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Kris med roller
i Father brown
– Næmen, det er jo
Kris som spiller i
rollen i Father Brown,
jo, sa Arne Rønningen
i Brevik da han så på
NRK TV søndag kveld.

suPPe: Gunn Malmgren og
Hans Jørgen Rohde tar gjerne
folk imot til kirkesuppe.

Kirkesuppe i
brevik
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Han oppdaget plutselig at Kristoffer Olsen fra Porsgrunn var i
en viktig rolle i krimepisoden
om Father Brown.
Olsen var med i Breviksrevyen i 2003 og 2005, og da spilte
han blant annet i revyen
sammen med Arne Rønningen.
Kristoffer (32) er fra Grønli i
Porsgrunn.
– Joda, det var meg dere så i
Father Brown, sier Kris i en
epost til PD etter vår henvendelse.
I episoden om landsbypresten Father Brown, som løser
mange mysterier, dukket Kristoffer Olsen opp i en rolle som
sønnen til en kvinnelig forfatter. Kristoffer leverte en solid
innsats i TV-rollen der det var
både mord og spenning.
– Kristoffer spilte rollen veldig godt. Jeg husker Kris fra da
han var med i Breviksrevyen.
Han husker ham som en dyktig
og hyggelig fyr, sier Arne Rønningen til PD.
PD har ikke kommet i annen
kontakt med Kristoffer Olsen,
enn at det er blitt utvekslet et
par epostmeldinger. Kristoffer
sier han er veldig opptatt på Det
Norske Teatret i Oslo for tiden,
med prøver i hovedrollen på
musikalstykket «The Book of
Mormon» som har premiere og
forestillinger til høsten.
Da PD intervjuet Kristoffer
Olsen i oktober 2016, fortalte
han at han bor i London med
samboer der han trives godt. I
London har han gått på teaterskole og har film- og teaterroller. Blant annet i Father Brown.

Onsdag ettermiddag er
det igjen invitasjon til å
bli med på kirkesuppe i
Brevik kirke.
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Ære være ildsjelene rundt
kirken i Brevik, de fortsetter
å forsøke å lage sosiale tilstelninger i kirkebygget. En
onsdag i måneden er det Kirkesuppe med middagsservering til store og små akkurat
ved middagstider på ettermiddagen.
Mat serveres til alle, heter
det i invitasjonen til Brevik
kirke på Facebook, og på
plakater rundt i byen.
Det er leker for barna etter
middagen.

Kirketrim i
formiddag
I formiddag er det kirketrim i
menighetssalen i Brevik kirke.
Det er Karin Fosse som leder an
i den dansbare trimmingen.
Og etterpå er det hyggelig
sosial formiddagsmat i
fellesskap.

regattasesongen
er i gang

tV-rolle: Kristoffer Olsen fra Grønli i Porsgrunn var tidligere med i Breviksrevyen. Nå er han skuespiller
i London og har roller i Father Brown (bildet). Til høsten har han hovedrollen i The Book of Mormon i Oslo.

Fikk ikke medhold i klage
Forum for Natur og
Friluftsliv i Telemark fikk
ikke medhold i sin klage til
Fylkesmannen på reguleringsplanen for innseiling
til Grenland.
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Fylkesmannen vil ikke overprøve Porsgrunn kommunes
vedtak om godkjenning av reguleringsplanen om tiltak i sjøen i innseilingen til Grenland.
Forslaget til reguleringsplan

for innseiling Grenland er utarbeidet og fremmet av Kystverket, med Norconsult som plankonsulent. Hensikten med planen er å få en mer trafikksikker
innseiling til havnene i Grenland.
Dette skal gjøres ved å legge
til rette for utdypingstiltak i farledene i Langesundsbukta, Dypingen-Skien og Helgeroafjorden/Kalven. Det skal også skytes grunner i Gamle Langesund
mellom Langøya og Gjeterøya
for å lage ny innseiling her.
Forum for Natur og Friluftsliv

har gitt uttrykk for at friluftsinteressene ikke er godt nok belyst og at saken ikke er tilstrekkelig utredet. Foreningen har
påklaget reguleringsvedtaket.
Fylkesmannen
har
ikke
merknader til planprosessen.
Etter Fylkesmannens oppfatning har planens virkninger for
natur- og friluftsverdier vært
gjenstand for tilfredsstillende
vurderinger i planprosessen.
Fylkesmannen har heller ingen merknader til Porsgrunn
kommunes
skjønnsmessige
avveininger i saken.

Brevik Seilforening starter
vårsesongen med regatta
onsdag 3. mai. Vårserien starter
med et skippermøte klokka 17.
Sesongens regler gjennomgås.
Seilasen starter en time
etterpå.
Mange har fått båten klar til
sesongstart, mens noen må
vente en uke til før de kan bli
med i den aktive vårseilasen.
Uansett så er seilsesongen i
gang for Brevik Seilforening på
Seivall.

Idrettsskolen
avsluttet
Brevik Idrettsskole har
avsluttet sesongen for noen
uker siden, så den ukentlige
aktiviteten i organisert regi er
over for denne gang.

FarleD: Kystverket vil utvide
seilasen ut og inn til Grenland.
FNFT har påklaget vedtaket.

