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Vil ha 100 frivillige til Hove-festivalen

kultur

& UNDERHOLDNING

Frivillighetsbanken ønsker 100 frivillige personer til Hovefestivalen. Banken gjennomfører i disse dager et rekrutteringsprosjekt. – De første interesserte, som også får en gratisbillett
til arrangementet, har meldt seg til frivillighetsbanken, forteller styreleder Kjell Sjursen. I rekrutteringen er det inngått et
samarbeid med NAV om markedsføring, noe som kan gi en
spennende mulighet for arbeidsledige.

37 00 37 00 eller redaksjonen@agderposten.no

STOLT: Leder av menighetsrådet på Vegårshei, Kjell Wedø, var stolt da han fikk signert cd av sin munnspillhelt Sigmund Groven.

Møtte sitt forbilde
Leder av menighetsrådet
på Vegårshei, Kjell Wedø,
sprudlet nesten over av
glede da forbildet hans,
Sigmund Groven, spilte
i kirken i bygda fredag
kveld.
OLAV SVALAND
olsv@agderposten.no 901 87 715

– Jeg kjøpte den første plata di
for mer enn 30 år siden. Uken
etter var jeg tilbake i den samme
butikken i Arendal og kjøpte et
munnspill. Siden den gang har
jeg vært betatt av musikken din,
sa Wedø til Groven i det han signerte sin siste cd.
Og det var ikke et hvilket som
helst munnspill Wedø skulle
ha.
– Jeg ga klar beskjed om at jeg
skulle ha et munnspill som Groven hadde – bare en mye billigere utgave, sa han med et smil.
Siden den gang har han øvd
jevnlig, men er for beskjeden til
å kalle seg dyktig.

– Det egner seg godt for spill i
min egen stue, men mer enn
det duger det ikke til, sier Wedø
med et smil.
Sigmund Groven og Iver
Kleive har turnert sammen i
30 år.
– Jeg har ingenting med bookingen å gjøre, men jeg skjønner om noen tviler, sier Groven-fan og menighetsrådsleder
Wedø.

– Dette er en spesiell kirke
som gir en utmerket klang. Publikummerne var også veldig
gode og hyggelige, sa Groven
fornøyd.

200 års jubileum

Han hadde aldri spilt i Vegårshei kirke tidligere. Men han var
stolt over å ha fått muligheten
til å markere kirkens jubileum.
Menigheten markerer i år at kirken er 200 år.
Magisk stemning
– Flere kjente navn skal spille
Både Wedø og de drøyt 100
i kirken etter hvert. Jeg synes
publikummerne
dette var en verfikk det de fordig og flott måte
«Jeg kjøpte den
ventet i Vegårshei
å markere jubikirke fredag kveld.
leet på, sa ledeførste
plata
di
for
En magisk stemav menigover 30 år siden» ren
ning og en levende
hetsrådet, Kjell
KJELL WEDØ, Wedø.
fremføring av Grovens mange mesSIGMUND GROVEN-FAN
Med seg på
terverk.
turneen har Gro– Jeg trives godt med å spille ven og Kleiven solist Anne Grai kirker, og har gjort mange vir Klykken. Med sin fantastiske
konserter på denne måten, sier stemme løftet hun konserten.
Hun har vært solist flere ganger
Groven.
Selv var også han mer enn i den 200 år gamle kirken.
– Det er så gøy å få være tilfornøyd etter at konserten var
bake i denne flotte kirken. Da
ferdig.

STERKT: Sigmund Groven, Iver Kleive og Anne Gravir Klykken trivdes
sammen med de drøyt 100 publikummerne i Vegårshei kirke.
vi fikk muligheten til å komme
hit, var det ingen vei utenom, sa
hun.
Med rungende applaus viste
publikum at de satte pris på
fremføringene. Da musikerne
gikk av «scenen» klappet de
musikerne tilbake fordi de ville
ha mer.

– Akkurat nå er jeg glad for at
jeg kan en melodi til, sa Groven
i det han leende entret scenen
igjen.
De tre avsluttet med «Vårsøg» som er blitt kjenningsmelodien til radioprogrammet
«Nattønsker» på en behagelig
og rørende måte.

