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Pipekonsert
med Marit
Wesenberg

MANGFOLD: da Silvas bilder er preget av mangfold.

Portugisisk kunstner på Artcenteret
■ Den portugisiske kunstneren Julio J. F. Silva
stiller ut på Hole
Artcenter.

fra foreningslivet

Anne Gro Christensen
anne.gro.christensen@ringblad.no

Han er bosatt og arbeider i Bærum og driver Det Tverrfaglige

Kunstinstitutt som tilbyr kunstfagsstudier.
Hole Artcenter åpner dørene
for 40 av kunstnerens verk 16.
august, en utstilling med stor

variasjon og spennende tilnærminger til motiver av mennesker og et mangfold av personligheter.

det skjer
det.skjer@ringblad.no

Vi vil gjerne ha innlegg fra foreningslivet,
og aller helst med et fotografi fra turer og
arrangementer. Innleggene bør ikke være
lengre enn 20 maskinsskrevne linjer.

Har ditt lag eller forening et arrangement andre bør vite om? Tips oss og send noen linjer
på e-post innen kl. 10.00 dagen før innrykk.
E-post: det.skjer@ringblad.no

Sokna pensjonistforenings Olsokfest
Sokna pensjonistforening arrangerte onsdag 30. juli sin tradisjonelle olsokfest med rømmegrøt og spekemat.
Leder Leif Maribo ønsket ca.
35 fremmøtte velkommen og
innledet et kort møte med å lese en vise fra tømmerskogen
skrevet av Komperud.
Sekretæren leste referat fra
forrige medlemsmøte og fra
femdagers turen til Stavanger

tegneserier

som var en stor opplevelse.
Spørsmålet om man også i år
skulle arrangere fest på Eldrehuset til høsten ble diskutert og
det ble enighet om å gjøre det
antakelig i oktober.
Videre refererte Leif fra en
henvendelse hvor også ordføreren var involvert. Det dreide seg
om dansearrangement hvor alle pensjonistforeninger skulle
involveres. Formann og sekre-

■ Lørdag spiller Marit Wesenberg fra Gran pipekonsert i Hønefoss kirke.
Wesenberg har vokst i Askim.
Der spilte hun orgel med Vidar
Hansen og fortsatte senere som
orgelelev hos domorganist Kåre Nordstoga i Oslo.
I 1986 tok Wesenberg høyere
kirkemusikkeksamen ved Agder Musikkonservatorium. Ian
Richards var hennes lærer i orgelspill. Wesenberg har vært
ansatt som kantor en rekke steder, blant annet i Spydeberg
kirke, i Strand i Ryfylke, Luster
og Snertingdal. Hun arbeider
nå som kantor i Gran med hovedansvar for Brandbu prestegjeld. Her driver hun et allsidig
og bredt kirkemusikalsk arbeide både for barn og voksne.
På pipekonserten spiller Wesenberg musikk av blant andre
Johannes Brahms og Bjarne
Sløgedal.

Filadelfia
tær deltar på et forberedende
møte. Men nå var det klart for
bespisning, og en håndfull flinke damer gjorde sitt til at rømmegrøt og spekemat ble et festmåltid.Etter en liten pause var
det så klart for hesteskokasting
hvor alle som en deltok, og etter denne kraftanstrengelsen
skulle det nå smake med nykokt kaffe og deilige kaker som
noen av damene hadde med

seg. De samme damene sørget
igjen for serveringen.
Alle hesteskokasterne ble premiert, og det var nå klart for
Thorbjørn-kara med sine trekkspill. Dermed gikk dansen lystig
i 45 minutter til tiden for å avslutte nærmet seg. Leder takket
for fremmøte, og broderring
dannet avslutningen. Det var
en festlig kveld!

Sekr.

Cafe Bien starter opp igjen siste lørdagen i august. I kveld
blir det Kickoff samling for
Kingdoms Business med eget
program. Søndag ettermiddag
skal Harry Wendt fra Sarpsborg
tale og det blir sang og vitnesbyrd av Jans Venner. Sanggruppen Jans Venner er mye brukt
på mange steder og har et
bredt utvalg av sanger. Alle er
hjertelig velkommen!

lokale sendinger

pondus og nemi
TORSDAG
RINGERIKE (FM 103,5)
11-13: Formiddagssending
Musikk hele døgnet
RADIO RANDSFJORD (FM 106,7)
06.00: Riksnyheter hver time fra 6-19
06.03: Go´morgen rundt fjorden
09.03: Ønskekonserten.
Reprise fra i går
10.03: Randsfjorden rundt
11.03: Musikk
15.00: Ettermiddagssending.
Lokalnytt
18.03: Ønskekonserten
19.00: Tippegeneralens travtime.
19.30: På hæla v/Trond Lønstad el.
Mareno Roska
20.30: Bingo
22.03: Randsfjorden rundt. Reprise.
23.00: Lokalnytt. Reprise
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