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Julegryta
i Markens

Dagens

Lys for
Lucia
Lucia har hatt mange skikkelser siden Den hellige Lucia av Siracusa. En av dem
er Ida Fredrikke Lunde Sivertsen.

juleglede:

Vi følger opptellingen av innholdet
i Frelsesarmeens julegryte i
Markens hver dag fram til jul.
Vær med på å slette alle
tidligere gryterekorder!

Hittil:

1.060.445.5
Siste dag: 33.410,50,-

Dagens minikryss
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DUGNAD: Anstein Nørsett har
service i blodet
og elsker dugnadsjobben på
museumsbutikken i Lillesand.
Pensjonisten
liker å ha det
travelt og hjelpe
andre. Foto:
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Dagens oppgave:
VANNRETT
1. Grev
4. Prep.
6. Måneskalk
7. Naske
8. Yte
9. Plate fork.
10. Forfatter
12. Gnager
LODDRETT
1. Flystall
2. Myntfork.
3. Avsnitt
4. Tabbe
5. Mannsnavn
11. Sjarm

Løsning forrige:
VANNRETT
1. Habil
4. Løs
6. Be
7. Ak
8. It
9. MM
10. Tre
12. Tross
LODDRETT
1. Habitt
2. Bø
3. Lakmus
4. Lett
5. Same
11. Ro

Livet er den beste gaven

Helge Corneliussen

Anstein Nørsett i Lillesand har forlengst fått den ultimate gaven. I år ønsker han seg et filmlerret.
Den tidligere kjøpmannen og
bensinstasjoneieren lærer eldre
på eldresenteret å bruke datamaskin og trimme kroppen.
Han samler sjøfartshistorie, driver museumsbutikken og han
gjør en viktig frivillig innsats
for byens kor Hermanos og Odd
Fellow.
VVVår tipser mener du fortjener
en juleglede?
– Nei, nå er jeg nesten målløs
og det er det sjelden jeg blir. Så
flott.
VVHvordan rekker du alt?
– Prioritering. Og alt jeg gjør er
kjempegøy, som å lære de eldre
data. Vi begynner på «Slå på»
og tar den helt ut. Det er fantastisk for de eldre å kommunisere
med familien på data. Noen av
elevene har vært i 90-årene. Til
våren skal vi ha nytt kurs.

VVHører du samler på data?
– En Grimstad-mann og jeg
samler inn datamaskiner og
sender til land som trenger dem.
Vi har sendt noen hundre maskiner til Romania, Sri Lanka og
Kenya.
VVSamler du på andre ting?
– Litteratur, sørlandske diktere.
Jeg samler også på kniver, ja
egentlig det meste. På skolen
hadde jeg lommene fulle bestandig.
VVDet sies at du skrur på ur?
– Jeg er veldig glad i klokker og
gamle veggur. Har en kontakt
i utlandet som skaffer meg de
delene jeg trenger. Det hender
noen trenger litt hjelp for å få
liv i ei gammel klokke.
VVDu er også opptatt av sjøfartshistorie?
– I Lillesand Sjømannsforening

er jeg webmaster og vi registrerer skip og mannskap. Tror vi er
størst i Norge på dette nå. Vi har
12.000 skip og 9.000 mannskap,
hovedsakelig sørlendinger.
VVLiker du å reise?
– Ja, og jeg er reiseansvarlig i
Odd Fellow og koret Hermanos.
Vi har hatt mange flotte turer.
Dessuten er jeg med i en eksklusiv vinklubb med seks medlemmer. Vi har vinreiser. Jeg er
veldig glad i Italia.
VVHva ønsker du ligger under
årets juletre?
– Et filmlerret. Har haugevis
med lysbilder liggende.
VVDen beste gaven du har fått?
– Den er lett. Livet er den beste
gaven, og den fikk jeg av en kirurg og en sykepleier som var
på flyet da hjertet mitt stoppet
i flytrappa på Kjevik i 1992. Jeg

var død i fire minutter. De fikk
liv i meg.
VVDitt beste juleminne?
– Da eldste datteren min var tre
år og vi feiret jul i egen leilighet.
VVHva skjer på julaften hos dere
i år?
– Vi blir seks. Barn, barnebarn
og svigermor. Vi skal spise ribbe
med tilbehør, åpne pakker, sludre og kose oss. 2. Juledag er
den store dagen hos oss, med
julefrokost for familie og venner. Vi har vært opp til 30 med
stort og smått.
Tekst: Helge Corneliussen
helge.corneliussen@fvn.no - 90990201

