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DØDSANNONSER

TAKK

Hjertelig takk
for hilsener, varme og omsorg, takk for alle blomstene og
takk for pengegaven til misjonen i forbindelse med
Klara Moe sin bortgang.

Lars Uno og Ranveigmed familie

VÔr kj×re mor,
svigermor, farmor, sÖster,

svigerinne og tante

Reidun
Bergholtz

fÖdt 5. september1924,
sovnet stille inn i troen

pÔ sin Frelser.
Porsgrunn/Heistad,
18.imarsi2009

Alltid kj×rlig, god og snill.
Aldri vi deg glemme vil.

Jan-Edgar
Steinar

Berit
Mona

Kine, Lina ogTim,Tony
Òvrige familie

Begravelse fra Eidanger kirke
fredag 27. mars kl. 11.00.

Grenlands eldste
begravelsesbyrå

Andersen

www.oscar-andersen.as

>

Frimurerlogen Skien
26/3 kl. 18.30 VIII gr.

Galla

hadde sitt 21. årsmøte
med etterfølgende dans
på Lundetunet 7. februar ,
der Bjørn ønska de 60
medlemmene velkommen
rundt festdekka bord.
Til årsmøtedirigent

valgtes OlavAjer . Vimin-
tes først med ett minutts
stillhet de av medlem-
mene som var gått bort si-
den forige årsmøte. De
vanlige sakene gitt greit
unna.Tora Kåsa leste års-
meldinga fra Aktivitetets-
gruppa ,de som driver
med seniordans, salg på
julemessa og handarbeid-
saktiviteter gjennom året
,samt mandagsmosjons-
turer rundt i bygda. I ho-
vedgruppas årsrapport

gikk det fram at det har
vært et godt arbeidsår,
med behandling av ca. 50
saker i styret , tre fester
og fem medlemsmøter i
laget Turgruppa arran-
gerte Vestlandstur , Oslo-
tur og Strømstadtur, bl.a.
Asbjørn tok så for seg det
viktigste fra regnskapet,
og vi må konstatere at
økonomien er god , takket
være kalendersalget som
ga ca 18-tusen i overskudd
, og medlemmenes lodd-
kjøp på møter og fester.
Da leder av valgkomiteen,
Solvor Huseby, skred til
verket, viste det seg at ut-
skiftingen i styret og
gruppene blei minimale, i
det den eneste foran-

dringen i styret blei at
Sveinung sa neitakk til
gjenvalg, og Halvor Nord-
skog gjorde lynkariere i
hans plass, slik at Nord-
bygdas representasjon
var sikret.
Av andre saker på års-

møtet kan nevnes at kon-
tingentstørrelsen forblir
uforandret i 2010 .To re-
presentanter til Telemark
Pensjonistlags årsmøte i
Morgedal blei valgt , nem-
lig leder og sekretær. Et-
ter sjølve årsmøtet blei
det allsang med Solvor
ved pianoet, deilig lap-
skaus , med minerelvann
og lettøl , loddsalg og tre-
kning på alle gevinstene
Dina hadde sørget for,
samt utdeling av blom-
ster til kjøkkenkomiteen
og de som gikk ut av sty-
ret og undergruppene.

Lunde Pensjonistlag
Tirsdag 3. mars møttes vi
igjen til medlemsmøte på
Velferden. Formann Finn
Arne Jørgensen ønsket
velkommen, spesielt til
Anne Berit og Anders
Langmyr som skulle
underholde.
Først litt orientering

fra siste styremøte, og fra
møte i samarbeidsutval-
get. Til årsmøte i Tele-
mark Pensjonistforbund
reiser Finn Arne Jørgen-
sen og Gunnar Hansen.
Formann leste diktet

“Ettertanke” og vi stemte
i med sangen “De nære
ting.” Sangen går lettere
når Anne Berit spiller til.
Hun fortsatte med sang,
spill og morsomme histo-

rier.
Da hun tok pause var

det servering, mens pra-
ten gikk livlig og loddsal-
get var i gang.
Ved avstemmingen over

hvor vi skal på sommer-
tur fikk Flo og Fjære flest
stemmer.
Nå var det Anne Berits

tur igjen. Hun og mannen
avsluttet med en nydelig
duett.
Formann takket Anne

Berit og Anders for fin
underholdning, og vel
hjem til oss andre. Neste
møte blir 31. mars på
grunn av påsken.

Sekr.

Skien Pensjonistlag

Kai Hansen

PORSGRUNN Pirates of
Porsgrunn Janitsjaror-
kester kunne de ha kalt
seg søndag ettermiddag i
gymsalen på Myrene sko-

le. De var alle kledd som
pirater. Det manglet hel-
ler ikke på utkledde barn i
den fullsatte gymsalen.
De som kledde seg ut,
kom nemlig gratis inn.

Det var rene karneva-
let, og det var skikkelig
moro for ungene! Sikkert
for de voksne også, særlig
Porsgrunn Janitsjaror-
kester som var pirater for

anledningen. De spilte og-
så musikk fra Pirates of
the Caribbean, i tillegg til
annen flott musikk, alt
under den kyndige le-
delse av dirigent Geir

«Sparrow» Sundbø. Det
var lagt opp til samspill
med det yngste publikum,
og responsen lot ikke ven-
te på seg! Mye herlig bar-
nelatter og kommentarer

fra Supermenn, Spider-
men og andre fantasifigu-
rer runget i gymsalen.
Borge skolekor fikk vi-

se seg fremmed to sanger,
«Vi har ei gammal tante»
og «Lille Petter edder-
kopp», før Porsgrunn Pi-
ke- og guttekorps fikk
spille blant annet «Blin-
ke, blinke, stjerne lill» for
et meget fornøyd publi-
kum.

Pirater og korps på Myrene

Nå er du reist til himlens Land,
opp til din kjære Frelsermann.
Nå er du i Guds Paradis,
der er det lovsang, takk og pris.

All strev og møye er forbi,
nå er du hjemme, frelst og fri.
Nå ser du Jesus som Han er,
Han som du alltid hadde kjær.

Du var så glad i dine her,
du bad om frelse for enhver.
Du håpet å få alle hjem,
til Jesus der i himmelen.

Du ventet alltid bønnesvar,
fra Jesus Krist og himlens Far.
En seierskrans i himlens Land,
det venter den som tror på Han.

Så takk for alt nå denne jord,
vi møtes snart der Jesus bor.
Snart reiser brudeskaren hjem,
til himlens stad, Jerusalem.

På gjensyn og fred over ditt minne.
Peder M. Mostad

Geir Økland til minne
MINNEORD

Skien revmatikerfor-
ening hadde møte den 10
mars på Lie kultur og ak-
tivitetssenter.Fremmøte
var på ca 130 stk.
Leder Leif Harald Han-

sen ønsket alle velkom-
men til foredrag med Dag
Arneson,kjent fra NRK-
programmet Grønn Gle-
de.Han viste bilder fra ha-
gen sin,underveis leste
han sine egne dikt og his-
torier,som ga oss en god
latter.

Etterpå ble det deilig
bevertnig og loddsalg.Tu-
sen takk til kjøkken komi-
teen.
Leder innformerte også

om grassrotandelen og at
det blir en dagstur,innfor-
masjon og påmelding om
dette kommer på neste
møte som er tirsdag 14
April.Da kommer Herøya
I.F.Oldermannslag.

Ref. Tove

Skien Revmatikerforening
haddemedlemsmøte 26.2 -
09 på Urædds klubbhus.
Leder Samson Sæther

ønsket alle velkommen og
spesielt til våre underhol-
dere Åse og Helge Sand-
land, og representanter
fra Sparebank 1 Tele-
mark. Etter en godkjent
saksliste, startet under-
holdningen, Åse har en
fin stemme og det var
stemningsfyltmusikk. Nå
kom tre staute karer fra
Sparebanken, med mye

nyttig og god informasjon
om hva vi skal gjøre med
de pengene vi har eller ik-
ke har. Kan få hjelp til lån
– fondsparing - forsikring,
eller bare gode råd.. Vel-
dig interessant var det.
Leder takket for god in-

fo, og overrakte alle en li-
ten blomsterhilsen. Kaffe,
snitter og åresalg, alt gled
unna i en fei. Protokoll
ble lest og godkjent. Un-
dis Brasthvik orienterte
om turer: Vårturen kan

bli en Sverigetur og høst-
turen er det forslag om
Spitsbergseter på Ringe-
bu.. Mer info på neste mø-
te. Trekning av gevin-
stene gikk også greit, ing-
en sure miner å se. Så
fortsatte musikken, det
kom noen få danseføtter
på gulvet ellers ble det ro-
lig og hyggelig. Leder tak-
ket til slutt for i kveld og
ønsket alle vel hjem.

K.Ellefsen sekr.

Hydro Porsgrunn pensjonistforening

MØTET VÅRT

PIRATER: Porsgrunn Janitsjarorkester stilte for anledningen som pirater, til de mange små oppmøttes store glede.
ALLE: FOTO: KAI HANSEN

FARGERIKE: Borge skolekor, utkledde - selvfølgelig, sang
to flotte sanger for fullsatt gymsal.

FLINKE: Porsgrunn pike- og guttekorps fikk spille sammen
med janitsjarorkesteret, og de var skikkelig flinke.


