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KULTUR

b SKIEN Lundetangen Pub
kl. 19. Mandagsforedraget
- «Norge på sitt beste». I et
åpenhjertig foredrag vil Arbei-
derpartiets leder komme inn
på både hva som driver han
personlig og hans tanker om
hvordan velferdsstaten skal
utvikles. Gahr Støre har ledet
Arbeiderpartiet siden 2014
har vært både helse- og om-
sorgsminister og utenriksmi-
nister. Han er utdannet stats-
viter og var generalsekretær
i Norges Røde Kors 2003
- 2005. Mandagsforedraget
arrangeres i samarbeid med
Skagerak energi og Lundetan-
gen Pub. Fri entre.

Fotoklubbmøte
b PORSGRUNN Porsgrunn
Foto og Video-klubb har møte
på biblioteket i Porsgrunn
kl.18.30. Gamle og nye med-
lemmer er hjertelig velkomne.

Hedda seniordans
b SKIEN Herkules IF Klubb-
hus, Sondre Norheims veg,
kl. 10.30. Hedda Seniordans
ønsker velkommen til glad-
dans der ingen forkunnskap
og herre ingen partner er
nødvendig. Vi danser og koser
oss. Dette er trim for hjernen,
balansen og kroppen. Ta med
kopp - vi spanderer kaffe.

Juletrefest
b PORSGRUNN Frelsesar-
meen Porsgrunn, Tordenski-
oldsgate 8, kl. 18.00: Korpset
og Hjemforbundet arrangerer
felles julefest. Sang og mu-
sikk, andakt ved ltn. Andres
Welander, bevertning, utlod-
ning, gang rundt juletreet.
Alle velkommen!

Trim og kaffe
b BAMBLE Herre nærmiljø-
sentral, trim/styrke og balan-
setrening fra kl. 10. Kafeen
er åpen fra kl. 10.00 til 12.30.
Møt opp, alle som vil trimme,
eller bare drikke kaffe!

Kveldskafé
b PORSGRUNN Dagens ak-
tiviteter i Borgehaven, åpent
for alle: Fotterapeut fra kl.
8.30.Åpen kafé kl. 9.30-14.00.
Kveldskafé kl 17.00. Under-
holdning ved Arild Weholt,
salg av kaffe og vafler. Utlod-
ning. Ansvarlig: Røde Kors
besøkstjeneste.

Språkkafé
b PORSGRUNN Norwegian
language training, Porsgrunn
bibliotek kl. 13.00 til kl. 14.00
Språkverter drar i gang sam-
taler med temaer som gir
kunnskap om norsk språk og
hverdagsliv. Det vil bli servert
gratis kaffe og te. Vi arrange-
rer Språkkafè hver mandag.
Ingen påmelding. Gratis.

Jonas Gahr Støre

NOE FOR DAGEN
I DAG

VELKOMMEN 2018: På majestetisk vis ønsket Porsgrunn Janitsjarorkester det nye året velkommen. Programmet bød på Frøydis Grorud og Aleksan-
der Walmann som solister, og Martin Giæver som konferansier. Orkesteret ble ledet av dirigent Geir Sundbø. ALLE FOTO: CAMILLA HANSEN NORHEIM

NYTTÅRSKONSERT NR. 21: Toralf Halvorsen og Bjørn Pedersen har
begge vært med i en årrekke, og deltatt på hver eneste nyttårskonsert.

LEDER: Porsgrunn Janitsjarorkesters leder, Anne Friis Dalen, gledet seg
til å sette i gang showet søndag kveld.

Kjente solister og
en konferansier fra
nærområdet ønsket
2018 velkommen.
Med Porsgrunn
Janitsjarorkester
i spissen.

b PORSRGUNN

På majestetisk vis ble nytt-
årskonserten satt i gang av
Porsgrunn Janistsjarorkester i
Ælvespeilet søndag kveld. Kvel-
dens nyttårskonsert var den 21.
i rekken.
Sammen med velkjente gjes-
ter fra Porsgrunn og Skien ble

det vakker musikk. Kveldens
solister var Frøydis Grorud og
Aleksander Walmann. NRKs
Martin Giæver var konferansier
og tilførte mye humor.

Godt forberedt
Før konserten treffer Varden
flere av besetningen, som alle
gleder seg til konsert.
–Vi er så klare for show. I år
har vi et veldig stort program,
og har jobbet hardt nå etter
nyttår, forteller leder Anne Friis
Dalen.
Selv har hun vært med på alle

nyttårskonsertene, og ser spesi-
elt fram til denne.
– Denne gang har vi med oss

to dyktige solister, og en scene-
vant konferansier. Samtidig er
det veldig flotte fasiliteter her
på Ælvespeilet, noe vi ikke all-

tid har vært vant til. Dette blir
skikkelig bra, avslutter hun.

Glede i mange år
– Nyttårskonserten har vi holdt
i mange år, og det har blitt en
tradisjon. Det er en glede å få
spille, smiler Toralf Halvorsen.
Toralf Halvorsen og Bjørn Pe-

dersen har begge vært med i en
årrekke og gleden er like stor.
– Det er veldig moro, og ennå

jeg har spilt i over 45 år, forteller
Bjørn Pedersen.
Rett før de må sette seg klare
til show forteller de at dette vil
bli litt av en konsert
– Kan faktisk si så mye at det-

te blir «the best show ever».

Kjærlighet til korps
Gleden var helt klart gjensidig
da Frøydis Grorud kom på sce-

nen fortalte hun om sin kjærlig-
het til korps.
– Korps har gjort slik at jeg

står her som solist i dag og at jeg
kan gjøre det jeg elsker, fortalte
hun publikum.
Hvorfor instrumentvalget falt

på saksofon forklares slik:
– Nei, det var jo en veldig

kjekk gutt som spilte da, så for å
tilbringe mer tid med han fant
jeg ut at jeg måtte spille sakso-
fon. Jeg bestemte meg for å bli
like god som han, noe jeg ble
året etter.
Medmye latter og applaus fra
publikum ble 2018 ønsket hjer-
telig velkommen av Porsgrunn
Janitsjarorkester og gjestene.

b Camilla Hansen Norheim

Spilte igang 2018


