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Nye utstillere på plass
■ Hole Artcenter kan nå
skilte med to utstillere,
Pia Brix-Thomsen og Kal
Elshmaa.
Mette Alsaker
mette.alsaker@ringblad.no

De to kunstnerne byr på veldig
ulik kunst.
Der Kal Elsmaa jobber med
identitet, jobber Pia BrixThomsen med det åpne og poetiske landskap som tema. «Diaspora» er tittelen på utstilling-

fra foreningslivet

en til Kal Elsmaa og den egyptisk-amerikanske kunstneren
fokuserer på samtidens identitetstema i sine papirarbeider.
Elsmaa har arbeidet som
kunstner i Norge siden 2004.
Han har kunstutdannelse fra
USA og Egypt samt at han har
hatt flere utstillinger her hjemme, i USA, Canada og Egypt.
Det er hans første utstilling på
Hole Artcenter.
Pia Blix-Thomsen, utdannet
på kunstakademiet i Danmark,
har med denne sin femte separatutstilling i Norge. I presse-

tegneserier

NY UTSTILLERE: Fra 2. til
24. oktober
kan du se verk
av Pia BrixThomsen og
Kal Elsmaa på
Hole Artcenter. Foto: Tor
Haavik

Vi vil gjerne ha innlegg fra foreningslivet,
og aller helst med et fotografi fra turer og
arrangementer. Innleggene bør ikke være
lengre enn 20 maskinsskrevne linjer.

Seniorklubben Rik på tur

Vegård Pensjonistforening
Tirsdag 31. august hentet Viker
Turbilservice Vegård Pensjonistforening i Åsa og Hønefoss
og kjørte oss til Hønefoss Jernbanestasjon. Derfra tok vi toget over fjellet til Bergen.
Vi hadde dessverre litt forfall
til turen, men det var en trivelig gjeng på 19 personer som
entret toget. Gudbrand Viker
kjørte bussen med bagasjen
vår over fjellet til Bergen. Det
ble en fin tur med banen, nydelig vær, og mat fikk vi også.
Vi vant løpet og slo bussen
med noen få timer. Det var
bare kort vei over gata til hotellet vårt der vi fikk rommene
våre. Bra hotell, vi var der i to
netter.
Andre dag var det bysightseeing med guide i bussen. Ettermiddagen var til fri disposisjon. Noen var på Fløyen,
mens andre var på byen.
Tredje dag reiste vi til Flåm.
Her fikk vi et bra, nesten helt
nytt hotell med flere flotte sto-

meldingen fra Hole Artcenter
sies det: «Brix-Thomsens bilder
har Rothkos sterke farger blandet med Turners mystiske aura.
Fra hennes tidligere utstillinger
i Norge kan man se en utvikling. Hennes disige horisonter
har blitt tilført mer dramatikk
som gir en opplevelse av kraftige naturfenomen og i et av maleriene dukker en kvinneskikkelse fram. Kvinnen vokser ut
av landskapet.»
Mer informasjon på www.holeartcenter.com

re rom. Mange brukte denne
dagen til tur/retur Flåmsbanen. Arild M. ordnet med billetter til oss. Det var en vellykket tur. Vi så huldra danse ved
Kjosfossen i det flotte solskinnet. Altfor mye deilig mat var
det hver dag, og vi koste oss
hele tiden.
Fjerde dag gikk turen hjemover. Ruten var lagt litt om. Vi
spiste deilig lunsj på Gol. Deretter reiste vi Hallingdal nedover. Det gikk noen regnbyger i
fjellet, og vi fikk litt regn på
bussen, men ingen ble våte.
Det ble litt sang og underholdning over fjellet så tiden gikk
fort. Vi takker for en fin tur og
bra opplegg. Sjåfør og tursjef
Gudbrand var som vanlig trygg
og stødig i svingene. Hilsen og
takk til Ragnhild som også
denne gang ble hjemme. Vi
gleder oss allerede til nye turopplevelser. Mange takk fra oss
for en fin tur.

Ingrid J. Fuglesang
Refr.

Lørdag 14. august 2010 møtte
21 spente og blide medlemmer
i seniorklubben RIK opp på
Glatvedt Brygge nedunder fossen kl.12.00.
Vi benket oss om bord og været var bra og turen gikk fint
nedover elva. Båten var luftig
og det var fint solskinn. Det var
passe mye vann i elva sa han
som fortalte om stedene vi
passerte nedover. Vi møte
mange båter på vei oppover
mot Hønefoss. Vi gikk et godt
stykke ut i fjorden og tilbake til
Helgelandsmoen, ca. to timer
tok turen. Vi ble hentet med
buss g kjørt tilbake til Hønefoss. Vi takker for en fin tur.

Båtcruise
Oslo-Kiel
Onsdag 8/9 til fredag 10/9 reiste Seniorklubben RIK med

det skjer

Hallingby Reiserservice på Kiel-tur. Tor E. Frog plukket opp
deltakere fra Ådal, Hallingby
og Hønefoss.
23 påmeldte fra vår forening,
seks fra en annen forening og
noen andre. Bussen kjørte
raskt til brygga i Oslo der Color
Lines fine Color Fantasy ventet
på oss. Et nytt system skapte
noe problem med billetter, lugarer og hvor vi skulle spise,
men det meste ordnet seg etter
hvert.
Det var en rolig og fin overfart begge veier. På båten var
de engelsk show, handlegater
med butikker, liv og moro.
Masse deilig mat fikk vi også.
Mang gikk i land i Kiel for å
handle, men noen valgte å være om bord. Håper og tror alle
hadde en bra tur. Vi takker
Hallingby Reiseservice, turkomite og deltakere for en fin tur.

Ingrid J. Fuglesang
ref.

det.skjer@ringblad.no
Har ditt lag eller forening et arrangement andre bør vite om? Tips oss og send noen linjer
på e-post innen kl. 10.00 dagen før innrykk.
E-post: det.skjer@ringblad.no

Tyristrand
Normisjon
I dag inviterer vi til bibelundervisning med Tor Inge Andersen. Det blir 2. kveld med
Galaterbrevet. Kveldsmat. Alle
er hjertelig velkommen! Normisjon.

Hval
sanitetsforening
starter med basaren sin først
kommende søndag i Hval kirkestue. Kveldstrekning. Servering. Alle er velkommen! Styret.

lokale sendinger

pondus og nemi
FREDAG
RADIO RANDSFJORD (FM 106,7)
06.00: Riksnyheter hver time fra 6-18
06.02: Go´morgen rundt fjorden.
09.02: Ønskekonserten. Reprise
10.02: Randsfjorden rundt
11.02: Musikk
12.02: På hæla v/Trond Lønstad
el. Mareno Roska
13.03: Musikk
15.00: Ettermiddagssending.
18.02: Ønskekonserten
19.02: Musikk
20.03: Bluestrain v/Jan C. Nordahl.
21.00: Musikk
22.03: Randsfjorden rundt. Reprise.
23.00: Lokalnytt. Reprise. Musikk

sudoku-løsning

LOKAL-TV
Sendinger fra TV-Norge
Lokalmagasinet kl. 17.30

