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KUNNE KLINE TIL: Torbjørn Urfjell og ektemannen Vili Vunasau-Naivalu var det første likekjønnede paret som ble viet på Sørlandet. Dermed var det et historisk kyss som kom på kirke-
trappen i Gjerstad kirke lørdag.                                            FOTO: VALLE MEDIA/ ANITA VALLE

Torbjørn Urfjell (39) 
og Vili Vunasau-
Naivalu (41) ble  
lørdag det første 
likekjønnede paret 
viet i en kirke på 
Sørlandet.

b LIKEKJØNNET EKTESKAP

3. juni ble en historisk dag for 
Gjerstad kirke. Sogneprest i 
Gjerstad Olav Hofsli smilte 
bredt da han for første gang 
kunne vie et homofilt par i  
Agder og Telemark bispedøm-
me.

– Ja, det var veldig fint. Det 
gikk jo som en vanlig vigsel, 
selvsagt, forskjellen var jo bare 
at de var likekjønnede, forteller 
han.

Sognepresten forteller at det 
var en flott vielse og at han er 
positiv til å fortsette å vie like-
kjønnede.

– Ja, det syns jeg var fint. Det 
kommer jo an på antall fore-
spørsler hvor mange det blir 
fremover, men jeg er positiv til 
det, smiler han.

– Naturlig valg
Torbjørn Urfjell og ektemannen 
Vili Vunasau-Naivalu møttes i 
Sydney for tre år siden da Urfjell 
var på turné med Oslo fagottkor 
i operahuset.

Da giftermål sto for tur, var 
det selvsagt for Urfjell at det 
skulle foregå i Gjerstad kirke, 
hvor han også er døpt og kon-
firmert.

– Rett før påske bestemte vi 
oss for å gifte oss, og valget falt 
naturligvis på Gjerstad kirke. 
Hofsli sa ja med en gang vi tok 
kontakt, homofil vielse var ikke 
noe problem for han, forteller 

Urfjell til Aust-Agder Blad.

Uvanlig feiring
Ekteparet feiret med en litt 
uvanlig bryllupsfest, nemlig en 
åpen fest hvor alle var velkom-
men - og ingen invitert.

Det var i januar Kirkemøtet 
vedtok at homofile fra 1. februar 
2017 kunne gifte seg i Den nor-
ske kirke.

Selv om man da skulle tro at 
flere par i Agder og Telemark 
hadde blitt viet i Den norske 
kirke etter dette, viste det seg 
altså å være første gang lørdag 
3. juni. 

– Ja, det er vel ikke akkurat 
sånn som folk tror, at likekjøn-
nede nå strømmer til for å gifte 
seg. De som har hatt lyst til å 
inngå ekteskap, har allerede 

gjort dette på andre måter, for-
klarer sogneprest Åsta Ledaal.

- Viktig å kunne bestemme selv
Selv om Torbjørn Urfjell har 
vært en tydelig forkjemper for 
saken, understreker han til Fæ-
drelandsvennen at han ikke øn-
sket fokus på kirkestrid denne 
dagen.

– Det var ikke viktig for meg 
å bli historisk, men å kunne be-
stemme selv at jeg vil gifte meg 
i kirka, sa han til avisen. 

b Karoline Nerdalen Darbo
kand@agderposten.no

Historisk kyss i Gjerstad

KUNNE GLISE: Torbjørn Urfjell og ektemannen Vili Vunasau-Naivalu.     
FOTO: VALLE MEDIA/ ANITA VALLE

b NORSKE klimaforskere og meteorolo-
ger vil utvikle et eget norsk sesongvarsel 
som kan gi varsel på opptil 100 dager 
fram i tid.

– Å kunne varsle været mange uker og 
flere måneder fram i tid, har en enorm 
verdi for mange brukere, sier klimaforsker 
Erik Kolstad ved UNI Research og Bjerk-

nessenteret for klimaforskning i Bergen 
til VG. Kolstad har fått en rekke norske 
institusjoner og selskaper med som inter-
esserte brukere.

Prosjektet har fått navnet Seasonal 
Forecasting Engine – sesongvarselsmas-
kin – og er tildelt 16 millioner fra Norges 
forskningsråd. Dette er et program som 

skal kunne samle data av alle typer, fra 
satellitter, modeller, og observasjoner. En 
avansert data-algoritme skal kombinere 
alt dette til å gi et varsel 10–100 dager 
fram i tid.

Det er for eksempel stor verdi i å kunne 
varsle for kraftbransjen hvor stort snøfall 
det vil komme i et område i løpet av noen 

vintermåneder, påpeker Kolstad.
– Vi er nå i en testfase, og i løpet av 

desember vil det bli avklart om vi går inn 
i fase to, som innebærer at vi tilføres 16 
millioner kroner og fortsetter i fire år med 
utvikling og samarbeid med brukerne, sier 
Kolstad.(©NTB)

Klimaforskere vil utvikle super-langtidsvarsel


