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En boligkjøpers oppussingsliste

•Elektro
•Rør
•Murer
•Tømrer

•Taktekking
•Ventilasjon
•Styringsystem
•Administrasjon

Kvalitetsleverandør av alle de vanligste håndverkstjenester 
Vi gjør alt for å levere et produkt av høy kvalitet

Vi kan hjelpe deg med alt!

Alt fra ett firma!

Hovedsamarbeidspartner Forhandler Servicepartner Godkjent

815 00 570
www.kjellsmarkiser.no 

Kontakt Norges største innen
sol- og innsynsskjerming.
Gratis befaring/tilbud!

Da Karin Moe Hen-
nie bestemte seg for
å lage en barnefore-
stilling om pollenal-
lergi var det helt
naturlig å inkludere
en gigantisk aller-
gisk nese.

ODDERØYA: - Nesa har blitt helt
fantastisk, og kommer til å se
veldig bra ut på scenen, sier
Karin Moe Hennie.

For ti år siden, da en av hen-
nes nevøer fikk påvist pollenal-
lergi, fikk hun ideen til historien
«Allergikus Pollus – Den lille pol-
lenplagen».

- Allergikus er et lite pollenfrø,
og det er han vi følger gjennom
forestillingen, forteller Moe
Hennie.

Ikke bare han selvsagt.
Sammen med venninnen
Allergika Pollensnufs legger han
ut på Den årlige pollenreisen
sammen med millioner av andre
pollen, der målet selvsagt er å
komme i god jord for å kunne bli
til et stort, flott tre.

- Men på veien støter de på
mennesker med allergi, og ver-
ken Allergikus eller Allergika øn-
sker å havne inn i en nese eller
et øye. De blir også overrasket
over at noen kan bli sinte på «lil-
le snille meg», forklarer Moe
Hennie.

Forestillingen retter seg mot
barn fra fire år og oppover.
Gjennom dans og dialog får man
et innblikk i hva både pollen og
allergi er for noe, og Moe Hennie
håper historien kan bidra til en
økt forståelse for hva en venn el-
ler en selv opplever i pollense-
songen.

- Forhåpentligvis er det lettere
å forstå dette gjennom en histo-
rie, framfor en brosjyre eller
fastlege. Barnehager og skole-
klasser bør også kunne bruke
forestillingen for å lære mer om
pollenallergi.

Med seg på scenen får Moe
Hennie blant annet danseren
Silje Nordheim.

- Det er en morsom historie,
og veldig gøy å jobbe med. De
forskjellige karakterene er fan-
tastiske, konstaterer hun.

Bak scenen er det også en rek-
ke forskjellige mennesker som
har bidratt. ABUP på Sørlandet
sykehus er co-produsenter, og
forestillingen har også fått støtte
fra Cultiva Express, Kristiansand
kommune og
Sparebankstiftelsen.

- Jeg er også utrolig takknem-
lig for hjelpen jeg har fått fra
Agder Teater. Giert Werring har
vært hjelpsomheten selv med å
få tak i dem som har laget kosty-
mene; Frode Holgersen, Timo
Helmers og Anders Hardeland.
De har gjort en utrolig jobb,
blant annet med den allergiske
nesen, sier Moe Hennie.

«Allergikus Pollus – Den lille
pollenplagen» spilles på utesce-
nen i Direktørens have ved syke-
huset 23., 24. og 26. mai. Alle

skoleelever fra første til tredje
trinn er invitert, men forestil-
lingen er åpen for alle som måt-
te ønske.

Inntar scenen med kjempenese

Pål Kaalaas
tips@kristiansandavis.no
Telefon 38 69 99 99

NESEGREV: Karin Moe Hennie ser fram
til å stå på scenen med den allergiske

nesen. Inne i  nesen står for anled-
ningen danseren Silje Nordheim.

POLLENALLERGI
! Hver femte nordmann lider av
pollenallergi.

!Typiske symptomer er blant
annet tett og rennende nese, kløe i
nesen, nysing, rennende øyne og
kløe i øynene med påfølgende
rødhet.

!En undersøkelse viser at over 70
% av de med pollenallergi har
symptomer fra både nese og øyne.
Lidelsen kan også føre til trøtthet,
uopplagthet og redusert yteevne på
jobb og skole.
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