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NYHETER

Ut på tur i griseværet
Det høljet ned, men
folk spratt ut av hus
og hytte. Kom deg
ut-dagen ble en
plaskende suksess
for store og små.
b SKIEN

Over hele fylket ble friluftslivets
ubestridte gleder markert.
I Skien fritidspark var det naturlig nok bålpanna som ble den
mest populære attraksjonen. Etter en runde med natursti smakte det godt med pinnebrød, pølser, lapper og varm saft.

Søndagsturen
– Vi vil ta søndagsturen tilbake,
sier Hanne Findal i Telemark Turistforening.
Det målet ser ut til å være
innenfor rekkevidde. I går var
det flere hundre som trosset ski
på tv, for å stifte nærmere bekjentskap med regn og vind.
I Skien er arrangementet i regi
av Barnas turlag som samarbeider med speidergruppene.
Og nærmere hundre speidere
tjuvstartet arrangementet. De
overnattet i telt og lavvoer fra
lørdag til søndag.
Lappesteiking
– Det var ikke kaldt, men det ble
litt fuktig utover morgenkvisten.
Det sier Karoline Siversen (17)
som er rover i 1. Solum speidertropp. Hun var travelt opptatt
med å steike lapper på åpen ild.
I tillegg voktet hun over kjelen
med varm saft.
Alt sammen gikk ned på høykant for de mange frammøtte.
– Jeg regner med å steike
rundt 70. Det må vel holde.
God stemning
– Til tross for at værgudene hadde slått seg vrange, var det bare
glede og smil å se.
Til sammen var det planlagt

PINNEBRØD: Anders Groa og døtrene Elise og Maren koser seg med pinnebrød.

elleve arrangementer, men i Kviteseid ble det avlyst.
– Det er fordi det var så glatt at
folk hadde problemer med å
komme seg fram, sier Hanne
Findal. Men det var ellers arrangementer i Nome, Kragerø, Siljan, Vinje, Gautefall, Bø, Seljord,
Tinn og Bamble.
Ellers var det ingen saklig
grunn til å klage på været. Det
var bare å kle seg godt.

Friluftsrådet
Hjertelig til stede var også Grenland Friluftsråd og Forum for
Natur og friluftsliv i Telemark.
De rigget opp en egen stand
der man kunne sette seg rundt
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bålet og få informasjon om virksomhet.
Kom deg ut-dagen er et landsomfattende tiltak, som i går ble
arrangert 154 steder i det ganske
land.
I Telemark deltok i går 700–
800. I Skien alene var det 200 i
tillegg til de mange frivillige.

b Per Arne Rennestraum

per.arne.rennestraum@varden.no

LAPPER: Karoline Siversen stekte
lapper og serverte saft til blant
andre Petter Sandodden (9).

VIL DIN BEDRIFT ANNONSERE
I VARDENS VINTERAVIS?
Vinteravisa kommer som innstikk lørdag 20. februar
og som bla-funksjon på varden.no.
Aktuelle saker fra vinterfylket i Telemark med omtaler
fra utvalgte kommuner med ulike aktiviteter og nyttig
informasjon gjør at avisen får høy oppmerksomhet
og lang levetid, i tillegg blir avisen også lagt ut på
vinterdestinasjoner i Telemark.
Gunstige annonsepriser.
For bestilling eller spørsmål ring tlf. 35 54 32 45
eller e-post: vinter@varden.no innen 11. februar.

