
22 Mandag 25. november 2013 23Mandag 25. november 2013 kultur&underholdning

Familier i NodeEyde-nettverket 
kom fra Lindesnes og Risør til en 
annerledes familiedag med lek, 
samarbeid og ny kunnskap på  
Vitensenteret i Arendal.

LiV EkEbERg
liek@agderposten.no   992 61 900

Konsentrert sitter Hans (13), broren Tord 
(11) og søsteren Nora (snart 10) med pusse-
papir og små biter av speil.  

Speilene skal plasseres i et rør på stør-
relse med en dorull. Med 
fargerik teip og noen plast-
biter tryller de fram sine 
egne kaleidoskoper. Et op-
tisk leketøy som gjengir det 
du ser på mange ganger. 

– Litt vanskelig, men gøy, 
er dommen fra Nora. 

De tre søsknene har tid-
ligere på dagen fått med 
seg astroshowet på Vitensenteret. Med 3D-
briller har de blitt med på en «reise» ut i 
verdensrommet med ferske bilder fra Nasa. 

– Jeg hadde aldri trodd at det var 300 
milliarder soler i vår Melkeveien, forteller 
Hans, og legger til:

– Og etterpå fortalte de at vi er i en liten 
galakse! Da må det jo være noe annet liv et 
annet sted.

Mamma Hanne Møgster er enig. Både 
store og små lot seg fascinere av ny viten de 
fikk gjennom astroshowet. 

– Bør bli tradisjon
Hanne Møgster er HR-ansvarlig i Bandak 
Group i Risør og med i NEW, som står for 
NODE Eyde Women og er et nettverk for 
alle kvinner i prosess-, olje- og gassindus-
trien på Sørlandet. 

Lørdag hadde familien på fem tatt turen 
til Vitensenteret etter invitasjon fra NEW 
om en familiedag på bryg-
gekanten i Arendal. Totalt 
rundt 100 foreldre og barn 
hadde fulgt oppfordringen, 
noe prosjektleder Helene 
Falch Fladmark i Eyde-nett-
verket var svært fornøyd 
med.

– Jeg er jo stor fan av Vitensenteret, så 
det er veldig gøy å dra så mange hit til 

Arendal. Familier har kom fra Lindesnes i 
vest til Risør i øst, sier Fladmark.

Hun legger til at det er første gang NEW 
arrangerer familiedag, men at responsen og 
tilbakemeldingene har vært så gode at hun 
mener dagen på Vitensenteret bør bli en år-
lig tradisjon den siste helgen i november.

Samarbeid og konsentrasjon
Da vi stakk innom satt barn og foreldre i 
konsentrert samarbeid om å lage kaleido-
skoper. Både å lære hva det er og å lage dem 
var populært.

Mottoet til Vitensenteret er «å lære gjen-
nom å gjøre», og nettopp dét synes Bjørn 

Rødland at senteret etterlever.
– Jeg har ikke vært her før, men 

har hørt mye om senteret, så det 
var gøy å komme hit. Dette er vir-
kelig et aktivitetssted hvor ungene 
får brynet seg litt, sier Rødland, 
som er gift med Therese Rødland, 
ansatt i National Oilwell og med-
lem av NEW – og derfor invitert 
hit i dag. Familien på fem fra Kris-

tiansand hadde derfor lagt lørdagsutflukten 
til Arendal.

Hva skjer i et sort hull?
Daglig leder Kine Wangerud ved Vitensen-
teret holdt et miniforedrag for de voksne, 
mens barna fikk utforske utstillingen 
sammen med to VitenLoser. Hovedmål-
gruppen for utstillingen er barn mellom 6 
og 16 år, og mange benyttet anledningen til 
å prøve interaktive eksperimenter og instal-
lasjoner som pirrer nysgjerrighet og lære-
lyst. 

– Jeg tror kanskje jeg skal jobbe her når 
jeg blir stor, sier Nora (snart 10).

– Er du blitt nysgjerrig på noe spesielt av 
det du har sett og prøvd her i dag?

– Jeg ble ganske nysgjerrig på hvor du 
kommer hvis du faller ned i et sort hull. Jeg 
tror kanskje det er ganske vilt der for det 
blir sugd inn så mange tyngder. Men broren 
Hans korrigerer:

– Der er det bare tyngdekraft.
Vitensenteret har som policy å aldri sten-

ge dørene for allmennheten selv om grup-
per og selskaper har sitt eget program der, 
derfor var det også mange andre barn og 
voksne her lørdag. 

Familiedag pirret nysgjerrigheten

TITT-TEI: Gøy å se       på mamma gjennom kaleidoskopet, synes Maja (4). Therese Rødland jobber i National Oilwel og er med i Node-Eyde-nettverket for kvinner, NEW som lørdag hadde familiedag på Vitensenteret.  
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SÅNN: Pappa Bjørn Rødland og Julie (11) måtte samarbeide konsen-
trert for å få de tre speilene på plass i røret.

PIRRER NySgJERRIgPER’ER: Daglig leder Kine Wangerud viser frem 
skjelettet i resepsjonen på Vitensenteret.  

TESTER: I Vitensenterets utstilling kan barna selv teste hvordan fysiske 
lover virker. 

BEBRILLET REISE: Vitensenteret astroshow fascinerte både barn og voksne. kALEIDOSkOP: Slik ser Hans Møgseter Fossli ut fotografert gjennom hans selvlagde ka-
leidoskop. 13-åringen syntes det var mye spennende å lære om på Vitensenteret.

kONSENTRASJON: Julie Rødland (nærmest) og søsknene Hans (13), 
Nora (9), Trond (11) Møgster Fossli i konsentrasjon over kaleidoskopene.

OPPSkRIFT: Steg for stegmanual 
og materialer til kaleidoskopet.

FRA VEST: Bjørn Rødland og døtrene Julie, Thea Elisabeth og Maja med 
sine selvlagde optiske leketøy. – Her får barna brynet seg, mente Bjørn.

«Det var litt 
vanskelig, 
men gøy»

Nationaltheatret tester en app som viderefor-
midler det som skjer på scenen via en synstolk 
slik at blinde og svaksynte får informasjonen 
via headset på sin smarttelefon. Teatersjef 
Hanne Tømta sier synshemmede nå vil få en 
bedre teateropplevelse. Den nye teknologien 

ble testet av ti blinde og svaksynte under tors-
dagens «Hedda Gabler»-forestilling på Natio-
naltheatret. Seksjonsleder i Norges Blindefor-
bund Sverre Fuglerud sier blinde og svaksynte 
nå vil få bedre utbytte av kulturelle tilbud. 
(©NTB)

Teater-app for synshemmede
Kjendisenes store danseslag er over. 
Eirik Søfteland er kåret til den beste 
kjendisdanseren i Norge. Bergenseren, 
som er kjent for en sølvplassering un-
der årets Idol, gikk helt til topps i fina-
len i Skal vi danse på TV 2. Kun et po-

eng skilte ham fra konkurrenten Kim-
Daniel Sannes, kjent som skuespiller i 
såpeserien Hotel Cæsar, med 114 mot 
113 dommerpoeng, da det ble åpnet 
for å ta imot publikummets stemmer. 
Så kunne Søfteland slippe jubelen løs 

og løfte den gylne pokalen. – Når du 
har bestemt deg for noe, er det ingen 
vits å være nervøs. Da er det bare å 
kose seg, og da går det ofte rette vei-
en. Jeg er så utrolig glad. Nå skal jeg 
feire med øl, vin og alt som er godt, sa 

den ferske vinneren. Hans dansepart-
ner Nadya khamitskaya vinner kon-
kurransen for andre gang. Sannes inn-
rømte at det var litt surt å tape på 
målstreken, men forsikret at han er 
glad på kameratens vegne. (©NTB)

Eirik Søfteland gikk av med danseseieren
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