Sett
hørt

Skisportens dag

Lørdag arrangerer Gjerstad IL Skisportens dag i
skileikanelgget på Fiane skole. Alle deltakere
får diplom. Ta med mat og drikke, det er grillmuligheter rundt bålet. Vi ønsker alle vel møtt
til en trivelig dag.

&

fra Risør og Gjerstad

Sol og måne

Torsdag 19. mars
Sol opp
Sol ned
Måne opp
Måne ned

Flo:
Fjære:

kl. 12.24 og går ut
kl. 06.03 og 18.39

Fredag 20. mars
Sol opp
Sol ned
Måne opp
Måne ned
Flo:
Fjære:

kl. 06.28
kl. 18.35
kl. 04.29
kl. 09.23

kl. 06.25
kl. 18.38
kl. 04.55
kl. 10.40

kl. 00.34 og 13.12
kl. 06.54 og 19.17

Historiekveld på
Krabbesund Bedehus

Grethe Brox-Nilsen fra Risør jobber under Plansmia i Gjerstad sammen med sivilarkitekt Arne Sødal. Da får hun anledning til å være i fødebyen noen dager.

Risør-arkitekt på Plansmie

Krabbesund bedehus

Fredag 20. mars er alle velkomne til historiekveld på
Krabbesund Bedehus.
Søndeled og Risør Historielag
runder 60 år i Kulturminneåret
2009, og vil hver måned ha ulike
arrangement rundt om i kommunen. 20. mars viser vi gamle
filmopptak og gamle (og noen
nyere) bilder på Krabbesund
bedehus.
Vi håper dere kan hjelpe oss å
gjenkjenne enkeltpersoner eller
om dere har en historie å fortelle
om de ulike filmopptak, steder,
hendelser osv.
Vi håper også at dere tar med
egne bilder (familiebilder, turer,
skole, idrett, fiske, fangst og
daglige gjøremål osv osv), filmopptak i 8 eller 16 mm, videokassetter og annet dere kan tenke å
dele med historielaget for senere
publisering i årbøker og planlagte bok- eller DVD-utgivelser.
Vi tar med scanner og kan
digitalisere bilder og negativer
på stedet.
Det blir dessuten gratis
adgang og enkel bevertning.
Arrangør: Søndeled og Risør
Historielag i samarbeid med
Krabbesund bedehus.

Det myldrer av folk på
Brokelandsheia for tida,
under den pågående
Plansmia. Der traff vi
også ei utflytta Risørjente, nemlig Grethe
Brox-Nilsen, som har
utdannet seg som arkitekt.

Og det er i egenskap av arkitekt
hun befinner seg på hjemlige
trakter. Under Plansmia jobber
hun sammen med sivilarkitekt
Arne Sødal, en av de som er med
på å dra lasset i dette prosjektet.
– Jeg flytta fra Risør i 2001 og
dro til Trondheim og NTNU.
Der tok jeg først grunnfag og

DAGENS NAVN
Grethe Brox-Nilsen
28 år, fra Risør, bor i Oslo
Aktuell: Jobber sammen med
sivilarkitekt Arne Sødal under
Plan-smia på Brokelandsheia. Har
startet sitt eget firma i hovedstaden.
mellomfag i medievitenskap før
jeg hoppet over på arkitektstudiet, som jeg ble ferdig med i
fjor sommer. Det fjerde
studieåret tok jeg forøvrig i Valencia i Spania før jeg reiste tilbake til Trondheim og fullførte
masteroppgaven. Den besto i å
tegne en ny ungdomsskole i
Tromsø, Sommerlyst skole, som
er gammel og skal rives. Oppgaven gikk greit, og etter at den

var i boks, reiste jeg på to
måneders ferie i Sør-Afrika. Det
var en spennende reise full av
opplevelser, sier Grethe, som
etter hun kom hjem derfra jobbet et par måneder ved et arkitektkontor i hovedstaden.
– Det er veldig vanskelig å få
jobber også i denne bransjen for
tida. Jeg har imidlertid nylig
etablert mitt eget firma, “Spire
design og arkitektur”, og jeg
håper å få flere småjobber
fremover. Det passet veldig bra å
få være med på Plansmia i Gjerstad, da kan jeg bo hjemme hos
mamma og pappa i Risør. Jeg
holder for øvrig kontakten med
Risør så godt jeg kan, og ingen
sommer eller jul uten et opphold der, sier den nyutdannede
arkitekten, som altså frister til-

Svein Walstad

svein.walstad@austagderblad.no

BRUDEPAR

GRATULERER!

Joakim 11 år
Gratulerer kjempemasse med
dagen som var 17. mars. Håper du
får en kjempefin feiring på lørdag.
Gla’ i deg, koser fra mamma,
pappa og Kevin.

værelsen i Oslo. Men hun kan
godt tenke seg å flytte til en litt
mindre by.
– Det er greit å være i Oslo
akkurat nå, når det er vanskelig
med jobber. For her er det et
miljø jeg kan være en del av.
Men på sikt kan jeg godt tenke
meg å bo i en mindre by, i nærheten av Risør for den del, der
jeg har en fast og god jobb. Men
slik det er akkurat nå, så er jeg
altså frilanser og tar de jobbene
som dukker opp. Og jeg håper
og tror at markedet vil bedre seg
etter hvert, også for arkitekter,
sier hun optimistisk.

Thea 4 år
Den 18. mars blir gojenta og solstrålen vår, Thea Alfsen Nipe, 4 år...
Gratulerer så masse med dagen, lille
venn, vi er kjempegla i deg!!
Stor klem fra mamma, pappa og
storesøster Stina. Mormor og bestefar på Akland gratulerer også.

Sondre 13 år
Sondre Vestøl Bråtane ble 13 år onsdag 18. mars. Gratulerer fra mamma
og pappa. Vi er kjempestolte av deg.
Hilde Kristensen og Roger Gullhav
giftet seg 21. november 2008.
Foto: Fotograf Trond Svenningsen

Klær for dame - herre og barn

BROKELANDSHEIA TELEFON 37 15 77 78

NYBYGG
TILBYGG
REHABILITERING
BETONGARBEID
KJØKKENINNREDNING

Rørleggerservice.
VVS - Industri - Skip.
Ring: Einar 41 50 07 99
Ivar 41 21 50 29

Telefon 3715 4247 Telefaks 3715 1887
Mobil 9052 7303 / 9085 7210 / 9597 8507

TIPS OSS PÅ TELEFON 37 14 91 00

Der veien blir til mens du går

Under Plansmia på Cinderella i Gjerstad myldrer
det av folk, og det skjer
noe hele tiden. Det ene
møtet avløser det andre,
men i kveld er det slutt.

Mandag ble det første folkemøtet under Plansmia gjennomført, og totalt var 60 personer
samlet. Her gikk det både på engelsk og norsk, og ikke alle gjersdølingene syntes det var like
greit.
Fikk nok
– Jeg forlot møtet før det var
ferdig, for når planer som angår
oss blir presentert på engelsk, da
fikk jeg nok, sier Kjell Bråten.
– Det var vel en engelsk sekvens på ti minutter, for vi har
flere her som ikke kan norsk. Jeg
har ellers fått positive tilbakemeldinger på folkemøtet, sier
stedsutvikler Tonje Berger Ausland.
Tirsdag var en stor dag for
elevene i 5. klasse ved Fiane
skole, som presenterte sine idéer
via data og storskjerm. De høstet
stor applaus og fikk mye ros for
sitt arbeid og for sin presentasjon. Det var ekstra hyggelig for
de unge å få møte fagfolk etterpå
som viste litt hvordan deres idéer
kan bli en realitet i et fremtidig
Brokelandsheia.

Her er elever i 5. klasse ved Fiane skole i dyp konsentrasjon sammen med landskapsarkitekt Johan Østengen som forsøker å plassere noen av idéene fra elevene
inn i terenget på Brokelandsheia. Elevene ønsker seg både hoppeslott, klatrevegger, skateboard-ramper og andre aktiviteter.

Fornøyd
– Jeg er veldig fornøyd med prosessen så langt, nå gjenstår finalen. Det er en omfattende plan
som legges frem på det offentlige
møtet torsdag (i kveld), og her vil
vi også kåre vinneren som får 10
000 kroner for den beste Brokelandsheia-idéen. Styringsgruppa
har mange gode forslag å velge
mellom, sier Berger Ausland.
Hun håper på stort oppmøte i
det siste folkemøtet.

Svein Walstad

svein.walstad@austagderblad.no

Alle møterommene på Cinbderella er flittig i bruk, og deltakerne går fra møte
til møte for å komme seg gjennom innspillene som dukker opp.

Sigrid Hellerdal fra Statens Vegvesen og sporingeniør Petter Andersen fra
Jernbaneverket i en “knutepunkt-samtale” tirsdag formiddag.

Spennende for lokale jenter
Det er en spennende
miks av mennesker som
treffer hverandre under
Plansmia.

Grethe Brox-Nilsen (t.v.) og Reidun Moen følger Plansmia tett.

Grethe Brox-Nilsen fra Risør og
Reidun Moen fra Gjerstad har
begge flere år bak seg på NTNU i
Trondheim og arkitektstudiet.
Grethe ble ferdigutdannet i fjor,
mens Reidun blir ferdig i 2010.
– Jeg synes det er veldig spennende å få være med på dette pro-

sjektet, ikke minst å knytte kontakt med nye mennesker og få
faglig påfyll, sier Grethe, som
jobber som frilanser og har etablert sitt eget firma i Oslo. Hun
jobber sammen med sivilarkitekt Arne Sødal under Plansmia.
De to jentene har forøvrig ikke
møtt hverandre før, selv om de
altså har vanket på samme
studiested noe år.
– Jeg har tatt fri fra studiet i
Trondheim for å følge med i
denne Plansmia, i og med at den

foregår i min hjemkommune.
Her skjer det utrolig mye, og jeg
tror ikke at jeg “taper” så mye på
å være her disse dagene fremfor
forelesningssalen ved NTNU.
Dette er en nyttig erfaring som
vil gi meg mye faglig påfyll, sier
Reidun fra øverbygda.
Både Grethe og Reidun håper
på sikt å få seg faste, gode jobber
ikke altfor langt fra sine hjemsteder.
Svein Walstad

