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Sideblikk
b Send en hilsen

Send hilsen til folk@agderposten.no, eller finn
skjema i hovedmenyen på agderposten.no.
Frist kl. 12.00 to virkedager før innrykk.

Glad? Opprørt? Nytt fra
forening, lag og nærmiljø!
Si det på
sideblikk.agderposten.no
b Ditt arrangement

Legg det inn på detskjer.agderposten.no.
Frist onsdag kl. 09.00. Kalender i papiravisen fredag og mandag.

Kan tjelden ha overvintret?
b TROMØY: I går skrev vi at
tjelden var observert på Hove
24. januar, men den har vært der
enda tidligere:
– Jeg gikk tur på Hove 16. januar, og da så jeg tjelden. Jeg
syns jo også at det er uvanlig tidlig. Jeg så bare en tjeld. Om den

Skriv artikkel, legg til
bilde, publisér. Vi godkjenner
fortløpende. Artikler
gjenbrukes i papiravisa.
Irene Hegge Guttormsen

KONTAKT OSS
Kundeservice:

37 00 38 10
kundeservice@agderposten.no

Sentralbord:

37 00 37 00

ARENDAL: Har pyntet Torvet med fuglemat

har overvintret, eller kommet nå,
er vel ikke godt å si, skriver Willy
Høgseth.
Christian Frøstrup og Anders
Falkenberg observerte tjelden i
Hovekilen 17. januar.
Så den har iallfall en del tilskuere om den er litt alene der ...

PYNTER: Førskolebarn i Alvehetta Fus barnehage på Nidelvåsen har hengt opp sin pynt i bakgrunnen.

Koste seg på glattisen
b ARENDAL: Denne blide gjen-

gen gikk på skøyter på Langsævannet onsdag kveld.
– Det er flott is på vannet nå,
så alle oppfordres til å spenne
på seg skøytene, skriver innsender May Christine Arntzen.

På bildet ser vi Tora Hermine
A. Sperre (f.v.), Nora Tørå Bjelland, Eivind Tørå Bjelland og
Ingvild Tørå Bjelland.

b FESTIVAL

Damedilt nummer 24
b ARENDAL: Årets utgave av

damedilten er nummer 25, ikke
24.
Uansett har de ivrige sjelene
bak samlet inn nær en halv mil-

lion kroner til gode formål.
Nå håper de på stor oppslutning 25. mai.
170 diltet rundt løypa i fjor.

Malm fra Arendal til Larvik
b TVEDESTRAND: Dette flotte skutebildet forestiller jakten
«Fritzøe», som var eid av Fritzøe
Jernverk i Larvik, men som ble
ført av to skippere fra arendalsdistriktet – Terje Thorstensen fra
Merdø og Ole Tobias Lorentzen
fra Havsøya.
Skipet var blant annet med på
å frakte malm fra gruvene ved
Arendal til jernverket i Larvik.
Mye av malmen som ble brukt
ved de norske jernverkene på
1700- og 1800-tallet kom fra
arendalsgruvene og frakten foregikk med seilskuter, som enten
gikk i skytteltrafikk eller kombinerte malmfarten med andre
typer fraktfart.

Snøen kom for sent til at
vinterfestivalen kunne
bruke den til noe nyttig,
men fuglene kan kose seg
ekstra.

Mange skuter fra Aust-Agder
var med på denne farten, noe
som bidro både til sysselsetting
og kulturkontakt. Muligheten for
å frakte malm sjøveien var en
viktig forutsetning for jernverksdrift i det gamle samfunnet.
Tirsdag 29. januar er malmfarten temaet for en foredragskveld
ved Næs Jernverksmuseum,
Tvedestrand.
Historiker Gunnar Molden vil
ta for seg hvordan denne farten
foregikk og hva slags betydning
den har i både jernverks- og sjøfartshistorien.
Artikkel publisert av Næs
Jernverksmuseum via
Sideblikk på nett

Arendal vinterfestival nummer åtte er godt i gang.
Det skjer litt av hvert i byen
– men fredagsformiddagen er
alltid viet barna.
Også i år pyntet de Torvet
med kunst av naturmateriale slik de voksne har vært
på kurs for å lære i forkant av
festivalen.
– Vi tørket frukt og tok de
på en pinne, forklarer Emine,
Leon og Vilde fra Alvehetta
Fus barnehage som hadde
med seg drømmefangere.
Her er også solsikkefrø i
fettklumper som fuglene sikkert vil lage fest av. Mange
fargerike kunstverk av ulike KREATIV: Natasa Hajduk i Vippa Fus barnehage ønsker mer bruk av
slag.
dukketeater i barnehagene. detter laget kun av naturens ting.
Natasa Hajduk som trekker
i kreative tråder, bobler over mann som leker juletre.
med hvit ramme rundt festen,
av ideer. Vi møter henne ved
Festivalstyreleder Hans Bir- sier Nilsen.
Primus motor Kristin J.
dukketeateret som kun er la- ger Nilsen fryder seg over at
barna skaper liv i byen. Bak- Kaba serverer kakao sammen
get av ting fra naturen.
– I år har vi lagt opp til en ken er litt hvit og snøen er på med flere andre voksne. en
tellevakt passer på at alle er
del aktivitet slik at barna kan vei.
få ulike opplevelser, fortel– Vi må ha snø en uke eller på plass.
ler hun mens Frost-sangen to før festivalstart for at den
strømmer utover Torvet. I skal kunne brukes til noe, Se flere bilder på
fontenen løper barn rundt en men det er veldig hyggelig agderposten.no

VINTERFESTLEDER: Hans
Birger Nilsen.

ILDSJEL: Kristine J. Kaba i Vippa Fus barnehage er pådriver og
serverer her kakao og twist til barna.

