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Din siDe
KJenner DU noen som snart har en merkedag i livet sitt? Send en hilsen gjennom jarlsbergavis.no/bursdagsbilder eller 
redaksjonen@jarlsbergavis.no, og hilsenen kommer på trykk på denne siden. Nyfødt-, bryllup- og jubileumsbilder sendes samme sted.

45 år
Kai olav ims
Gratulerer med dagen og takk for at du tar 
så godt vare på oss. Stor klem fra modern og 
fadern, Jessica og Celina. Veldig glad i deg.

strikkebok
Torsdag 19. september 
fortalte Tonje Sperre om 
sin strikkebok i regi av 
strikkekafeèn på Lille 
Holmestrand. 
– Instastrikk-boka 
ønsker å bygge en bro 
fra den moderne 
strikkeverden til den 
mer tradisjonelle 
oppskriftsformen i en 
strikkebok. På instagram 
deles masse inspirasjon og 
arbeider, og det spres på 
en helt annen måte enn 
før. Det at instastrikken nå 
kommer fra den digitale 
verden og ut i en 
tradisjonell og håndfast 
form, gjør at lokale 
garnbutikker kan 
videreføre inspirasjonen 
som finnes på internett og 
enklere få tilgang på den, 
sa hun. Her sammen med 
med Laila fra Motepinnen 
som viste fram garn.
 Foto: Privat

en koselig sti
 Foto: Jan O. Førde

Krysset sikagaten-skolegaten etter kraftig regnvær sist uke
 Foto: Rolf Martin Hansen

Tenk på miljøet!
– Jeg har selv fisket mye på 
bølgebryteren, men sluttet 
fordi jeg ble helt oppgitt over 
alt griseriet. Snører, kroker og 
fiskesnøre legges igjen eller 
kastes i sjøen, og selvfølgelige i 
tillegg til annet søppel, sier en 
leser i en epost til avisen. 

Gleden er stor i Hof etter at det 
før helgen ble klart at Kong 
Harald kommer på besøk om kun 
fire uker. Det er kongen selv som 
ønsker å ta en tur til Hof. 

Det er en veldig fornøyd 
ordfører Ragnar Lindås som 
svarer når Jarlsberg ringer for å 
høre mer om kongens besøk 
tirsdag 21. oktober. Han har kjent 
til at kongen har hatt planer om å 
komme til Hof en stund, men det 
er ikke han som har invitert 
han.– Det er kongehuset selv 

som har tatt initiativet, forteller 
han. 

– Jeg har hatt møte med en del 
frivillige organisasjoner i det siste 
som er villige til å bidra med noe, 
forteller han. Det endelige 
programmet er foreløpig i det 
blå, men skal planlegges med 
fylkesmannen og representanter 
fra slottet. 

– Jeg både gleder meg og gruer 
meg til besøket, sier Lindås. Han 
håper han ikke vil gjøre noe galt 
under den store dagen.

for 5 år siDen

Kongen ville til Hof
På Borgen skinner det i vegger og 
tak etter stordugnad i regi av 
Dansens venner i helgen. – Vi 
anslår jobben til å være verdt 
minst 20.000 kroner, sier 
dugnadsleder Roar Isaksen. Med 
to strøk av Caffe latte er den gule 
og grønne fargen historie. Også 
den røde skranken ved kiosken 
har fått et mer tidsriktig preg. 

– Vi synes det ble veldig fint. 
Borgen innvending har trolig ikke 
fått ny maling i løpet av de siste 
30 årene, anslår Isaksen. Ingen 

tvil om at dugnadsgjengen i to 
lange dager. – Vi var elleve malere 
lørdag og ti søndag. Både tak og 
vegger fikk to strøk, sier han. I 
tillegg til medlemmer i Dansens 
venner var det også med 
representanter for jern- og 
metallforeningen og swingklub-
ben i Holmestrand. Roar 
isakensen takket arbeidsgjengen 
for innsatsen og for at de fikk et 
godt kjøp av maling og koster. 
Lørdagen etter var det klart for 
den første festen. 

for 10 år siDen

Første dansefest

DeT sKJer

Tirsdag 1. oktober:

Botne aktivitetssenter
Eldredagen, åpning ved 
ordfører. Underholdning og 
utlodning.

Kjærsenteret
Vi markerer eldredagen med 
åpning av dagen med ordfører 
og leder av Eldrerådet. 
Bespisning, underholdning og 
utlodning. 

Revmatikerforeningen
Veiledning på kontoret.

Onsdag 2. oktober:

Botne aktivitetssenter
Klubb 07.
Sittedans.
Stavgang med innetrim.
Åpen kafé.

Kjærsenteret
Bingo.
Sittedans.
Hørselshjelp.
Seniornett.
Middagsservering.

Revmatikerforeningen
Veiledning på kontoret.

JUbilanTer

Tirsdag 1. oktober:

80 år
Reidar Engen, 
Holmestrand

70 år
Jan Erik Larsen, 
Holmestrand

20 år
Patrick Kittelsen, 
Holmestrand

onsdag 2. oktober: 

85 år
Rudolf Rolfsen Tangen, 
Holmestrand

50 år
Helle Sophie Syversen Sørbø, 
Holmestrand

20 år
Emilie Jacobsen Gleditsch,
Holmestrand


