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● Makrell:
Som en oppvarming
for sjømatfestivalen i
august kommer i dag er
Telemarks egen «mat-
mor», Bodil Norjore, på
jobb hos Langesund-
fisk. Der skal hun kok-
kelere på fisk, og med
sesong for makrell, blir
metoder for å gjøre den
populære fiske enda
mer attraktiv presentert.
Litt utpå dagen er hun i
sving og de som ønsker
det kan få et gløtt inn i
kjøkkenet og proses-
sen.

Tips TA i Bamble: 35 96 34 10
Langesund turistkontor: 35 96 53 20

BAMBLE

● Byggeskikk:
Bø sparebank og Bø
museum har over
mange år hatt eit sam-
arbeid om ein bygge-
skikkpris. Føremålet
med prisen er å stimu-
lere dei som bygger
nytt, eller eig eldre kul-
turhistorisk og arkitek-
tonisk verdfulle byg-
ningar og bygningsmiljø
til å tenke byggeskikk.
Forslag kan meldast til
Finn Rønning eller Hal-
geir Kaasa innan 5.
august. 

Tips TA i Bø: 35 95 21 88
Turistkontor Sauherad/Bø: 35 06 02 00

BØ

● Jakt:
Som en følge av at
Statskog tidligere i år
kjøpte opp selskapet
Borregård Skoger, så
har dette åpnet for slag
av jaktkort til allmenn-
heten i mange skogs-
områder. I Drangedal
gjelder det et jaktter-
reng i Snøås. Ved
Kurdøla, rett over gren-
sen til Kragerø, er det
også et slikt jaktter-
reng.

Tips TA i Kragerø: 35 98 06 99
Drangedal turistkontor: 35 99 70 00

DRANGEDAL

● Olsok-utfart:
I år er den årlege utfar-
ten på Olsokdagane
lagt til Russvassdam-
men og Nøra i Bor-
grend, og Aketun fisk i
Fardal. Det er felles
avreise frå ICA i Fyres-
dal sentrum klokka
13.00 sundag 31. juli
og det blir køyring i fyl-
gje til Russvassdam-
men som no er nyres-
taurert. Det blir ei ori-
entering om historia
rundt Russvassdam-
men ved Lars Veum.

Tips TA i Bø: 35 95 21 88
Fyresdal turistkontor: 35 04 14 55

FYRESDAL

● Jubileum:
Fredag 29. juli er det
150 år siden den ver-
denskjente forfatteren
Jules Vernes var på
Gaustatoppen. Jubileet
feires med et spektaku-
lær kveldsarrangement
på Gaustatoppen med
foredrag av høyskole-
lektor Per Johan Moe.

Tips TA på Notodden: 35 01 13 33
Hjartdal turist/bygdesentral: 35 02 48 68

HJARTDAL

● Marked:
I morgen arrangeres
det igjen bondens mar-
ked og barnas krem-
mermarked på Torvet i
Kragerø. Barland gård,
Finns birøkt og Katrine
Solberg er blant de
lokale deltakerne. Men
også produsenter fra
Grenland og Agder skal
ha boder på Torvet
denne dagen.

Tips TA i Kragerø: 35 96 06 99
Kragerø turistkontor: 35 98 23 88

KRAGERØ

● Orienterte:
Gunnar Ruud, som
dagleg leiar i Kviteseid
arbeidssamvirke, ori-
enterte Kviteseid kom-
munestyre om Kvite-
seid arbeidssamvirke
på førre kommunesty-
remøte.  I tillegg orien-
terte han omdanninga
av Kviteseid arbeids-
samvirke, ViTo og Vinje
ASVO til eit selskap, før
det formelle møtet tok
til.

Tips TA i Bø: 35 95 21 88
Turistinformasjonen: 35 05 31 70

KVITESEID

● Mye vann:
Veien inn til jettegry-
tene i Nissedal har vært
stengt noen dager
denne uken, på grunn
av høy vannføring.
Turistkontoret melder
at veien ble åpnet igjen
onsdag, men det er
fortsatt ikke tilrådelig å
bade i de populære jet-
tegrytene.

Tips TA i Kragerø: 35 98 06 99
Nissedal turistinformasjon: 35 04 57 00

NISSEDAL

● Gavmilde:
Så langt i år har Ule-
foss sportsforening fått
inn 121 464 kroner
gjennom Grasrotande-
len. Det er 275 spillere
gjennom Norsk Tip-
ping som har bidratt
med pengene. I fjor
fikk USF inn 210 721
kroner til sammen.

Tips TA i Skien: 35 58 55 00
Nome turistinformasjon: 35 94 35 08

NOME

LARS RAVN
lars.ravn@ta.no

- Nei, så moro, sier en lattermild
Bente Stenfoss da TA ringer
henne og forteller at hun er opp-
havskvinne til dagens vinnerbilde.  

- «Hvilende konge» har du kalt
bilde. Hvem er denne kongen?

- Det er min far. Vi var på båttur
ute ved Portør, og gikk i land ved
Styrmannsholmen. Faren min
fant raskt fram til en liten grop i
svaberget, hvor det ikke blåste så
mye. Han la seg godt til, sier Sten-
foss.  Faren, Arnulf Stenfoss, er
opprinnelig fra Brevik, men bor
nå på Kongsberg. 

- Der er det ikke mye svaberg,
så han koser seg veldig når han
først finner et. Da kommer de
gode sommerminnene, sier datte-
ren.    

I tillegg fikk faren et hjertein-
farkt for tre uker siden, så sva-
berghvilen var absolutt kjærkom-
men.

- Det tar tid å komme seg på
beina etter noe slikt, sier Bente
Stenfoss.

DE SOLVARME SVABERG
Å kunne ligge langstrak på sol-
varme svaberg, er selve kronbevi-
set for at det er sommer i Norge.
At det er sommerferie, at det er
store flater med fri tid - som man
kan fylle med akkurat hva som
måtte falle en inn. Eksempelvis å
ligge til opplading på et svaberg,
som dagens vinnerbilde viser.   

Stenfoss kjøpte nytt kamera for
to år siden, og er en ivrig hobbyfo-
tograf. 

- Jeg la inn mange bilder på
Origo i går - mest for moro skyld.
Det er bilder fra ferieturen, hvor vi
blant annet besøkte Jomfruland.
Det var en fantastisk tur, sier hun

og innrømmer at hun gjerne skul-
le innkassert årets hovedpremie i
fotokonkurransen. 

- Den båten høres veldig inter-
essant ut he he …

VINN EN BÅT
TAs fotokonkurranse løper frem
til 20. august. Hver dag kårer
avisas fotojury dagens bilde, som
kommer på trykk i avisa. Blant
disse kårer vi ukens bilde på lør-
dager, og vinneren av ukens bilde
får et gavekort på 1000 kroner i
posten, samt omtale i avisa.

I år har TA fått på plass en eks-
tra godbit til den som tar det beste
bildet. Vinneren stikker av med
en båt til en verdi av 25 000 kro-
ner. Ukens sommerbilde kommer
på trykk hver lørdag, og plukkes
ut blant bildene som legges inn på
TAs origosone
Blinkskudd.  For å sende inn bil-
der, logger du deg inn med ditt
telefonnummer på: http://tafo-
to.origo.no.

Varmt gjensyn med 
PORSGRUNN: En sovende mann på et solvarmt
svaberg - det er selve sinnbildet på at sommerferi-
en har senket seg over landet.

Båten leveres av Gromstad 
båt og bil i Kragerø

PORTRETT: - Det ser riktignok uskyl-
dig ut, men Hannah peker på en fugl
som nærmer seg - kun for å skrem-
me mamma’n, som er livredd fugler!
skriver Cathrine Granli Nyberg.
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SETER UNDER
VANN: - Eplehage
under vann. Fra ei
lita seter som lig-
ger under vann - i
Lygnstøylvatnet,
skriver Linda-
Merethe Gare.
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ØYEKONTAKT:
Knivskarpe detal-
jer. Det ser ut som
vedkommende har
lånt solbrillene til
Bono i U2. 
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SOMMERNATT:
Skien sett fra Men-
stadbrua. 
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