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KULTUR

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 BAMBLE Bønnesamling i Frikirka hver mandag kl 20:00. Du 
kan også legge bønneemner i krukka i gangen, eller sende en 
melding, om du vil vi skal be for noe.

Bamble Frikirke

b PORSGRUNN Langåpent i kafé kl 09:00-19:00. Quiz kl 17:00. 
Utlodning. Ansvarlig for kveldsunderholdning: Brukerrådet i 
Borgehaven. Fotterapeut og frisør fra kl 08:30. Fellestrim kl 11-
11:45 i treningssalen. Sittende trim. Strikke- og håndarbeidskafé 
hver mandag kl 11-14. Ta med eget håndarbeid, eller vi kan 
hjelpe deg i gang med noe. Velkommen til en sosial hyggestund.  
Treningstilbud 1 hver mandag i treningssalen kl 16:45-18:00, 
med fokus på balanseøvelser. Åpent for alle. Kr 20,- pr. gang. 
Treningstilbud 2 hver mandag i treningssalen kl 18:00-19:00, 
med fokus på styrke og balanse. Egenandel. Åpent for alle

Tilbud i Borgehaven

b PORSGRUNN Søstermisjon samles kl.1200 i underetasjen i 
Evangeliehuset. 

Søstermisjon i Evangeliehuset

b SKIEN Annerledeskveld i 
Tabernaklet kl. 19.00. Vi får 
besøk av Kjell Samuelson  
(bildet) og Frode Moltemyr.  
De presenterer «Minns du 
songen» med Samuelssons 
gjennom 40 år. Det blir glad 
sang, vitnesbyrd, Guds Ord, 
servering og hyggelig felles-
skap i kaféen. Ole Holmen er 
kveldens vert. Alle vel møtt! 

Pinsekirken  
Tabernaklet

b PORSGRUNN Lyst å komme deg ut å gå en tur sammen med 
andre? Da kan du møte opp på følgende steder og tidspunkter: 
Langangen: mandager kl. 10.00. ( Langangen Mat). Midtbyen:    
mandager kl. 12.30. (Meieritorget) Borgåsen: tirsdager   kl. 
11.00. (NRK-bygget) Stridsklev: tirsdager   kl. 11.00. (Flåtten-
jordet). Heistad: tirsdager kl. 11.00. (Kiwi)Vessia: onsdager  kl. 
11.00. (Kirketjernet Barnehage) Turene går i lett terreng på stier 
og litt asfalt, varighet 1- 2 timer med innlagt kaffepause. Ingen 
påmelding.

Gå tur sammen med andre

b PORSGRUNN Breviksklang har øvelse hver mandag i Brevik 
kirke kl 19:30 – 21:30. Alle som er glad i sang og musikk, er vel-
kommen til å være med.

Koret Breviksklang

b SKIEN Selvplukk av deilig super søt mais. Vi har et koselig 
tun og drivhus der dere kan sitte. Barna kan leke i huska og mate 
kaninene. Dere kan rusle en tur på stien ned til gammen vår og 
kikker etter dyrene som lever i dalen.  Velkommen til en hyg-
gelig stund hos oss, fri for stress og jag. Åpent hverdager fra kl 
15.00.

Mais på Finne gård

b SKIEN Vi har øvelser i blandakoret hver mandag fra kl 18.15- 
kl 21.00 i Sangernes Hus i Blekebakkveien 10, Skien.

Sangkoret Samklang

b PORSGRUNN  
Gruppe 9 har en ny  
utstilling med billed-
kunst av Sonja  
Bertelsen og Liv Sonja 
Flolid. Åpent hverdager 
kl. 18.00 - 20. 00.  
Bildet viser Skrova fyr.

Utstilling  
i Skipperhuset

Viktoriia T.  
Morozova er en av 
35 kunstnere som 
kom gjennom nål
øyet til Telemark
utstillingen.

b KRAGERØ

Utstillingen åpnet i Kragerø lør
dag, og skal vandre Telemark 
rundt i løpet av høsten. 

– I år er det med 35 kunstnere 
og totalt 40 objekter. Juryen har 
lagt seg på en mer moderne lin
je i utvelgelsen i år, og det er 
flott, sier Sigbjørn Eliassen fra 
Kragerø Kunstforening.

Telemark rundt
Viktoriia T. Morozova er en av de 
35 kunstnerne. 

– Jeg er med for tredje gang, 
forteller hun under lørdagens 
åpning av Telemarkutstillingen 
i lokalene til Kragerø Kunstfore
ning i Kirkegata.

Morozova jobber som lærer 
ved Kragerø Kunstskole, men er 
nå på vei ut i fødselspermisjon. 
Hun bor i Drangedal, men kom
mer opprinnelig fra Ukraina.

– Jeg vant en konkurranse for 
unge kunstnere under utdannel
se hjemme i Ukraina, forteller 
hun.

Tradisjonskunst i Rauland
Premien fikk henne til Norge og 
Telemark.

– Jeg vant et stipend til tradi
sjonskunststudiet i Rauland. Der 
fullførte jeg mastergraden min, 
sier Morozova, som bidrar med 
et ikon under årets utstilling.

– Jeg er inspirert av norske 
stavkirker, sier hun.

Morozova har blandet elemen
ter fra Heddal stavkirke med or
namenter fra middelalderen i 
Ukraina.

Religion i kunsten
– Jeg synes det er tendens både 
her og ved Høstutstillingen i 
Oslo at vi ser mer religion i 
kunsten enn på lenge, sier Moni
ka Lavoll, som selv er debutant 
ved Telemarkutstillingen.

Kunstneren har bodd i Kragerø 
i to år, og vikarierer for Morozo

va som lærer ved Kragerø Kunst
skole. 

Flere debutanter
Flere av årets kunstnere er med 
på Telemarkutstillingen for før
ste gang, deriblant Anita Bjør
bekk fra Skien.

– Jeg begynte først å male i 
2011, så det føles helt fantastisk 
å få være med på dette, sier hun.

Et av maleriene hennes pryder 
forsiden av katalogen til utstil
lingen.

– Jeg danset indianerdans 
hjemme i stua da jeg ble antatt. 
da jeg fikk vite at maleriet mitt 
skulle være på forsiden ble jeg 
stum i tillegg, stråler Bjørbekk.

b Lise Valbø Rønningen
lise.ronningen@varden.no

Nå skal kunsten Telemark rundt

MED FOR TREDJE GANG: 
Kunstner Viktoriia T. Morozova er 
antatt ved Telemarkutstillingen 
for tredje gang. Lørdag åpnet 
utstillingen i Kragerø. Morozova er 
opprinnelig fra Ukraina og jobber 
som lærer ved Kragerø Kunstskole.
 FOTO: LISE VALBØ RØNNINGEN

GLADE: Monika Lavoll og Viktoriaa T. Morozova er med for henholdsvis 
første og tredje gang. 

VANT REISESTIPEND: Kristin Dorothea Eidem vant stipend på 10.000 
kroner for «Helsing frå Telemark». 

DEBUTANT II: – Jeg danset indianerdans i stua da jeg ble antatt, fortel-
ler Anita Bjørbekk fra Skien. 

DEBUTANT I: Kunstneren er 
Monika Lavoll. 

IKON: Viktoriia T. Morozova er 
kunstneren bak dette ikonet. 

FAKTA

b 13. september åpnet 
Telemarkutstillingen i 
Kragerø kunstforening. 

b Utstillingen kommer 
til Skiens kunstforening 
11. oktober. 

b Galleri Samvirke i  
Vrådal viser utstillingen 
fra 8. november.

b Rjukan kunstforening 
viser Telemarkutstillingen 
fra 6. desember.

PÅ VANDRING:


