
Fødselsnotiser, bursdagshilsener, bryllupsnotiser o.l., med eller uten bilde, tas inn gratis i «Nært og kjært».
Sidene er åpne for omtale av alle åremålsdager, og minneord. Minneord bes skrives i omtale-form, ikke i «du»-form til den som
er gått bort. KV må alltid vite hvem som er innsender av manuskript. Vi forbeholder oss retten til å redigere manuskript.
Bursdagshilsener må inneholde: Fullt navn, alder og dato.
Innleveringsfrist kl 10.00 dagen før innrykk.

Bruk gjerne e-post:
redaksjonen@kragero-blad.no
(bilder må ligge som vedlegg).

Bryllup i Tørdal kirke, 27. juni 2009: Gro Anita
Tørnes og Runar Kleiv giftet seg i Tørdal kirke,
lørdag 27. juni 2009. Brudesvenner er Olav Anker
og Jon Mattias. Brudepike er Julie.

TEKST/FOTO: Bjørn H. Jacobsen

brudeparet

O.A. Moe:  «Øybrua» 1941. Et nytt navn i denne spalten. Vi kjenner lite til denne Moe, men vet at han jobbet som
blikkenslager i Kragerø like før og etter krigen. Da flyttet han visstnok til Oslo.

Motivet er Øybrua og Øya i bakgrunn. Akkurat slik som Moe har tegnet, så det en gang ut på Øya.
jimmy.asen@kragero-blad.no

malerier forteller

Idyll på vestre Øya

Det er mange vakre og
små idyller rundt om i det
gamle Kragerø, og spesi-
elt på Øya. En dag stoppet
vi opp utenfor hagegjer-

det til Nilsen på vestre
Øya og kikket inn i ha-
gen. Et grønt lite puste-
hull ut mot Bysundet. Ba-
kenfor epletrærne og

stakittgjerdet lå Gun-
narsholmen og lokket.

jimmy.asen@kragero-blad.no

Utstilling åpnet

Maleriutstillingen av Heidi Fosli ble åp-
net i Galleri Sovart lørdag. 

Hun har utdannelse  ved Academy of

Art i San Francisco. Utstillingen varer
til 5 juli.

Besøkstjenesten i
Røde Kors i Drang-
edal hadde forleden
sommerfest på
sjukeheimen. 
n NILS J. SÆTRE
Rundt 100 mennesker var
samlet der blant annet
Bernt Solvoll fra Ulefoss
underholdt.

Det er fjerde året be-
søkstjenesten arrangerer
festen, og i år var man
maksimalt heldige med
været. Sol  fra skyfri  him-
mel og varmegrader i
fleng,  gjorde sitt til at det
var riktig godt å være ute.
Bernt Solvoll vartet opp
med sang og spill. Solvoll
har røtter i Drangedal og
han har også diktet sang-
er til ære for bygda. Blant
annet sangen «Nakksjø»
som han fremførte.

Ellers var det gryng-
raut og rømmegraut, kaf-
fe og kaker samt loddsalg

med blomster og frukt-
korv til vinnerne. En fin
dag på alle måter.

Midtsommerfest 
på «heimen»

NAKKSJØ: Bernt Solvoll underholdt på midsommerfesten på «heimen». Her
synger han sin egen sang om «Nakksjø» som er en hyllest til dette området i
Kjosen.

TRIVDES: Einar Vrålstad, snart 99 år, og Arvid Nilsen
koste seg på midtsommerfesten sammen med
mange andre.


