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Ønsker flagget
til topps
MANDAL: Trine Merete
Vasby i Mandal kommune
oppfordrer alle i Mandal til å
heise flagget torsdag i anledning lynvisitten fra kronprinsparet.
– Vi oppfordrer folk til å
heise flagget. Paret skal kjøre bil fra Bryggegaten via
Marnaveien til E 39 og videre til Marnardal. De går i
land på bryggen ved Buen,
spaserer over Adolph Tidemands bro og går inn i ventende bil. Kommunen vil
gjerne at det skal bli en hyggelig opplevelse for de kongelige og for byen. Så alle
skoleelever og barnehagebarn møter opp på begge sider av elva og på broa for å
hilse dem. Guttekorpset og
jentekorpset skal spille på
hver sin side av broa, informerer Vasby.

Kvinner har
mest sykefravær
VEST-AGDER: Sykefraværet i Vest-Agder fylkeskommune har økt det siste halvåret sammenlignet med tilsvarende perioder de tre siste årene. Det er høyest sykefravær i aldersgruppen
30–39 med over 8 prosent.
Det er fortsatt nesten dobbelt så mange kvinner enn
menn som er borte fra jobb
grunnet egen sykdom i fylkeskommunen. Denne forskjellen har vært til stede i
flere år. Den samme tendensen gjør seg også gjeldende
på landsbasis. Dette framgår
i en økonomisk rapport som
er til politisk behandling i
fylkeskommunen.
Sykefraværet i tannhelsetjenesten er fortsatt høyt.
Et grundig kartleggingsarbeid er iverksatt ved fem klinikker. Det vil bli satt i verk
klinikkvise tiltak utover
høsten. Det har også vært en
markert økning i sykefraværet ved Lister videregående
skole de siste årene. I år har
også sykefraværet økt ved
de videregående skolene
rundt Kristiansand – størst
økning har Kristiansand katedralskole Gimle.

Får klar for kålen: Oddvar Nøding (f.v.), Øyvind Westermoen og Odd Ragnar Hille i «Fårikålenes venner» inviterer til etegilde siste fredag i
september på Hr. Redaktør! Sauene ser skeptiske ut, selv om de begge er utstoppet og velvillig lånt ut for anledningen av Lillesand by- og
sjøfartsmuseum.

Lokker til fårete etegilde
«Fårikålens venner»,
med fåregangsmann og
bjellebærer Øyvind
Westermoen, vil nå lokke
folk ut til høstens store
etegilde.
Av

Geir Nerhus
MANDAL: De er 15. året på rappen «Fårikålens venner» i Mandal arrangerer sitt årlige etegil-

de der ingrediensene består av
sau, kål, hel sort pepper og poteter. Den lokale foreningen har
levd en høyst omflakkende tilværelse. Fra starten i 1998 på
Kroa, til hjemme hos Odd Ragnar Hille, i telt på Gierts Karis
plass og på Hr. Redaktør!

Vurderte jubileumsstelt
– Siden det er jubileum i år, vurderte vi å gjøre som vi gjorde da
vi markerte at vi hadde holdt på
i ti år. Å flytte arrangementet til
telt på Gierts Karis plass. Men

Vær tidig ute
Westermoen mener derfor det
er viktig å fåregripe begivenheten, og være ute i god tid.
– Det er best å være tidlig
med bestillingen, sier han, og
får samtykkende nikk fra styremedlemmene Oddvar Nøding
og Odd Ragnar Hille. De tre har
for anledningen fått låne med
seg to svært livaktige utstoppete sauer fra Lillesand by- og sjøfartsmuseum.
De forteller at en god del, inkludert dem selv, har deltatt på
de fleste av fårikåltreffene. Men
de håper også å se en del ny ansikter, slik de gjør hvert år.
– Arrangementet er åpent for
alle, poengterer de.

Komfyren er
brannversting
NORGE: Årlig starter minst
150 boligbranner på komfyren. Likevel gjør vi svært lite for å sikre oss. Bare 6 prosent har montert komfyrvakt, en teknisk innretning
som forebygger komfyrbrann.
Dette viser en ny undersøkelse TNS Gallup har
gjennomført for Norsk
brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og If
Skadeforsikring.

så vi fant ut at det ville være såpass mye styr, at vi valgte Hr.
Redaktør, der vi også var i fjor,
Westermoen.
Etter en dupp i frammøtet i
2011, ble fjorårets arrangement
en braksuksess. 92 deltok, selv
om de strengt tatt kun hadde
plass til 85. Men siden noen hadde så lyst på fårikål at de tilbød
seg å sitte i baren og spise, ble
det etter en noe ullen vurdering
gjort plass til alle.

Stinn brakke: I 2007 var det stinn brakke på Hr. Redaktør!
da Fårikålens venner arrangerte fest.

Siste fredag
Den offisielle fårikålens dag er
siste torsdag i september, men

fårikålvennene i Mandal velger
å flytte det til fredag 27., sånn at
folk skal få mulighet til å nyte
god drikke til.
– Som vanlig blir det enkelt,
rimelig og uten noen annen
ramme rundt. Vi spiser, avslutter og så gjenvelger styret seg
selv. Drikke til maten kommer
utenom, sier Øyvind Westermoen.

FAKTA
Fårikål
■ Lages av sauekjøtt (får) eller
lammekjøtt, hodekål og hel sort
pepper som er kokt sammen i
en gryte. Retten serveres med
kokte poteter.
■ Lyttere til Nitimen kåret på
1970-tallet fårikål til nasjonalrett. Siden har retten fått både
fanklubb (Fårikålens venner) og
egen festdag.
■ Fårikålens dag ble innstiftet
av Opplysningskontoret for kjøtt
i 1997 og er den siste torsdagen
i september hvert år.
■ Selv om det å koke kjøtt
sammen med grønnsaker kan
sees som en gammel norsk skikk
var det først mot slutten av
1800-tallet ble «faar i kaal»
innskrevet i kokebøkene.
(Kilde: Wikipedia)

