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Med smått og stort for folk flest

FØDSEL
Sørlandet sykehus
avdeling Flekkefjord:
5. mai ble vi foreldre til
en nydelig prins. Sara,
Emil og Lukas er stolte
og hjelpsomme storesøsken. Stina Fåland Nes
og Didrik Nes.
Årets Helt Sjef-jury
består av: Leif
Frode Onarheim (leder), Alf Inge
Stiansen, Simen
Staalnacke,
Christina Nergaard
og Birgit Skarstein
(foran). De håper nå
også på lokale
kandidater.
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Sørlandet sykehus Kristiansand: 06.05. og 07.05.
2014 kom tvillingene Solveig og Ingrid endelig til
verden. Stolte foreldre er
Stine og Jan Arve Ytterdahl, og en veldig stolt
storebror Selmer Ytterdahl.

Får kjøpe
på Birkeland
Hægebostad formannskap har
enstemmig gått inn for å selge
150 kvadratmeter kommunal
grunn på Birkeland til Trond
Urestad. Vedtaket var i tråd
med rådmannens innstilling.
Kjøperen må dekke alle kostnader knyttet til salget.

Hvor er ledertalentene?
Helt sjef-prisen etterlyser arbeidsom lokal
ungdom som motbeviser fordommene
om at de ikke vil ta
lederansvar i samfunnet.
Av Svein Morten Havaas
Ifølge en ny Norstat-undersøkelse mener 57 prosent på
Sørlandet at dagens ungdom
jobber mindre enn foreldregenerasjonen, mens to av fem
sier ungdom må ta større lederansvar i samfunnet.

Helt sjef er en arbeidslivspris for ungdom som viser arbeidsinnsats, engasjement og
lederevner. På én uke har juryen mottatt 150 forslag til
kandidater, men få av disse
kommer fra Vest-Agder.
– Målet er å løfte frem ungdom som ønsker å bidra i arbeidslivet og ta lederansvar.
Vi har mottatt mange gode
nominasjoner men savner
kandidater fra Farsund- og
Lyngdalsområdet, sier tidligere NHO-president og juryleder i Helt sjef, Leif Frode
Onarheim.
Vinneren kåres i Oslo i juni,
der arbeids- og sosialminister
Robert Eriksson også deltar.

Ungdomsmagasinet Spirit,
restaurantkjeden McDonald’s
og fagorganisasjonen Lederne står bak prisen.
Nesten halvparten av de nominerte kandidatene kommer
fra Østlandet og flest er fra
Oslo. Fra Agderfylkene er det
kun nominert fire kandidater.
To av disse kommer fra VestAgder.
I Helt sjef-juryen sitter tidligere NHO-president Leif Frode Onarheim, Paralympicsutøver Birgit Skarstein, motegründer Simen Staalnacke og
Christina Nergaard i JobbUnder18.
Det er befolkningen på Sørlandet som er blant de som er

mest skeptiske til dagens ungdom. 45 prosent mener ungdom i dag er latere enn før.
Det er 6 prosent over landsgjennomsnittet og 8 prosent
over Oslo, som er mest positive til dagens unge. Initiativtakerne bak Helt sjef tror imidlertid ungdom er bedre enn
sitt rykte.
Vinneren av Helt sjef får
10.000 kroner, egen ledercoach og en inspirasjonsreise. I
2013 var det den 24-årige bakerigründeren fra Dokka, Kim
Røbergshagen, som gikk til
topps.

Lager i Lyngsvåg
Naust Eiendom ved Alf Erik
Martinsen har fått byggegodkjent et lager/ driftsbygg på sin
eiendom i Lyngsvåg i Spind.
Det har enhet for teknisk forvaltning i Farsund kommune
vedtatt.
Bygningen skal oppføres i en
etasje og vil få et bebygd areal
på 150 kvadratmeter. Tillatelsen gjelder i tre år.

Feil navn
I gårsdagens sak om Hansen
Renovasjon, som tapte anbudsrunden for innsamling av avfall i Farsund og Lyngdal, kom
vi i skade for å skrive feil navn
på den daglige lederen. Det riktige navnet er Rune Hansen,
ikke Jan Hansen, slik vi kom i
skade for å skrive. Vi beklager.
Red.
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ANDAKTEN

Gråtass, skraphandlerne og ekte tyver
Yngste sønnen min har lenge latt seg
begeistre av den barnevennlige traktoren Gråtass. Det var derfor stor stas
når Gråtass og vennene hans skulle
holde forestilling i Lyngdal kulturhus!
For ei tid siden kommenterte sønnen min at jeg låste ei dør. «Det finnes
jo ikke tyver på ekte, mamma! Det er
bare noen som har kledd seg ut!» Han
tenkte på de dumme skraphandlerne
som stadig prøver å stjele Gråtass.
Det er ikke alltid lett for barn å skille
mellom hva som er ekte og hva som
er eventyr/skuespill.
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Belland, Randi E.

Meyer, Paal

NETTAVISEN Lister24.no

Ring Farsunds Avis 38 39 50 00
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Faderen kjenner meg og jeg kjenner
Faderen. Jeg gir mitt liv for sauene.»
(Joh. 10,10-15) Djevelen er en tyv. Han
kan «kle seg ut», men han er ikke
dum. Vi oppfordres stadig til å være
på vakt. Han kan late som han har
omsorg for oss og vil oss vel – men
mange har fått erfare
at de ble «lurt i fella».
Jesus har gitt sitt liv
for oss. Han forlater oss
aldri, svikter aldri! Den
Gode Hyrde viser omsorg og ansvar!

Av diakon Astrid Nøtland, Farsund menighet

Hjelle, Unni

HAR DU IKKE FÅTT AVISEN?

Tyver finnes «på ekte». I Bibelen leser vi om en flere – men det er særlig en
vi skal vokte oss for: «Tyven kommer
bare for å stjele, drepe og ødelegge.
Jeg er kommet for at dere skal ha liv
og overflod. Jeg er den gode hyrde.
Den gode hyrde gir sitt liv for sauene.
Men den som er leiekar og ikke hyrde,
og som selv ikke eier sauene, han forlater dem og flykter når han ser ulven
komme, og ulven kaster seg over dem
og sprer flokken. For han er bare leiekar og har ingen omsorg for sauene.
Jeg er den gode hyrde. Jeg kjenner
mine, og mine kjenner meg, likesom
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