
by & folk
◆ SANDEFJORDS BLAD

Retningslinjer for by & folk: Vi tar imot hilsen til alle fødselsdager fra 1 til
20 år, deretter 25, 30, 40, 50, 60, 70, 75 osv. og sølv-, gull- og diamantbryllup.
NB! Fullt navn og adresse til den som gratuleres. Bilder bør stemme overens
med alder. SB forbeholder seg retten til å endre manuskriptet. 

1 år
Mikkel Fens-
gård. Gratulerer
med dagen til vår
beste Mikkel. Vi
er veldig glad i
deg. Stor klem fra
storebror Emil,
mamma, pappa
og resten av fami-
lien

◆

1 år
Theo Christof-
fer Berntsen
Ovesen. Hipp
hurra for vår lille
Theo i dag! Gratu-
lerer så masse
med 1-årsdagen.
Stor klem fra pap-
pa , mamma og
Dyret .

◆

5 år
Sondre og Markus Arfvedahl.
Hipp hurra på 5-års dagen 13/1 til
verdens to beste gutter! Mange
bursdagsklemmer fra mamma og
pappa

◆

7 år
Una og Maya Andersen Kjus. Vi
gratulerer de flinke skolejentene
med dagen i dag. Stor klem og hil-
sen fra alle små og store som er vel-
dig glad i dere. Sara Vara hilser også
masse.

◆

8 år
Ebba Madsen
fylte 8 år i går.
Gratulerer så mye
med dagen vår
sang- og dansegla-
de øyesten. Stor
bursdagsklem fra
store og små, to-
og firbente som
er glade i deg!

◆

9 år
Emilie Johan-
sen. Vi gratulerer
den snille og flin-
ke skole- og fiolin-
jenta vår med da-
gen. Klemmer fra
mamma og pap-
pa. Resten av fa-
milien hilser
også.

◆

10 år
Magnus Mark-
manrud. Vår
flotte og aktive
ski og fotballgutt
fyller 10 år. Lille-
bror, mamma,
pappa og resten
av familien gratu-
lerer. 

◆

11 år
Ole Herman Nil-
sen fyller 11 år i
dag. Hipp hurra
og gratulerer så
mye. Klem og hil-
sen fra Thore An-
drè, Per Chris-
tian, mamma,
pappa og resten
av familien.

◆

11 år
Thore Andrè
Nilsen fyller 11
år i dag. Vi gratu-
lerer deg så mye.
Klem og hilsen
fra Ole Herman,
Per Christian,
mamma, pappa
og resten av fami-
lien.

◆

11 år
Ola  Zimmer-
mann Børresen.
Hipp hurra for
Olagutt som fylte
11 år 12. januar!
Klemmer fra An-
ton, mamma og
pappa og alle be-
steforeldre.

◆

12 år
Torkild Bryde.
Vi gratulerer den
kjære gutten vår
med 12- årsda-
gen. Masse klem-
mer fra Erland,
Synnøve, mam-
ma, pappa, beste-
mor og bestefar.

◆

13 år
Maren Anita
Ødegård. Vi gra-
tulerer deg hjert-
ligst med 13-års-
dagen. Håper du
får en superflott
dag. Masse klem-
mer fra Kine, Vil-
de, mamma og
pappa.

◆

13 år
Barbro Tande.
Gratulerer så
mye med dagen,
nå som tenåring.
Stor klem fra
mamma, pappa,
Marie og Theo-
dor.

◆

gratulerer

gratulerer
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fylkesordføreren
08.00: Partnerskapskonferans-

en, Rica Park Hotel, San-
defjord.

16.00: Ideologikonferanse,
Quality Hotel Tønsberg.

Hun vokste opp yt-
terst på Østerøya,
gikk i fådelt barne-
skole – og har
åpenbare kunst-
nergener i seg.
Bjørn Hoelseth
bjorn.hoelseth@sfjbb.net

I september i fjor ble Heidi Fosli
invitert til sin første biennale i
Toscana i Italia – på Museo
d`Arte di Chianciano, og i slut-
ten av desember stilte hun ut
flere malerier på den internasjo-
nale kunstutstillingen i Israel,
«Lights in the Winter», på Old
Jaffa Archaeological Museum.

Den juryerte utstillingen sam-
let 35 kunstnere fra 12 land, og
under åpningen var represen-
tanter for den norske ambassa-
den i Tel Aviv til stede.

Som om dette ikke var nok, er
hun invitert til å ha en separat-
utstilling i Roma fra 3. april, og
det i Galleria Tondinelli som lig-
ger ved Piazza Barberini ikke
langt fra Trevifontenen. Håkon
Gullvåg har tidligere stilt ut i det
samme galleriet.

– 80 prosent av norske kunst-
nere må ha annen inntekt ved
siden av kunsten, så jeg jobber
litt i IT-bransjen – ved siden av
studier på BI, forteller Dagens
navn, som håper det ikke tar for
lang tid før hun kan arbeide som
heltids kunstner.

Ligger i genene
– Interessen for maling og teg-
ning har alltid ligget der latent.
Kreativiteten i genene mine
finner jeg igjen hos mor og en
tante og da i form av maling,
modellering, tegning og klesde-
sign, mens en bestefar hadde po-

etiske årer. Han har etterlatt seg
materiale til en posthum dikt-
samling, sier Heidi Fosli.

Det var først rundt årtusen-
skiftet at 50-åringen tok valget
om en virkelig fokusert kunst-
nerkarriere. I hjembyen Sande-
fjord tok hun det vanlige
økonomiske gymnasiet, og til-
hørte siste kullet på «Handels-
gym» i Jernbanealleen.

Skulle studere medisin
– Deretter var planen å studere
medisin. Etter ex.phil. og kurs
for medisinere på Bjørknes Pri-
vatskole dro jeg imidlertid til
USA, først som au pair og siden
student i kunstfag, maling og
tegning, ved Academy of Art i
San Fransisco. Jeg bodde i USA i
totalt syv år, og kom så hjem for
å studere ved Universitetet i
Oslo, forteller Dagens navn. Stu-
diene endte opp med en
cand.mag-grad i psykologi fra
Samfunnsvitenskapelige fakul-
tet med fagene sosialantropologi
og sosiologi (spesialisering i sosi-
alpsykologi).

Reiselyst og eventyrtrang
Hun har en iboende eventyrlyst
og kulturnysgjerrighet i seg, og
har besøkt over 70 land. Hun har

gått i Thor Hey-
erdahls fotspor
på påskeøya, ut-
forsket unik
flora og fauna
på Galapagos,
padlet i kajakk
blant krokodil-
ler i Amazonas,
vært på safari i
Kenya, reist over
Andesfjellene,
opplevd karne-
valet i Rio de Ja-

neiro, besøkt Machu Pichu i
Peru, krysset Salar de Uyuni i Bo-
livia og mye mer.

– Debututstillingen min var

på Solli plass i Oslo i 2006 med
20 malerier. Mottakelsen var
god, og jeg solgte mye. Deretter
er det gått slag i slag – til nå 10
separatutstillinger og åtte kol-
lektivutstillinger. Biennalen i
fjor høst var den første i utlan-
det, sier koloristen med mye
symbolikk og sterke farger i ut-
trykket.

Neste utstilling er i USA: Ne-
vada Muesum of Fine Arts.

dagens navn ◆ Heidi Fosli

Inter-
essen for
maling og
tegning har
alltid ligget
der latent,
og er i ge-
nene.

Kunstner mot de 
fakta

✓ Billedkunstner oppvokst i
Sandefjord.

✓ 50 år og single.

✓ Adresse: Frognerveien 42,
Oslo.

✓ Utdanning: American
Conservatory Theatre, San
Fransisco, Academy of Art,
San Fransisco.

✓ Cand. mag i psykologi ved
UiO.

✓ Medlem av The Royal Bir-
mingham Society of Ar-
tists.

✓ Utsmykning hos PBK Out-
sourcing, Lysaker.

✓ 11 separatutstillinger og
8 kollektivutstillinger så
langt.

✓ Var i yngre år ivrig orien-
teringsløper i STIF, har en
rekke klubbmestertitler
og over 100 pokaler, pre-
mier og medaljer fra tenå-
rene.

✓ Også aktiv langrennsløper
i STIF.

✓ Elsker å gå på ski, drar
ofte til fjells med venner.

✓ Har skaffet seg torp i
Värmland og hus i Arpino,
Italia.

HEIDI FOSLI
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ANNE GRETHE
INGEBRIGTSEN

KARI EIKEDALEN
HEYN

KIRSTI
DURSETT

Gratulanter, brudepar og fødsler legges inn på min.sb.no
– også til papiravisa. For publisering i avis må stoffet legges
inn på min.sb.no senest kl. 14 to dager før innrykk. 
Til avisa mandag og tirsdag er fristen fredag kl. 14.

Sandefjords Blad mottar den
daglige jubilantspalten fra NTB,
som henter opplysningene fra
offentlige registre. Jubilanter
som ønsker å reservere seg 
mot å få sitt navn i avisa, må
henvende seg til SB senest to 
virkedager i forveien.

født

Min vakre lille prins kom til
verden 29. desember 2011. Thor
veide 3.160 gram og var 49 cm
lang. Han ønskes velkommen av
familie og venner. Stolt mamma
er Tina Fredriksen.
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jubilanter
◆ 75 år
Anne Lise Madsen, Klavenes-
veien 6 M, Sandefjord

◆ 60 år
Steinar Halvorsen, Lingelem-
veien 40 D, Sandefjord
Erik Hyldmo, Husebyveien 5,
Sandefjord

◆ 50 år
Magnus Klaastad, Bjønnesås-
veien 29, Tjodalyng
Connie Daugaard Knudsen, Syd
Georgiagata 1 B, Sandefjord

◆ 30 år
Stian Pedersen, Åsrumveien 24,
Sandefjord

det skjer
Frelsesarmeen
har festsamvær i kveld med
besøk av Perdis fra Larvik. Odd-
var Nybo holder andakten.

Baptistkirken
I ettermiddag er det Junior.

Nardus
Torkild Terkelsen forkynner på
Breidablikk grendehus i kveld.

Pinsemenigheten Salem
I kveld er det ungdomsmøte.

ordføreren i dag
Sandefjord
08.30-13.00: Partnerskapkonfe-
ranse i Vestfold for privat og of-
fentlig sektor, Rica Park Hotel
Sandefjord.

Stokke
Partnerskapskonferansen, San-
defjord.

Andebu
08.30-13.00: Partnerskapkonfe-
ransen Sandefjord.

lokalradio
Fredag  13. januar

06.00 Morgensending.
10.00 Du bestemmer

musikken.
13.00 Ettermiddagssending.
18.00 Radio Sandefjord.
21.00 Sanger til glede.
22.00  Country Gospel timen.
23.00 60 min. med Bibelen.

Heidi Fosli fra Sandefjord gjør det svært godt som kunstner i inn- og utland for tiden.  Et av bestillingsverkene henger på en nyåpnet restaurant
på fasjonable Champs Elysées i Paris. Både norske og utenlandske kunstsamlere er blant kjøperne.                                  FOTO: PRIVAT
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