justøya Bibelcamping gir en
mulighet til å få med seg gode
konserter og dyktige talere, og
at programmet lar publikum
velge og vrake blant mye inter-
essant, sier Hellestræ.

Bibelcampen varer ut juli, og
det hele avsluttes søndag 1. au-
gust med familiegudstjeneste. SPENT: Bjarne Hellestræ håper årets Bibelcamping-prgramm vil fenge massene.

Framhever programmet

❞
Det koster
penger å sette
opp et program
som dette

BJARNE HELLESTRÆ

Reaksjonene i Lillesand har naturlig nok vært
svært sterke på forslaget fra planavdelingen i
fylket om å etablere en ny bomstasjon på mo-
torveien og plassere denne ved Kjerlingland.

Ingen andre i Aust-Agder bidrar så mye til
bompengefinansieringen som oss i Lillesand.
Vi må betale for å komme til Grimstad og vi må
betale for å komme til Kristiansand, og nå fore-
slås det altså at vi skal få ytterligere en bom-
stasjon å forholde oss til, slik at vi må gjennom
to bommer for å komme til Kristiansand. Og
det for å finansiere planlegging av en vei
mellom Arendal og Tvedestrand.

Vi er enig med det lokale formannskapet i at
dette er helt uhørt. Det er overhodet ingen ri-
melighet i å forlange at vi skal betale ytterli-
gere bompenger, mens beboerne i fylkeshoved-
staden ikke skal betale et rødt øre for planleg-
gingen av veien utenfor deres egen stuedør. Å
krydre forslaget med en «myk pakke» i form av
raskere gang og sykkelvei mellom Lillesand
og Birkenes er mer en provokasjon enn et godt
salgsargument. Lillesand kommune bruker
millioner på trafikksikringstiltak på riks-
veien mens statlige og regionale myndigheter
kun i liten grad følger opp.

Politikerne i Lillesand og Birkenes er realis-
tiske, og har med noen få unntak akseptert at
bompenger må til for å forsere veiutbygging-
en. De lokale kommunestyrene har vært posi-
tive til bompengefinansiering både i Kristian-
sand og mellom Lillesand og Grimstad. Når nå
de samme politikerne sier at nok er nok, bør
fylkespolitikere og administrasjon lytte og re-
spektere dette. I motsatt fall risikerer man at
neste års lokalvalg blir et rent bomvalg, og da
tror vi ikke resultatet vil være vanskelig å spå.

Strekker man strikken for langt så ryker den,
og det er nettopp det som er i ferd med å skje
nå. Det dummeste fylkespolitikere og fylkes-
administrasjon kan gjøre er å undervurdere
den sprengkraft som ligger i denne saken. Man
risikerer å undergrave sin egen troverdighet
og også bompengefinansieringens folkelige le-
gitimitet fullstendig.

I utgangspunktet mener vi bilistene på Sørlan-
det betaler nok i bompenger, men dersom det
nødvendig med ytterligere bompenger så me-
ner vi det må være klart at det nå er arendalit-
tenes tur til å betale. Signalet fra oss vest i fyl-
ket er i alle fall at her er det ikke mer å hente.

Et utidig 
bom-forslag

Et svar til varaordføreren:

● Varaordfører Tor Audun Dani-
elsen reagerer på mitt innlegg «Ma-
reritt i månelandskap» som sto i
Lillesands-Posten den 1. juni. Det
syns jeg er bra. Han markerer seg
igjen som talsmann for utbygging
av Flørenes, og jeg skulle ønske at
flere politikere enn ham var modi-
ge nok til å flagge sine standpunk-
ter. Det ville være et viktig bidrag
til den offentlige debatten om Flø-
renes, en sak som er den viktigste
Lillesand bystyre behandler i den-
ne perioden, og der avgjørelsen vil
få konsekvenser for hele kommu-
nen i mer enn en mannsalder.

Så er varaordføreren forundret
over at jeg forutsetter at en utbyg-
ging på Flørenes og andre områder
vil foregå på samme måte som på
Engelshei, og avkrever meg en do-
kumentasjon på dette. Det kan jeg
ikke; like lite som han kan doku-
mentere det motsatte. Men så vil
jeg tilføye at Flørenes er et helt an-
net område enn Engelshei. Her er
et meget kupert terreng, og for å få
økonomi i prosjektet må boligene
ligge tett. For eksempel antydes det
at på Kvivikodden alene skal det
bygges over 600 boenheter. I tillegg
skal det bygges en 17 meter brei vei.
Hvordan kan noen forestille seg at
det blir plass til dette uten flat-
sprengning og rasering av nåvæ-
rende terreng? Flørenes, i motset-
ning til Engelshei, hører til et av vå-

re mest brukte friområder, med en
lang og vakker strandlinje, kupert
topografi, flotte utsiktspunkter og
spennende, gammel skog. Bevaring
av dette vil være i pakt med fremti-
den.

Til sist, siden varaordføreren har
invitert meg inn i forundringens

verden, undrer jeg meg på at han,
som mangeårig bystyremedlem for
Venstre, i den senere tid også vara-
ordfører, ikke for lengst har fore-
slått retningslinjer slik at vi kunne
ha sluppet misèrer à la Engelshei.

Tore Bentzen

SVARER: Tore Bentzen mener det er umulig å få plass til alle boenhetene og 17
meter brei vei uten en rasering av terrenget. 

Engelshei 
og Flørenes

● Denne uka er Gamle Møglestu og
Dovre til politisk behandling. Vi vet
at samfunnet i økende grad blir av-
hengige av frivillige fremover, og vi
vet at antallet eldre med behov for
kommunale tjenester øker drama-
tisk de neste tiårene. Derfor tar vi
til orde for å beholde Gamle Møgles-
tu som senter for kultur og frivillig-
het, og for å la Dovre bli et helseom-
råde for ulike grupper med behov
for nærhet til omsorgstjenester.
Venstre har derfor, sammen med
Ap og SV, kommet med bl.a. føl-
gende forslag i planutvalg, tjenes-
teutvalg og formannskap:
● Gamle Møglestu beholdes med
formål kultursenter
● Fjeldal grendehus beholdes

● Hovedbygning LUS, den mest
verdifulle tomta på Dovre, selges
med formål seniorboliger
● Større områder ved Dovre settes
av til kommunale behov i fremtiden

Debatten om salg eller bruk av
Gamle Møglestu har versert lenge,
og argumentene for og mot er for-
holdsvis godt kjent. Høyres forslag
om å flytte lag og foreninger til Dov-
re er ikke nødvendigvis kostnads-
besparende, for det er store investe-
ringer som må gjøres i bygnings-
massen her. Driftskostnadene vil
også her bli betydelige.

I stedet for å selge Gamle Møgles-
tu og Fjeldal grendehus, ønsker vi å
selge hovedbygningen på Lillesand
ungdomsskole på Dovre med for-

mål om å opprette seniorboliger ( à
la Lisebo). Den nye generasjonen el-
dre har andre og nye behov som må
dekkes, og derfor er det en fordel å
legge til rette for dette i nærheten
av helsesenteret på Dovre. Slik kan
eldre i fremtiden klare seg selv
lenger uten å flytte på institusjon.

Et større helsesenter på Dovre
gir rom for å effektivisere og forbe-
dre omsorgen, og et kultursenter i
historiske omgivelser på Gamle
Møglestu vitaliserer frivilligheten
vi alle ønsker å bygge opp under.

Petter N. Toldnæs
Leder Lillesand Venstre 

Helsesenter og kultursenter
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● Under årsmøtet til Frilufts-
rådenes Landsforbund ble
Midt-Agder Friluftsråd, hvor
både Lillesand og Birkenes
kommuner er med, kåret til
årets friluftsråd for sitt arbeid
med friluftslivsaktiviteter for

minoritetsspråklige, og særlig
for skidagene der elevene i vok-
senopplæringene i friluftsrå-
denes medlemskommuner fikk
prøve truger, ski og akebrett.

Styreleder i FL, Henry Ten-
denes, synes det er særlig ver-

difullt å kunne framheve arbei-
det med å introdusere frilufts-
livsaktivitet for minoritets-
grupper. Midt-Agder Frilufts-
råd har siden 2001 arrangert
turer for minoritetsspråklige.
Hvert år tilbys en rekke turer

til alle årstider i utvalgte tur-
områder i friluftsrådets med-
lemskommuner.
På de to skidagene i vinter del-
tok godt ovr 200 ivrige nybe-
gynnere, men det hindret dem
ikke i å gi alt i kjent Northug-

og Bjørgen-stil under den av-
sluttende stafetten. I løpet av
dette året skal friluftsrådet ar-
rangere 13 turer for målgrup-
pa.

Midt-Agder kåret til årets friluftsråd

14 aktive KRIKère, fire
ungdomsledere og fire
«godt voksne» ledere
hadde en flott kveld på
Grimevann fredag 21.
mai.

● Været var like fantastisk som
omgivelsene og mange benyttet
anledningen til årets første bad.
Kaldt var det ikke, «friskt» er
riktig betegnelse.

Etter en fin padletur i Østre
Grimevann gikk vi i land på en
fin holme. Johan Martin hadde
med stekeplate for bål og han
vartet raskt opp med deilige kar-
bonader og grillpølser. Ingen
god middag uten dessert er det
noe som heter... grillede marsh-
mallows smakte fortreffelig.

Karoline hadde laget fine pos-
ter til aktivitetsløype og kon-
kurransen blant de aktive var
knallhard! 

Rune fra UNG var sammen
med oss og holdt en tankevek-
kende andakt. Ingen grunn til å
gå hjem tidlig i dette været, og
mange ønsket å få med seg sol-
nedgangen i vest.

Benytter anledningen til å
takke Møglestu Videregående

Skole ved Dag Gulbrandsen for
leie av flotte kanoer. Jmf leser-
innlegget i Lillesands-Posten
med overskriften «En handling-

ens mann». Hadde det ikke vært
for hans revurdering av en av-
slått forespørsel fra JuniorKRIK
om leie av kanoer til denne va-

kre kvelden, hadde ikke så
mange ungdommer fått en så
FLOTT naturopplevelse denne
kvelden. Vi trenger noen «hand-

linges menn» også i andre fora
en stat og kommune!!! Tusen
takk Dag! 

Hilsen alle oss i JuniorKRIK

KLAR: Andreas Areklett godt plas-
sert i kanoen!

PÅ VANNET: Anette Olsen og Liv
Aartun i herlig driv...

FORFRISKENDE BAD: Fra venstre Annette Westnes,Emma Fløde, Katarina Fries og Marte Palm

Vakre Grimevann
VAKKER SOLNEDGANG: Østre Grimevann en vakker kveldstime.

20-åringens forsvarer
mente at samfunns-
straff var en passende
reaksjonsform for kli-
entens medvirkning i
en voldsepisode i Bir-
kenes i mai i fjor. Agder
Lagmannsrett strekte
seg imidlertid ikke
lenger enn til å redu-
sere tingrettens ube-
tingede fengselsstraff.

KARL OTTO TØNNESSEN
karl.otto@lp.no

● Foranledningen til voldsan-
vendelsen var at den tiltalte 20-
åringen hadde noe uoppgjort
med en tredje person i forbin-
delse med en brutt avtale. Ved-
kommende det egentlig gjaldt,
hadde ikke lyst til å konfrontere
tiltalte, men sendte en kamerat i
stedet. Det fikk han unngjelde
for i form av en lang serie slag
over en periode på en halv time.

20-åringen, som var 19 år på
gjerningstidspunktet, hadde
fått med seg en ett år yngre ka-
merat da det skulle gjøres opp
bak sykehjemmet på Birkeland
ved sekstiden en lørdag morgen.
Det var bare 20-åringen som
hadde anket saken inn for lag-
mannsretten på bakgrunn av

straffeutmålingen som ble satt
til 60 dagers ubetinget fengsel.
Kameraten ble dømt for en rek-
ke andre forholdt som hver for
seg medførte betydeligere
strengere straff enn det enkelt-
stående tilfellet av voldsbruk.

Lagmannsretten var enig med
påtalemyndigheten i at det
ikke dreide seg om et til-
felle av impulsiv vold,
men om en mer over-
veid avstraffelse, selv
om omfanget nok ble
større enn det tiltalte
hadde forutsett, særlig da
kameraten nærmest mistet
kontrollen av raseri over å ha
fått tilskitnet jakka si da han
falt. Retten fant også at voldsut-
øvelsen var grov ettersom for-
nærmede tok imot slagene mens
han selv forholdt seg passiv
bortsett fra enkelte verbale for-
søk på å få slagene til å opphøre.

20-åringens forsvarer frem-

holdt i lagmannsretten at hans
klients uforbeholdne tilståelse,
sammen med det faktum at han
tidligere var ustraffet og at sa-
ken teknisk sett dreide seg om
en legemsfornærmelse og ikke
en -beskadigelse, burde ført til
at samfunnsstraff kunne kom-

me til anvendelse. Retten
mente imidlertid at net-

topp det faktum at volds-
saken var et grensetil-
felle mellom de to alvor-
lighetsgradene i straffe-

loven, burde tilsi en ube-
tinget dom med fengsel av

følbar lengde.
Tiltalte ble likevel belønnet

med 15 dagers fratrekk i straffen
på grunn av tilståelsen, samt tre
dagers fradrag for utholdt vare-
tekt. Ettersom anken førte til et
gunstigere resultat enn det ting-
retten kom frem til i desember i
fjor, ble han ikke idømt saksom-
kostninger.

Fikk redusert straffen

FRA RETTEN

I morgen skal rådet for funk-
sjonshemmede rette fokus på
tilgjengelighet i sentrum.

– Vi skal ha en stand i by-
en. Videre er det vår inten-
sjon å oppsøke enkelte bu-
tikkdrivere og eventuelt går-
deiere med informasjon om
den nye tilgjengelighetslo-
ven, brosjyremateriell fra

staten vedrørende det krav
om å legge til rette for alle,
forteller Jon Røthe, som er le-
der av rådet, og legger til at
man også er åpen for henven-
delser fra publikum, ikke
minst i forhold til tips om
hvem som fortjener tilgjenge-
lighetsprisen.

Fokus på tilgjengelighet

Både planutvalget og
formannskapet gikk
inn for å legge Flø-
renes-planen ut til of-
fentlig høring, men det
er sprikende meninger i
flere partier om Fløre-
nesområdet bør bygges
ut eller ikke.

MERETE MOEN
merete.moen@lp.no

● – Det er uenighet i Senterpar-
tiet. Det er mange som er skremt
av de store planene og som synes
det er skremmende å skulle byg-
ge ut 3.000 boliger de neste 40
årene. To tredjedeler av disse
kan bygges på Flørenes, men vi
kan også bygge boliger andre
steder. Hovedspørsmålet blir om
hovedutviklingen av Lillesand
skal skje på Flørenes eller på
Kjerlingland. De to er hovedal-
ternativene, men det kan selv-
sagt også bygges andre steder i
Lillesand, sa Kristen Steindal
(Sp) under behandlingen i for-
mannskapet onsdag.

I mange av partiene er det stor
skepsis til utbygging på Flø-
renes, men både i planutvalg og
formannskap ble det enstemmig
vedtatt å legge kommunedelpla-
nen ut til høring.

– Dette er veldig bra, og jeg er
glad for at samtlige partier vil
legge planen ut til høring. Vi
starter en god prosess der samt-
lige parter kan komme med inn-
spill, sa ordfører Arne Thomas-
sen som understreket viktighe-
ten av at kommunedelplanen for

Flørenes kommer i sammen-
heng med kommuneplanen.

Flere av politikerne skrøt av
en ryddig og velskrevet plan.

– Dette er en av kanskje flere
milepæler. Som lokalpolitiker
er dette virkelig spennende å
være med på, å bestemme hvil-
ken vei vi skal videre, sa Magne
Nikolaisen (H) som var vara for
Kari Erdvik som er inhabil i sa-
ken på grunn av mannens eier-
interesser i området.

Nils Justvik (SV) møtte som
vararepresentant for Harald
Bjørløw. Justvik var også med og
behandlet planen i planutvalget.

– SV går for å legge planen ut
til høring. Vi føler vi må gjøre
det i denne situasjonen. Vi har
jo vedtatt en resolusjon i forhold
til å få en grundig konsekvens-
utredning. Dette som ligger
inne her er ikke godt nok. Vi må
ha en skikkelig konsekvensut-
redning på bordet før vi skal ta
stilling til utbygging, sa Justvik
som presiserte at han hadde
vært negativ til Flørenesplane-
ne fra første stund.

Både planutvalg og formann-
skap gikk enstemmig inn for å
legge planen ut til høring. Føl-
gende forslag fra Ap går som

oversendelsesforslag: 1. Det for-
utsettes at kommunen presente-
rer en ca-kalkyle for priser på
forskjellige boenheter i de for-
skjellige felt på Flørenes. 2. Leg-
ge inn i reguleringsbestem-
melsene - bygging skal utnytte
terreng og vegetasjon for å be-
grense sprengning/flatspreng-
ning/snauhogst. 3. Kommunen
må fremlegge 3D tegninger ved
førstegangsbehandling som il-

lustrerer bygningene på Flø-
renes og virkningene i terrenget
spesielt i området mot sjøen. 4.
Legge til rette for kyststi fra A2
til båthavn S3. Kyststien bør pri-
mært ligge i ytterkant av bolig-
områdene A2 og A1 for å hindre
privatisering av friområde mot
sjøen. Kyststien skal ha univer-
sell utforming.

NEGATIV: Nils Justvik (SV) møtte som vara i formannskapet og uttrykte skepsis til Flørenesplanen, men gikk i likhet med Åshild Martinussen (Ap) og
Lene Holtskog (H) for å legge den ut til høring.

Ja til Flørenes-planen
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Billetter selges på Storkiosken på Birkeland
og  Narvesen på Havnetomta i Lillesand




