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BLIR KVITT EN DEL: Salget fra utstillingen gjør at Odd Roar Gresslien og familien kan fortsette produksjonen.

Ny utstilling i Tollboden
l Odd Roar Gresslien viser igjen frem familiens brukskunst i Lillesand

DØDSFALL

Siden 2002 har Odd Roar Gresslien hatt salgsutstilling om sommeren i
Lillesand. Også i år er
han tilbake med et bredt
utvalg brukskunst.

†
Vår inderlig kjære mamma,
svigermor, vår gode snille
mormor og oldemor, søster,
svigerinne og tante

CARL CHRISTIAN ENGSTAD
carl.christian@lp.no

Siden tirsdag har Gresslien stilt ut
sine tre- og smiarbeider i Tollboden, men som vanlig er det ikke
bare han som er representert.
På utstillingen kan en også finne
verk laget av hans kone og datter,
som byr på dreiearbeid, dekorasjoner, smykker og keramisk kunst.
Alt er laget for hånd. Gresslien
har både en smie og keramikk- og
treverksted hjemme i Østre Vallessverd.
– Det mest utfordrende er å
håndtere smia. Den krever mest,
men arbeidet er både fascinerende
og spennende, sier Gresslien, og
viser frem en lysestake.
– Denne brukte jeg noen dager
på. Jeg står selv og slår på tingene
med en hammer. Kun håndkraft, så
det kan ta litt tid.

En kan finne mange spesielle
ting på utstillingen. I tillegg til tallerkener, fat, skåler, kopper, lamper
og trev, er også spesielle ting som
peisspyd og flotte, håndlagede penner til salgs.
– Til og med pennene er laget av
forskjellige trevirke, som eik og oliven. Kvaliteten er også på topp,
med engelsk innmat fra øverste
hylle.

Alt kan brukes
I motsetning til mye annen kunst
er alle verkene til familien ment til
å brukes.
Gresslien har ikke noe imot at
hans flotte peisspyd faktisk brukes
til å rote i peisen.

Klager på lukt
Dispensasjon
Eierne av Sandsnesveien 10 har
for do-utvidelse henvendt seg til Lillesand komChristian Skjelbred-Knudsen har
henvendt seg til Lillesand kommune i forbindelse med at han ønsker å forskyve og forlenge utedoen
sin i Gamle Hellesund (gnr 76/
bnr47). Bakgrunnen for ønsket er
behov for å få plass til de nye lemmene for vinduene samt utstyr for
vedlikehold av hus og tomt samtidig som han mener dobygget visuelt blir noe penere.
Kommunen inviterte SkjelbredKnudsen til en forhåndskonferanse
i anledning henvendelsen og konkluderer med at tiltaket krever dispensasjon fra byggeforbudet i
strandsonen. Søknad må sendes i
brevs form og nabovarsles. Kommunen viser i den forbindelse til at
søknaden må begrunnes i forhold
til retningslinjene for differensiert
strandsoneforvaltning.

Anne
(Tutti)
PrøschDanielsen

FLOTTE PENNER: Hjemmelagde
penner i tre.

mune på grunn av ubehagelig lukt
fra pumpehuset på Fossbekk.
– For oss, som nærmeste naboer,
er dette til sjenanse. Vi har tidligere snakket med en som drev vedlikehold på pumpene. Han sa klart
at det ikke skal lukte. «Ta kontakt
om dere merker noe». Håper dere
raskt kan se på saken, heter det i
henvendelsen.

Hjertesukk
fra bestemor

En bestemor på Justøya har sendt
følgende hjertesukk til kommunen:
«Tirsdag tok jeg en tur til Saltvik
sammen med barnebarna- og vi
gleda oss til å bade på ei sandstrand. Dessverre var det drevet i
land en plastbåt, og det var ikke
hyggelig å bade rundt den. Jeg kontakta kommunen og fikk beskjed
om at dette vet dere om, men på

RIKT UTVALG: Dekorerte tallerkener og smidde lysestaker er noe
av det en kan finne på utstillingen.
– Alt som står her er bruksting,
så det er ikke meningen at det bare
skal være til pynt.

Hobby
Gresslien begynte å skape brukskunst da han var ferdig i arbeidslivet. Han ser på det som en hobby.
– Jeg har alltid vært glad i å
jobbe med hendene, så dette er en
flott hobby. Jeg setter pris på at jeg
hvert år får stille ut tingene mine

her i Tollboden, fordi salget gjør at
jeg kan fortsette med det.
Hvor mye han selger varierer fra
år til år.
– Noen kommer og går etter
hvert ut igjen, mens andre ender
opp med å kjøpe noe. Jeg blir kvitt
litt av hvert, men det blir aldri
tomt. Det er i hvert fall veldig motiverende når folk kjøper noe.
Utstillingen varer ut neste uke.

døde i dag,
nær 90 år gammel.
Birkeland,
21. juli 2013.
"Kjært er ditt minne."

Inger-Ann
Lisbeth

Kurt

Anne Kathrine og Andrea,
Jan Fredrik og Charlotte,
Mathias.
Thea, Ellie.
(oldebarn)
Øvrige familie.
Begravelsen har funnet sted i
stillhet, etter mammas ønske.

grunn av ferie er det ingen som kan
fjerne den. Vedkommende som jeg
snakka med spurte om jeg ikke
kunne fjerne den selv – og det kan
jeg ikke. Håper stranda blir klar
mens det fremdeles er sommer».

Slutter seg
til avtale

Birkenes kommune har sluttet seg
til rammeavtalen om innkjøp av
diverse matvarer fra grosistledd
som Knutepunkt Sørlandet har inngått. Avtalen er forpliktende og
obligatorisk ved kjøp av de produkter som avtalen omfatter.

Skilt for
lavere fart

Per Ove Åteigen har henvendt seg
til Lillesand kommune med spørsmål om det er mulig å sette opp
skilt om sakte fart ut fra det nye
bryggeanlegget på Heldal.

- Vi har hatt hytte i fjorden her i
mange år nå og det har vært veldig
greit hva fart angår til nå. Men nå
er det nesten på livet å gå ut i kajakk eller å sitte i en båt og fiske.
Det kjøres det båtene er gode for
og folk bryr seg slett ikke om at det
er fem knop 50 meter fra land på
begge sider. Tror sannelig ikke de
vet hvor lite fem knop er i det hele
tatt. Selv har jeg måttet padle alt
jeg orket bakover for å unngå å bli
rent i senk noen ganger, skriver Åteigen, som mener litt skilting ikke
bør være for mye å spørre om.

Conradi
Begravelsesbyrå
Lillesand - Høvåg
Birkenes

Inneh.: Tonje Margrete og
Trond Magne Teistedal
Vi besørger alle byråtjenester

Tlf. 37 04 65 95
Hele døgnet

TAKK

takk
† Hjertelig
for all deltakelse ved vår kjære Johan Johansen sin

bortgang.
En spesiell takk til betjeningen på Birkenes Sykehjem,
særlig gr. 4, og for gaven til Røde Kors.
Familien

