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NOE FOR DAGEN I DAG

Se full oversikt på www.varden.no/kultur/hva-skjer  

Her kan du også legge inn dine 
arrangementsmeldinger på nett.

b TINN Barnas Turlag, Tinn inviterer hele familien til kveldma-
tur til Mæl for alle  kl. 17-19. ! Ta med mat, sitteunderlag. Vi har 
bålpanner, saft og kaffe til voksne. Ta med fiskeutstyr hvis du 
har!

Barnas Turlag, Tinn

b BØ Sommer-fest på pre-
stegarden kl.15.00. Gudny 
Dahlen syng og spelar. Ser-
vering av lapskaus og iskake. 

Bø pensjonistlag

b SKIEN Kl. 11:00 til 13:00 er det åpent Hus. Servering og sosi-
alt samvær med musikk og andakt. Alle velkommen.

Åpent hus i Gulset kirke

b SILJAN Seniorgruppa i Siljan idrettslag og Siljan historielag 
har avslutning ved Båthuset i dag kl. 15.00. Vi griller og koser 
oss. Alle velkommen.

Avslutning ved Båthuset

b SILJAN Sidsel Hestbek 
og Anne Flåen kommer til 
Siljan bibliotek og spiller 
teater og presenterer boka 
si «To elleville damer gir full 
gass» kl.18.00.

Siljan bibliotek

b BAMBLE Det er bibel og bønn på Sion, Herre hver tirsdag kl. 
19.00. Hjertelig velkommen!

Bibel og Bønn i Sion

b SKIEN Denne måneds utstiller er Birgitte Solberg. Hun viser 
malerier i akryl, og dette er hennes første utstilling.

Sitt Ned kunst & kafe

b SKIEN Kl. 11:00. Sosialt treff med god mat, utlodning, andakt, 
sang og musikk. Sang fra Porsgrunn; Friklang, Karin Apesland 
og Annie Lia. Andakt ved Odd Svein Grønsund. Alle varmt vel-
kommen!

Treff i Skien Frikirke

b PORSGRUNN Meditasjon etterfulgt av foredrag i Meierigår-
den 3 etg i Porsgrunn kl 19.00. Foredragsholder: Vibeke Laurit-
sen. Tema: Vil du vite mer om mystisismen bak den Kabbalahn-
ske filosofi?

Teosofisk forening T/V

b PORSGRUNN Kulturskolen i Porsgrunn inviterer kl. 18.30 
til sommerkonsert med store og små ensembler i en flott opp-
setting med bredt musikalsk reportoar. Blås og stryk, sang og 
piano, store og små musikere, solister og ensembler, vakkert og 
stemningsfullt, morsomt og ettertenksomt. Det hele toppes med 
kulturskolens eget ungdomsorkester.

Ælvespeilet kulturhus

b PORSGRUNN Åpen kafé kl 09:00-14:00. Fellestrim kl 11-
11:45 i treningssalen. Sittende/stående trim. Seniordans kl. 
12.00-13.30 i treningssalen. Kursavgift kr. 20,- pr. gang. Siste før 
sommeren.

Tilbud i Borgehaven

b SKIEN Sion gatesenter, bussterminalen i Skien. Kl. 19.00: 
evangelisk møte. Vitnesbyrd, undervisning, samtale om Guds 
ord. Bønn for alle behov. Enkel bevertning.  Alle velkommen.

Møte i Sion gatesenter

Produksjonselska-
pet Fenomen tv, 
film og scene har 
skapt debatt med 
filmen «Sørlandsref-
seren» hvor enn den 
er blitt vist. Mandag 
vises den på NRK1.

b PORSGRUNN

 
Fenomen tv, film og scene AS er 
et lite produksjonsselskap med 
hovedkontor i Porsgrunn. I fjor 
kom deres dokumentarfilm «Sør-
landsrefseren». 

Stedsutvikling
– Filmen omhandler stedsutvik-
ling og følger stedsaktivist Erling 
Okkenhaug og hans kamp mot 
utbyggingen av Holmen i Risør. 
Filmen har dannet grunnlag for 
flere lokale debatter på en Nor-
ges-turné i regi av Fortidsminne-
foreningen det siste året, blant 
annet med besøk i Langesund 
der Smietangen-utbyggingen ble 
debattert. Mandag er altså fil-
men klar for tv og det i beste sen-
detid, sier Tor Marius Kittilsen. 

I hovedsak stiller filmen spørs-
mål om folk skal bry seg når sen-
trale utbygginger vil påvirke ste-
dets særpreg, eller er dette kun 
et anliggende for utbyggere, po-
litikere og byråkrater? 

Brysom østlending
I filmen følger vi den brysomme 
østlendingen Erling Okkenhaug 
som ikke gir seg på «På Tørre 

Møkka» (PTM-metoden) når han 
ser at Risørs særpreg blir truet. 
Utbyggere vil utvikle ensartede 
leilighetsblokker i en av de best 
bevarte trehusbyene i Europa. 
Selv om lokalbefolkningen fikk 
se og høre om planene på et eget 
møte er det ikke godt nok for Ok-
kenhaug, da hele arkitektkon-
kurransen ble arrangert uten at 
de fikk være aktive i utviklings-
prosessen. Derfor mener han at 
Risørs innbyggere er ført bak ly-
set av utbyggerne og enda mer 
alvorlig; av sine egne folkevalgte 
politikere. 

Satt i sjakk matt
Riksantikvaren er også satt i 
sjakk matt av Fylkesmannens 
Kulturminneavdeling fordi de 
ikke hadde noen innsigelse til re-
guleringsplanen, som for øvrig 
ble ført i pennen av vinnerne av 
arkitektkonkurransen. Når så de 
samme arkitektene får sparken 

av utbyggerne øyner Okkenhaug 
nytt håp for et helt nytt prosjekt 
og reguleringsplan. Han får med 
seg noen lokale entusiaster og 
sammen setter de inn en lang-
spurt for noe som er i tråd med 
den variasjon i format, størrelse, 
stil og selvgrodde uttrykk som 
preger Risør. 

Opp- og nedturer
Men kan Okkenhaug og co. over-
vinne store, mektige utbyggere? 
Den lille mann matcher dem i 
hvert fall på utholdenhet, på-
gangsmot, kreativitet og medie-
tekke. Om det holder helt inn i 
en av mange uendelig lange by-
utviklingsløp vil vise seg. 

«Sørlandsrefseren» følger fem 
av disse årene med opp og ned-
turer for den brysomme østlen-
dingen.

b Tom Inge Andersen
tom.inge.andersen@varden.no

Fenomen 
med bølger 

SKAPER DEBATT: Tom Marius Kittelsen, Hannah Hekkelstrand, Daniel Fahre og Pål Winsents utgjør kjernen i 
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«SØRLANDSREFSEREN»: I fem år har Fenomen tv, film og scene fulgt 
Erling Okkenhaugs opp- og nedturer.          FOTO FRA FILMEN 


