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TEXACO
Vi utfører

SMØRING-OLJESKIFT

VASK - HJULAVBALANSERING

4

Porsgrunn — Tlf. 53410

Foto: Thrond

OMEGA

Alt i forsikring

SKIENSKIEN

3

SPAREBANKEN

sier

Se også vårt store utvalg i

BILREKVISITA — KASSETTSPILLERE OG BAND

I

Resultatet er usikkert —
Heigarder — Bruk

Spesialfirma i tegne- og kontorutstyr
Telefoner 20 863 — 24 221

Branntakstbestyrer 
Anders Bj. Kassen 
Skolegt. 2
Tlf. 52238 - 50684 
Porsgrunn

SPAREBANK
Banken der du bor.

Noe som skal gjøre det mulig 
med fortsatt framgang, blir vårt 
nye klubbhus. Det har vært det 
største prosjekt i flere år, og nå 
står det foran sin løsning. På 
årsmøtet i januar vedtok forsam
lingen enstemmig, faktisk uten 
debatt, å bygge ut klubbhuset for 
2.250.000,— kr. I løpe av våren 
vil de første spadetak bli tatt, og 
vi regner med at huset kan stå 
klart ved årsskiftet. Det vil bli 
anmodet om hjelp på forskjellig

Trim- og lysløype arbeides det 
fortsatt med. Arbeidet med stol- 
peoppsett håper vi er kommet i 
gang. Her har som kjent hoved
styret innvilget et lån på kr. 
25.000,— slik at man ikke skal 
bli forsinket. Søknad om tippe
midler vil bli innsendt i løpet av 
året, men først må saken gjen
nom de nødvendige instanser. — 
Idrettens Kontaktutvalg og de 
kommunale utvalg og nemnder 
samt Formannskapet. Vi vil i 
løpet av våren sørge for at de alle 
papirer er i orden og at søknad 
blir sendt.

hold, og vi håper at medlemmene 
vil slutte like sterkt opp da som 
på årsmøtet.

ertdin & <Seri7('ce->

BjtøTiQ Mginholdt
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«« BREVIK, EIDANGER og PORSGRUNN

Til slutt ber jeg alle våre 
medlemmer og sympatisører om 
at de slutter opp om foreningen i 
bydelen sin. Pors er Vestidas 
egen klubb og vil nå og i framtida 
være med på å prege miljøet i 
denne delen av kommunen.

Duddi

Vel møtt ønsker jeg alle våre 
medlemmer og andre lesere nå i 
1980, foreningens 75. år. Det er 
grunn til å feire dette jubileet. Vi 
har vokst fra den spede begyn
nelse i 1905 til fylkets største 
forening på disse år, og vi er 
fortsatt i vekst.

17. mai blir også en stor dag 
for oss. Som kjent har vi påtatt 
oss hovedansvaret for arrange
mentet denne gang — som et ledd 
i jubileumsfeiringen. Det med
fører at vi må finne fram til en 
formann og ellers dekke opp med 
personer i de komiteer som ikke 
blir fulltallige på 17. mai-komi- 
temøtet 12. mars. Nytt av året 
blir forøvrig at vi vil arrangere 
barneleker på Vestsiden skole, 
noe som forhåpentligvis blir 
populært for ungene på vår side. 
Vi vil også denne gang gjøre et 
forsøk på å få barnetoget over 
brua, noe vi ikke lyktes med i 
1975. La det bli full oppslutning 
om dette arrangementet fra våre 
medlemmer. La byen se at vi 
virkelig er mange og står sam
men.

nyte godt av fordi Bjørn aldri 
hørte til dem som sa nei til å yte 
hjelp. Uansett hvor liten en 
oppgave var, var den aldri for 
liten til å bli utført, og vi viste at 
når Bjorn påtok seg en oppgave, 
da ble den løst.

Foran jubileumsåret hadde 
han påtatt seg nye oppgaver som 
han sa fram til å løse. Han var 
midt oppe i dem da han så brått 
ble revet bort.

For sin store innsats for 
foreningen var Bjørn Reinholt 
tildelt den høyeste utmerkelse.

Bjørn var en medarbeider 
foreningen ikke hadde råd til å 
miste, vi savner ham alle, men vi 
sitter igjen med de beste minner 
om en fin person.

Vi lyser fred over hans minne.
Duddi

aocpttoekA

A-BERNES ANDELEN a
)^.^OfTILSENs

/rø‘30RSGRUNH

Brustrøket — Porsgrunn
Telefon 50 937

Norges 
Brannkasse

qå til

Gerd Realfsen
er valgt til ny formann i 

kontaktutvalget innen for ung
doms- og idrettsarbeidet i 
Porsgrunn Kommune. En meget 
viktig post og vi ønsker den 
dyktige Gerd lykke til.

i takt med tiden!

Bjørn Reinholt er ikke mer. 
En stor porser er borte. Han 
deltok i sin ungdom i bandy og 
skihopping og viste nok anlegg 
her. Men det var innen fotball 
hans evner viste seg å være størst. 
Bjørns spill i goalen er det nok 
mange som husker med glede.

Etter en aktiv periode er det 
mange som trekker seg tilbake. 
Bjørn gjorde ikl var
porser i sinn og skinn og tok sin 
plass innen de administrative 
rekker.

Det var nok innen dette 
arbeidet for foreningen han fikk 
vist sin storhet. Gjennom en 
årrekke som sekretær kom han 
til å få et fantastisk y ■ nsk 
foreningen, til d lemmer. 
Han var som et leksikon i sin 
viten om Pors. Dette fikk vi alle



BANDYBrødrene K&rhenJ. Pettersen
BLIKKENSLAGERVERKSTEDKJØTT- OG PØLSEVARER

LTelefon 51404 - PorsgrunnTlf. 52392 - Porsgrunn
V. Porsgrunn

SPORTSHUSET
Sykler - mopeder og påhengere.

Tlf. 53594
V. Porsgrunn Telf. 52121

Alfred Sport
Bandyoppmann Nils O. Isaksen.

Thor R. Jensen.
Porsgrunns Auto A/s

INGE-MA A/S Vallermyrene

Aut. Ford-forhandler

Tlf. 51150

Porsgrunn

RADIO - FJERNSYN - ELEKTRISK

Tlf. 52506 - 52507

Erik Studsrød
d... j

—>■

Filial VEST - Tlf. 54535

Atle Steen, sm&guttelagskeeper.Jan Magnussen, Brede Halvorsen, Nils 0. Isaksen og en ny Saab.

5

Porsgrunn 
Sykkelverksted

BU 
FOTBALL- 
DOMMER

Den norske Creditbank
PORSGRUNN

Trygg og DBS sykler 
Trygg mopeder 
Dekk og slanger 

Sykkeldeler 
Mopeddeler 

og reparasjoner

A
S

Erik Bie Johansen
har deltatt i juniorenes bandy- 

VM i Finland i vinter.

ALT I PREMIER OG GAVER 
får De hos

H. M. Marthinsen A.s.
GULLSMEDFORRETNING

ALT I BARNEKLÆR 
samt oppskrifter og garn.

Enkelte lurer seg selv
..... andre er våkne — sparer og sikrer seg med tanke på fremtiden: Gjennom 
de mange forskjellige spareformer vi kan tilby, oppnår De fordeler langt 
utover renter, blant annet rett til lån. For eksempel: Sparelån, Bosparelån, 
Lønnskontolån.
De virkelig store fordelene får De imidlertid ved
SPARING MED SKATTEFRADRAG.
Kontakt oss, og våre folk vil gi Dem råd og veiledning.

VELKOMMEN 
til våre forretninger! 

KJØTT - DAGLIGVARER 
TOLLNES- Tlf. 50848 

Kjøtt — Kolonial 
10 % på kolonial 

NETTO - Tlf. 54796 
10 % på kolonial 

KLYVEGT. 25 - Tlf. 52450 
Kjøtt — Kolonial 

KLYVEGT. 1 - Tlf. 50292 
Kjøtt

Vestsiden
Delikatesse

Smørbrødbestillinger mottas. 
Alt fra eget kjøkken. 

Fiskemat og delikatesse.

Storgt. 184 — Gromstul 
Tlf. 50863

Vestsiden Sko
Paul Bjørnsen 

TORVET

l/ELEVISJON

For A-laget sin del ble seson
gen vel et antiklimaks med 
hensyn til hva en kanskje kunne 
vente etter fjorårets fine avslut
ning. En uheldig åpning gjorde 
nok også sitt, men svært liten 
treningslyst fra de som ikke 
deltok på fotballtreninga har nok 
også vært en årsak. Likevel klarte 
laget å beholde sin plass i annen 
divisjon og større ambisjoner har 
en kan hende ikke satt seg.

Kampen om KM ble hardere 
enn ventet og her prøvde tydelig-

på fotballen og har heller møtt 
opp på fotballtreningen. Dette er 
januar måned og for vår del tror 
vi ikke det betyr all verden for en 
unggutt å være borte fra en 
fotballtrening på denne tiden av 
året.

I toppform
føler den seg som bruker GRUDESI 
Stikk innom og orienter Dem om det 
nye og festelige i GRUDEKLÆR

E n ef or ha nd ler_____

Likevel har ikke alt vært bare 
rosenrødt i år heller. Det har 
vært episoder vi helst ikke vil ha 
oss til del. Jeg tenker da på den 
konkurransen det har vært mel
lom fotballen og bandyen denne 
vinteren. Ja, de har vært så ille at 
guttene har vegret for a delta i 
bandykamper fordi de er redd 
for ikke a komme i betraktning

UT

Bandygutta har også denne 
sesongen holdt stillingen. Spesielt 
artig er det å konstatere den 
kollosale dominans vi har hatt i 
de yngre klasser. Junior-, gutte- 
og småguttelaget har vært mer 
eller mindre suverene her i 
kretsen og godt er det å se hvor 
mange fine bandyrekrutter vi 
har.

vis Brevik alle midler. Vi tenker 
da på den ulovlige bruken av Roy 
Edvardsen trass i at Roy fikk se 
det røde kortet i kampen før. Nå 
ser det ut til at kampen om KM 
vil bli avgjort før sesongstart 
1980/81, og da uten Roy Edvar
dsen. Vå får håpe det går vår vei 
da tar vi 4 KM-titler og bedre går 
det ikke an å gjøre det!

Thrond.

---

Dette konkurranseforholdet 
bør være unødvendig i vår 
forening. Vi forstår de ledere og 
trenere som har satt seg store mål 
i den sesongen som følger, men 
så ille rent idrettslig kan det da 
ikke være om ”podene” tar også 
en annen sport på ”si”.

Bandysporten har ikke topp 
prioritet hos oss. Gleden med å 
være med er derimot større i 
denne sporten. Derfor er da 
heller ikke noe krav fremsatt av 
bandyavdelingen om at de fotbal- 
Igutta som vil delta i bandyen 
skal få lov.



Dommerskare FOTBALL
ÅRSFESTEN 1979

Juniorlaget 1979.

■ -tfc

IÅNDBALL
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Junioravdelingen
stiller i år med eget styre be

stående av Morten Røh Petser- 
sen, Gunne Bjørnstad, Egil 
Johansen og Kjell Fluge.

Håndballgruppa har avsluttet 
sesongen, men en rekke cuptur- 
neringer står for døren. Omtrent 
samtlige lag skal blant annet 
delta i turneringen i Kristiansand 
i løpet av april og junimåned.

Anne Mari Kornmo
har oppfordret oss til å 

rose de flinke miniputt-tren- 
erne. Porsbladet gir også ros 
til Anne Mari for sin måte å 
benytte . .
Vi har £ . le . . este.

-

Samtlige lag har gjort en 
respektabel innsats. Damelaget 
har hatt sine problemer med 
hensyn til skader og graviditet 
(! ), men plassen ble holdt i 
divisjonen. I pikeklassene 11 — 
13 og 15 år havnet vi godt over 
midten av tabellen. Interessen er 
meget stor og spesielt 11 års 
klassen har vist seg populær.

Der har det enkelte ganger 
vært godt over 20 jenter tilstede 
på treninga. Treningsforholda har 
dog vært meget dårlige. Hånd- 
ballspill i gymsalen på Vestsida 
blir mer lek og barnehagementa- 
litet.

11/2 time

Porsgrunnshallen blir alt for lite 
for 5 lag. Mulighetene er også til 
stede for at vi må stille med to 
13 årslag i serien til høsten.

Morsomt er det også at vi har 
fått vår første kretslagsspiller i 
Trude Austad. Trude skal delta 
på kretsens 15 årslag i en 
turnering i Vestfold denne våren.

Det er også verd å merke seg at 
håndballen har vist å ha grobunn 
hos oss. Det var ikke mange som 
trodde det, da gruppa igjen ble 
startet 30. mars 1970. Gruppa 
har dog hatt livets rett. Noen 
feiring blir det visstnok ikke, 
men Porsbladet gratulerer ialle- 
fall med vel blåst — så langt!

Thrond

Thrond Kjellevold
har deltatt i en fotballdorn- 

mersamling på Lillehammer i 
Fotballforbundets regi.

På landslagssamling
i Tyskland hav to fotballgut- 

ter, John Olsen og Jan H. 
Halvorsen deltatt.

Jan Løkling
har deltatt i en reise med 

Fotballforbun let til S - ige for å 
se nærmere på svensk klubbvirk
somhet.

Pors har en av Telemarks 
største dommerskare med hensyn 
til fotball. I år vil vi ha Ame 
Kuntze i 6. og 7. divisjon, Odd 
Larsen i 5. og 6. divisjon, 
Asbjørn Tefre i 5. og 6. divisjon, 
Andreas Iversen i 4. og 5. 
divisjon og Thrond Kjellevold 
som divisjonsdommer.

Dommersituasjonen i Tele
mark er svært alvorlig. Kamp- 
antallet har øket jevnt og trutt de 
siste årene. Noen flere dommere 
har det blitt, men ikke nok til å 
ta alle disse nye kampene. 
Klubbene har dog ikke nevnt 
dette problem det minste og 
følgen blir at flere av årets serier 
må bli dømt av laglederne selv. 
Vi har vel ikke vært så flinke her 
på berget heller. Som medlem av 
kretsen dommerkommite kan jeg 
bare innstendig håpe på flere 
kandidater til dommeraspiranter. 
Interesserte kan ta kontakt med 
undertegnede i telefon 52509.

Thrond

vi har i
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BOKSING

Lars Andersen.

Rossing Bakeri
BAKERI OG KONDITORI

Tlf. 50260 — V. Porsgrunn

ET GODT INNSKUDD TELLER! Moderne klær for deg!

BEGYNN NÅ! Thrond

Benytt Dem

Telemarksbanken av laugetvare annonsørers tjenester
— en bank for alle!

Produsent for Telemark:

Lundetangens Bryggeri
j

Porsgrunn Verft a.s

Foto: Bjarne

9

En butikk 
full av 

moteriktige klær 
for hele familien 
til en riktig pris!

Mer for pengene i....

Foto: Bjarne 

nien. Dette vil også markere vår 
holdning.

Seniorlauget ønsker flere med
lemmer. Jo fler vi er jo større løft 
kan vi ta. Årsmøte 12. april.

Pors Seniorklubb, 
sekr.

9 
: i! i
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en butikk i 0-kjeden 
Nord en torget, Porsgrunn

KAI TANGEN
Alt i kolonial 

Komm. for Norsk Tipping

SKAU f ! '

Morild i
Poplindresser — Trimdrakter 
T urndrakter — Supportert^^yr 

_________ .
Fotballstøvler — Joggesko — Draktsett — Regndresser

Stort utvalg hos:
Intersport Porsgrunn %

Meieritorvet — Tlf. 52102

INTERSPORT

..................■år

”Hjailis” gjest i Pors seniorlaug 
Pors seniorklubb har holdt et 

vellykket medlemsmøte i klubb
huset. Til dette møtet hadde 
Hjalmar Andersen ”Hjallis” lovet 
å kor .me og holde et kåseri for 
oss. Vi hadde også invitert 
3en dauget i Herkules Idrettsfo
rening og sammen med våre 
med l emmer var vi samlet ca. 70.

sinner seg og reiser. Er en redd 
for politiske overgrep så unnlat å 
møte på åpning og sluttseremo-

. Gjiékølt A/s
Trelast- og Bygningsartikler

Tlf. 50938 - 53026
Kirkegt. 36 — 3900 Porsgrunn

overrakt en flott porselensvase 
med ”Pors-merket” på samt 
blomster. Fra seniorlauget i Her
kules ble ”Hjallis” også overrakt 
en flott blomsteroppsats. Det var 
synd at han hadde det så travelt, 
men han opplyste at han var 
kommet direkte hit fra Oslo, så 
nå skulle han rett hjem til 
Tønsberg og familien.

■ A
1 V ’

Boksesport uten Petter virker 
ikke bra. Pors har hatt en fin 
representant i Petter i flere år. 
Det eventuelle tap vi vil få den 
dagen Petter legger opp blir stor.

Petter trekker andre med seg 
på treningen, men ingen har nådd 
opp til et brukbart nasjonalt 
nivå? Det er ikke mange årene 
siden vi omtrent kunne ha stilt et 
eget landslag med Tom Gisle 
Skarnes & Co i tillegg til Petter. 
Familieforhold har gjort sitt at 
Petter er blitt alene. Bokseemner 
finner man bare ikke over natta.

Trass i en trenerkapasitet som 
vår egen Thor Skarnes nytter det 
ikke å få frem toppboksere når 
ikke talentet er til stede.

Likevel håper vi selvsagt at 
Pet.er sKal dia andre med seg. 
Samtidig ønsker nok det meste 
av idretts-Telemark at Pettc i skal 
lykkes i å nå sitt store mål -- 
Olympiske Leker i Moskva. Vi 
unner han denne turen og håper 
Norges Olympiske Kommite be-

Det ble ønsket velkommen av 
vål* formann Hans Haukenes. Da 
”Hjailis” hadde liten tid klemte 
han i vei med sitt kåseri med en 
gang. Han underholdt oss med å 
fortelle mange pussige historier 
og opplevelser fra sin tid som 
skøytestjerne, både under løp og 
utenfor banen. Det var veldig gøy 
å høre på ham, og han tok sitt 
publikum med storm, der han la ut 
og fortalte på sin morsomme 
trønderdialekt. Som takk for at 
han kunne komme, ble han

Våre damer sørget så for 
bevertning til oss som var igjen. 
Det ble lapskaus og øl, og kaffe 
og kaker senere. Vi koste oss alle 
på beste måte med prat og litt 
dans ut i de små timer.

O

å

adidas

C_j /g-, ;1 • laax.

Tom Gulliksen.

■



SKI
Tlf. 54922

Foto: Bjarne
Porsgrunn

VEST BAR Esso service

TOYOTA
W 3UREEN

A.N.Funnemark

De garderobeskap
PARKRESTAURANTEN

E i1)ESSEM plast Fra trimløypa.

Arne Findal og Egil Kristiansen med sine Rugtuedtpokaler.

. cA råt Aen i
Autorisert Installatør

råPorsgrunn
1

4J' 0

11

Gunnar Jorgensen TH 50538 Porsgrunn Vest

Komm. for Norsk Tipping A/S

Vestsiden Ur-Optik
Kåre Pettersen

Stedet hvor Porsere 
stikker innom når det 

gjelder aviser og blader.

Elektrisk forretning med godt utvalg 
i lamper, gaveartikler etc. 
Husk at vi også har rett til 
å utføre EL-installasjoner.

Sveise- og mek. Verksted 
Tlf. 51487 - Porsgrunn

FRUKT-TOBAKK 
SJOKOLADE

■ r 
jF

Geir Åge Olsen,
vår gode skihopper har vist 

ytterligere fremgang i vinter med 
flere seire i sin klasse. Langt har 
han også hoppet, i Rena-bakken 
nådde han 104 meter. Får vi en 
ny ”Per Johansen”?

KLÆR TIL ENHVER!
Stort utvalg — høy kvalitet 

rimelig pris

v/ Broen 
Storgt. 84b - Porsgrunn 

Tlf. 50834

JERNVARER - MALERVARER 
BYGGEVARER

Johan 
Jeremiassen a.s 
3901 Porsgrunn 
Bjarnason Bygg 
3670 Notodden 
Evensen Bygg 
3700 Skien 

& ’■Andr. Aasland
V. Porsgrunn

Vestsiden 
Blomsterforretning 

Numme og Handeland 
tlf. 51730 — V. Porsgrunn 

Blomster for alle anledninger 
i inn- og utland. 

Bukett- og kransebinderi 
Medlem av Norsk Blomstertelegraf

POMS

REFLEX
Torggt. - V. Porsgrunn

finøB
ucotolOcno-ojeotcotue

'i

Gå til

rø 1 ^rsaksen
Ved Brua Porsgrunn — Tlf. 51632

1

Etter trening og kamp 
slapper vi av på "Park"

En oppfordring til gående, 
dog ikke skigående.

medlemmer husker nok godt vår 
V j i| første formann, Christian Ander-

Med tall og innsats har det opp 
gjennom åra blitt gjort en kjem
peinnsats i skiavdelingens anlegg. 
I sin tid hadde også fotballspil
lerne våre egne treningskvelder i 
hoppbakken med å bære stein til 
bakken. Det var tider det!

Nå står det et flott idrettsan
legg oppe ved Rugtvedt, men 
skiavdelingens folk er ikke ferdig. 
De har planene klare til nye tak. 
Nytt løp i såvel hoppbakke som 
trimløype er det høyeste målet 
formann Kjell Knutsen & Co har 
i dette jubileumsåret. La oss håpe 
de lykkes! Thrond

Under en tilstelning like før jul 
—79 ble to virkelige slitere i 
skigruppa seg tildelt ”Rugtvedt- 
pokalen”.

Med sin store innsats i årtier i 
Rugtvedtbakkene var intet mer

-41
Egil Kristiansen, Arne Findal, 

Abraham Christensen og Arne Follhaug

Kuigtvedtpokalen til Egil 
Kristiansen og Arne Findal

piuivuorx luømiig. jl^u uiui 

skap i forskjellige høyder, dybder ' 
op bredder. Dorene får du i 17 j j

enn rimelig at disse to staute 
karer fikk denne æresbevisning. 
Rugtvedtpokalen er skigruppas 
høyeste utmerkelse og den hen
ger høyt!

A ■ ■ 

ori-.

Jubileumsåret 1980 har hatt 
sin første feiring i og med 
skigruppas 60 årsfest her forle
den.

En mer tradisjonsrik gruppe i 
Pors mange aktiviteter skal en 
lete lenge etter. De eldste av våre

7 Hl
F” ■IA

du nå har tenkt å 
kjøpe finner du 
kanskje blant 
Stars utvalg.
I alle rom hvor du trenger 
garderobeskap - entre, soverom, 
barnerom, vaskerom etc. kan du 
bruke Star-skap. En enkel og 
praktisk losning. Du får Star-

____ : r_____ i.:_n:___ i_______ J.__ J..U *

og bredder. Dørene får du i 17 
forskjellige farger og finértyper. 
Vi ønsker deg velkommen til å 
se vår Star-utstilling.

SnStar
I__ I garderobe j

Egil Kristiansen, Kjell Knutsen og 
Arne Findal.

fr!' f ’ 

råg-

7 «1 >■ a __________

rårå
> i - 'i
■ ♦ I rå • j

sen. Hans fine og lune vesen ble 
et godt kjennemerke. Personlig
heter har det alltid vært innen 
skiavdelingen. Det er kanskje 
farlig for en som ikke har fått 
med seg alt, men vi tar sjansen 
likevel. Halvdan Eltvedt, Andreas 
Nilsen, Aksel Fjeld, Affen Mag- 
nussen, Per Johannessen, Einar 
og Arne Røed, Egil Kristiansen, 
Arne Tørdal er vel et godt 
eksempel, men vi har nok likevel 
utelatt noen uten det er ment 
slik.



KLUBBHUSET JUBILEUMS
KOMITEEN

Foto: Thr ond

475.000-kr.

725.000-kr.

kr. 1.050.000-

kr. 2.250.000-

1 år:

kr. 102.500-

Dekning:
kr. 30.000 —

50.000-kr.

22.500-kr.
Foto: Thr ondkr. 102.500- L

Egil.Egil Kristiansen og Thor Skarnes.Duddi
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Velkommen
i styret

KAMERAT 
BRESJNEV - 
HER KOMMER 
PETTER!

Ad Huset blei følgende vedtatt 
på årsmøtet 25.1.80.

Drift og vedlikehold av garde- 
robeavdelingen må brukere av 
denne påta seg.

Finansiering av banklån på kr. 
250.000—. Nedbetaling på 10 år. 
rente 11 %.

Leieinntekter 
Salg på banen 
påskelotteri 
andre inntekter 
Medlemsbingo + 
10 % annen bingo

Renter og avdrag
Driftsutgifter klubbhusdel

1. En jubileumsplatte i porselen 
er for tiden i produksjon. Blir 
kun laget i et antall av 500 stk. 
Platten er tegnet av Harlad 
Vemren.

5. Stiftelsesdagen 25. mai vil bli 
markert med en mottakelse i 
Pors klut bhus for inn >udte.

6. Jubileumsfesten har vi lagt til 
høsten, og datoen er 1/11, og 
Hotell Vic er da stedet.

7. Videre planlegges det en såkalt 
jubileumsmarsj, i trimutvalgets 
regi.

r-' _

Finansiering:
Egenkapital
Egeninnsats
Kommunalt tilskudd
Tilskudd STUI
Kommunegarantert lån
Banklån

kr. 375.000- 
kr. 100.000- 
kr. 450.000- 
kr. 275.000- 
kr. 800.000- 
kr. 250.000,—

På grunnlag av de innkomne 
anbud på byggearbeider, elek
triske arbeider, rørleggerarbeider 2. En jubileumskavalkade er man 

iferd med å sette sammen.
Denne vil gi oss Porsere og 
ellers andre interesserte et 
historisk tilbakeblikk på id
rettslige prestasjoner, og videre 
fortelle om den institusjon/- 
menighet som det engang ble 
sagt om oss at vi er. Alt dette 
og hint vil byens borgere få 
lese om oss i denne kavalka
den, som vil utkomme først i 
mai måned.

Jubileumskomiteen -80 
Per Dahl, Egil Bratberg, Gunnar Haugland, Otto Malmgren,

Jubileumskomiteen -80 
Thor R. Jensen, Ragnhild Frønes, Erna Kittilsen, Karin Pettersen, 

Gerd Realfsen og Per Dahl.

Jubileumskomiteen har satt 
opp en rekke punkter for vår 
forenings 75 års jubileum.

4. I mai måned vil man kunne få 
kjøpt vår Jubileumsplatte og 
Kavalkade fra en stand i 
E.P.A. på Vestsida.

i
L

Når noen trekker seg ut av et 
styre, må deres plass erstattes av 
nye. Vi tror valgkomiteen fant 
fram til bra navn.

Som ny kasserer skal Unni 
Johannessen fungere. Unni er 
kanskje ny for mange, men hun 
har vært medlem av Damegruppa 
i en årrekke og hatt verv i styret . 
her mange ganger.

Som ny sekretær ble Bjørn 
Flåtsund valgt. Han har tidligere 
hatt samme vervet i Fotballav- 
delingen og er derfor godt kjent 
med forholdene i foreningen.

Hans Hansen ble det nye • 
styremedlemmet. Hans har vel 
først og fremst vært skiavdel- 
ingens mann, men har nok like 
godt kjennskap til hele forenin
gen ellers.

Som nye varamenn til for
retningsutvalget ble valgt Tor 
Svennungsen, mangeårig arkivar 
og spesialist på bandy og Svein 
Barth, medlem av lysløypekomi- 
teen.

Vi ønsker de nye velkommen i 
styret og håper de vil trives med 
arbeidsoppgavene.

3. En utstilling i D.N.C. Vest vil 
byens borgere kunne beskue 
våre største trofeer og æresbe
visninger som er erobret gjen
nom 75 rike år.
I en periode omkring stiftelses
dagen 25. mai vil denne 
utstillingen være.

Takk for 
innsatsen

Jubileumskomiteen har bestått 
av:
Egil Brattberg
Tor Jensen
Gunnar Haugland
Otto Malmgren
Per Dahl
Ragnhild Frønes
Karin Pettersen
Gerd Realfsen
Erna Kittilsen
Egil Kristiansen
Tor Skarnes

Etter vedtak i Bystyret 27. 
september 1979 vil kommunen 
dekke renter og avdrag på det 
kommunegaranterte lånet i 3 år.

og varme- og ventilasjonsarbeider 
har byggekomiteen kommet til 
en totalkostnad på kr. 
2.250.000,- Det er da tatt 
hensyn til uforutsette utgifter, 
prisstigning og byggelånsrenter.

På årsmøtet 25. januar takket 
tre av forretningsutvalgets med
lemmer av. Hans Frønæs etter 2 
år som kasserer, Einar Klingberg 
etter ett år som sekretær og Åse 
Christiansen etter ett år som 
styremedlem.

Hans vil vi fremdeles kunne 
trekke veksler på i forbindelse 
med byggingen, Einar regner vi 
med vil kunne hjelpe våre arki- 
varer når de en gang får mulighet 
til å komme frem på styrerom- 
met, og Åse fortsetter med sine 
verv i Håndballgruppa. Vi takker 
alle for godt utført arbeid og 
håper de vil komme igjen til nye 
verv når tid og anledning tillater.

Duddi e

kr. 52.500,—
kr. 50.000,-
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Eie og Nordahl, Tlf. 54 320 Porsgrunn Vest

og med en total omsetning 1974 på 68 mill, kroner. Vi bud
sjetterer med 78 mill, kroner i 1975.

TORVGT. 12 
PORSGRUNN

Spesielt jubileumsplatten vir
ker tiltalende og samlerverdien 
vil nok også bare øke med tida 
som går. Den største jubileumsga- 
ven vi vil få inneværende år kan 
det ikke være tvil om — vårt nye 
klubbhus.

Vi er inne i et jubileumsår. 
Bare det også kunne ha blitt et 
jubelår!

SKQ3TERI
JEG SATSER PÅ EM NY SESONG.
KAN NOEN HJELPE MEG MEP ?-

‘/Ws®
Bjarne Halvorsen

Distriktets største 
detaljforretning 
Medlemseid forretning med tilslutning fra ca. 8000 husstander

BONUS på alle kjop
GDS ig,or ae' $e>v-r»oiter for vedi.keholo cg 
sm6'epo'osione'

FOHSCRIfNN
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SkolfoH 
Boktnuti $k>»n 
Ov>» Solum 
Htiltad 
Skropeklev 
Manufoktur • longeiund 
O K binuniroiion. B'afib«>p

Porsbladet har alltid en trang 
fødsel med hensyn til dets første 
nummere, så også i år. Vi i 
redaksjonen skal jo først bli 
valgt, men nok om det.

ps. - skroskøttene er små ?.'? 
5P0ETS1J& HtlSEN 

J^MS-8Oo

MmdAt 
Herre 
Bølahvgdo 
Stothelle 
Drongedol 
Vodfoei 
Klyve

Også skigruppa feirer jubileum 
i år. 60 åi’ er det siden den første 
formannen Christian Andersen 
ble valgt. Mange ting har hendt 
siden den gang bl.a. med hensyn 
til skianleggene. Rugtvedtbak- 
kene har gradvis blitt utbedret og 
nå står også ei trimløype for 
døren. Lys i denne kan det bli 
allerede til høsten.

KM-gutter enkeltapparater står 
gruppa som arrangør av i mai. 
Dette arrangementet må en ty til 
Stridsklevhallen for å få avviklet.

Porsbladet kommer tilbake 
med mer bildestoff fra tumgrup- 
pa i neste nummer.

Vi minneåallefall om blad- 
pengene. Dertil håper å på flere 
innlegg fra våre mi
mer. Porsbladet vil neste gang 
komme ut i månedskiftet mai/ 
juni. Stoff til dette nummer må 
være redaksjonen i hende sendes* 
27. april. Merk Datoen!

Jubileumskomiteen har lagt 
opp til en rekke arrangementer. 
Det skulle være noe for enhver 
smak.

Turn gruppa kjører ufortrødent 
videre med Reidun Skilbred ved 
roret. Oppslutningen på treninga 
til de forskjellige partier er 
enorm.
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Byggefirmaet Hus og Hytte- 
bygg har startet opp og vil sette 
alt inn på å klare bygningen på 
kortere tid enn de i kontrakt- 
form er bestemt, 155 dager. Det 
vil derfor bety at vi kan nytte 
huset enkelt deler allerede i 
august! Det skal bli storveis! 
Damegruppa gjorde nok en 
”topp-sesong” i —79, så den 
store hussjekken ble satt inn på 
byggekontoen dette året også. 
Oppstarten fra den gruppa ser 
bra ut i år også. Eldrefesten ga 
nok ikke noe overskudd penge
messig, men rent menneskelig ga 
den svært mye til de 100 eldre 
som var til stede.

50-60 personer til stede er 
intet særsyn. Plassen i gymsalen 
ved Vestsida skole er sprengt for 
lengst. Turngruppas behov for 
flere timer og mer plass er meget 
stort. Likevel har en nesten gitt 
opp håpet i allefall dette tiåret.

PORSGRUNN
DISTRIKTETS STØRSTE 0G MEST MODERNE VAREHUS
f., y ‘ D • »<•• 50 60% <>. k».nc.....r no"d'e’ -<J» on i> r> a

• r 1 >n go- <>• dv ikci. !»»«•$ .0-' •'.ggr' ijr «'.l.o Jndv
■ <>• Or •iri'r i' ■ "o"
♦ Moderne lokoler lom er leite o finne from i * Kvalrteftvarer i «noiml ulvolg
* Rikiiga ørner * Spetrelle gode tilbud pO aktuelle vorer
Vet du at vi har spesialavdelinger i

D.v"ek'»- Hei-eU». Sko vn.-t.rrr
\o.kf- Gene* eg weso-go’' «'c •. s«

Vi er noe nytt og friskt
ko— •'(V — .i* O vie deg Vri" ge .iit' • c

Oen nye moten blomitrer hor

«• r-e>.r-ge- cg»O • Jr- ic- -o- de' -r» 
lyst p6 noe godt?
3c* tr • -.»•
Elter en hyggelig og morsom handletur

' • kA -o -g- . g .J. J- • 1.1 j.r p- te-
.<i-i»e g O ■ -- e o-ore »'rdr’
Stor parkeringiplati ute og inne
Benytt Dem ov v6r informai|onit|eneite 
ved hovedinngangen

Thor Jensen er på jakt etter 
forskjellige typer skøyter. , 
Er det noen av våre medlemmer 
som kan være til hjelp her?

E idon^ur
VoHøtmyrenø
Longeiund

Kleive
Borpeitod

Eget boken med 14 onsotte og 4 biler som forsyner 
distriktet med rykende ferske vorer fro Langesund 
til Bo. Leverer ah i bred og kond-torvarer tri olle 

anledninger.
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Kom innom og se de 12 fjellblomstene hos oss.

O^Mf-fqrkk Bradrana Dyrlng. Pongrunn
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REVI NO

HERØYA KINO
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anbefaler sin
Tobakk,- sjokolade- og Papirforretning

Kommisjonær for 
Norsk Tipping 

Det norske pengelotteri 
Utbetaling av gevinster

Vestregt. 14 — Porsgrunn 
Tlf. 51729

• KINO ■
£
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få 6 r få. < ister
på bafiebcwf -rå

Fj
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Fjellflora fra Porsgrund - en sikker suksess som 
gave og samleobjekt. Nå er det kommet 6 nye 
motiver.
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