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Det er blitt juni. Mye har skjedd
siden sist jeg skrev. Vi har gjennomført første fase av jubileet. Komiteen
hadde lagt ned et stort arbeid i utstil
lingen i klubbhuset. Her var samlet
stoff, bilder, protokoller, utstyr fra
alle gruppene. Mange møtte opp for
å se, men det var altfor mange som
ikke var der. Vi savnet fremtredende
personer i styre og stell, ikke minst
J^fra gruppene. Det er i orden at man
^^er veldig opptatt av alt som skjer i
) dag, men uten historie eksisterer in! genting. Vi hadde også ventet besøk
j av flere pensjonister enn de som
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Filmen som var tatt opp fra virk
somheten gjennom 1989-90, burde gi
i et godt bilde av hva som skjer i fore
ningen vår. Øyvind Kittelsen har all
ære av resultatet. Det er ikke enkelt
— som amatør — å skulle filme så
mange aktiviteter. Noen ventet kan' skje at filmen skulle være som en
vanlig videofilm, men da måtte vi
nok ha måttet ut med minst
100.000,- kroner for filmen.
Noen særlig respons fra seerne er
} det ikke blitt, svært få bestillinger er
kommet inn på filmen. Er ikke interV essen større hos våre medlemmer?
Men Egil og Thor, som har hatt an
svaret for utstillingen og vært med; virkende i produksjon av filmen,
burde kunne si seg fornøyd så langt.
Vi kan prise oss lykkelige som har
1 slike medlemmer.
Jubileumsfesten er utsatt til hø
sten — 3. november, og det bør alle
medlemmer merke seg. Årsaken til
utsettelsen var først og fremst at
, noen av de personer som vi ønsker å
' hedre under en slik fest, ikke hadde
anledning til å være til stede 5. mai.
Som mange har registrert siste
høst, stod Porsgrunnsveien 345 på li1 sten over kommunale eiendommer
< som kommunen kunne ha planer om
å selge for å skaffe seg inntekter.
< Gjennom en rekke år har vi kunnet
' disponere denne bygningen. Vi har
' gjentatte ganger fått forlenget en
leieavtale med kommunen, noe som
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også har gjort at vi har brukt en del
penger på å gjøre huset i stand. Flere
hundre tusen er nok gått med i til
legg til all dugnadsinnsatsen som er
lagt ned. Det er fotballavdelingen
som vel først og fremst har hatt gle
de av huset. Her var junioravdelin
gen fast stasjonert de første åra. Nå
når annen etasje er blitt så fin, har
markedssjefen fått kontor her, og
her er kommet et flott møterom.
Da meldingen om eventuelt salg
kom i avisene, var det mange tunge
tanker som dukket opp. Hva hvis
kommunen gjorde alvor av dette —
selv om den ikke kunne utnytte huset
til noen ting. Det var ikke lenger et
beboelseshus. Vår henvendelse pr.
brev gikk da ut på at vi gjerne ville
beholde huset på de samme premisser som tidligere, men aller helst at
vi fikk overdratt eiendommen veder
lagsfritt. Vi legger ikke skjul på at vi
nok underhånden fikk nevnt utenom
at det vel var gitt eiendommer gratis
til andre foreninger i kommunen, og
at vi vel ikke var den som hadde
mottatt mest i årenes løp.
Gledelig var det da at ordfører
Moen ved åpningen av jubileums
utstillingen hadde med som gave
skjøte på eiendommen Porsgrunnsveien 345 i tinglyst stand. Vi er me
get takknemlig for gaven, en bedre
jubileumsgave kunne ikke ordføre
ren hatt med seg.
Vi har visse planer om å utnytte
området nedenfor nåværende gresstreningsbane, anlagt i 1975 på et om
råde som vi har leiekontrakt med
kommunen om, for 40 år framover.
Kontrakten er tinglyst — heldigvis
kan vi si i dag.
Som det fremgår av anlegget, har
vi ikke utnyttet hele området på 17

Sats og trykk:
Myklebust Offsettrykkeri,
Porsgrunn

mål. I mellomtida — til vi fikk råd
til å gjøre noe mer, ga vi beskjed om
at det resterende kunne utnyttes til
jordbruksformål i stedet for at det lå
brakk.
Nå viser det seg at «noen» i kom
munen har greid å skrive kontrakt
med en annen om dette området —
uten å sjekke om det finnes andre
kontrakter. Dette blir et dilemma for
kommuneadministrasjonen, men vi
håper man greier å finne ut av det.
Neste vår ønsker en å gjøre noe ut av
resten av området, lage til mindre
ball-løkker for de yngste. Da må
kommunen ha ordnet opp.

Idrettsskolen er avsluttet for i år.
Omsider har vi greid å samle repre
sentanter fra alle gruppene til et
møte, slik at det er dannet styre.
Snorre Realfsen er hovedansvarlig
for innkalling til møter med styret.
Svein Norling og Hilde Kjeldsen vil
også nesteår påta seg å være hovedinstruktører, men dele ansvaret mel
lom seg på en annen måte enn sist år.
Oppsummeringen av året blir at sko
len har fungert bra, men at vi nok
kan gjøre mange ting enda bedre.
Skien Isstadion er blitt et pro
blem. Med de siste vintres isforhold
er det klart at Isstadion er eneste al
ternativet til avvikling av bandykamper. Vårt bandylag rykket opp i I.
divisjon i vinter og må spille sine
hjemmekamper der. Nå koster an
legget for mye, og Skien kommune
truer med å stenge.
Vi — hovedforeningen — tok der
for initiativ til et møte med porsgrunns administrasjon 28. mai. Vi
skal ha et nytt møte 12. juni, og i
mellomtida har kultursjefen laget en
forts, s. 5
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GRATULERER MED 1. DIVISJON!
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Are W. Hansen, Roy Edwardsen, Atle Steen, Terje Thorsen, Jarle Steen
Solberg, Skeid, Stabæk, Mjøn høres sikkert ganske r "
utrolig ut for
dalen...og Pors. For en bandy- mange i og med at vi rykket cpp,;
t opp, men
spiller er dette søt musikk i hans for en fra bandymiljøet er det ikke så
ører. 1Det å spille mot tradisjons- merke lg' Man kommer langt med inn
rike lag som forannevnte har sats og tæl i alle idretter, og bandyen er
unntak. Menharv
nå Hm
når vi skal møte
lenge vært en drøm blant bandy- intet
h^no^Hten
• - ..msett at vi må
spillerne i Pors. Og endelig, et- forbedre oss som
bandyspillere, og
ter 23 år i 2. divisjon, har vi skal vi klare det, må vi ha
• - -.a en trener,
klart det. Til vinteren spiller vi i
Når vi gikk inn i <•sesongen
—
i vinter
1. divisjon!!!
vi en klar målsetting; Opprykk!
Etter at vi mistet opprykket på målDe siste amatører blir bandyfolket
kalt. Uttrykket har vel blitt en frase et
stor. V, hadde fått en forsterkning fra
terhvert, fordi det koster mye penger å Brevik, nemlig Roy Edwardsen. Tele
spille bandy. For sesongen 90/91 får vi marks sannsynligvis største bandvtaet budsjett som overstiger 200.000,-. lent gjennom tidene. Det var en del
Den største forskjellen fra i fjor er ut Breviksfolk som sikkert rynket litt på
giften til en trener. Som kanskje ikke
nesa da overgangen ble kjent men i
alle vet, hadde vi ikke trener i fjor. Det Pors ble han tatt i mot med åpne ar-

o^v7ha7/«iden’Var°ptimismen

Arvid Tveit, Øystein Valle

Formannen..,
Fra s. 3

utredning overfor politikerne. Vi håi per det kan være signaler om at
Porsgrunn kommune vil hjelpe ikke
bare våre bandyspillere, men også
' Breviks og Eidangers. Det er noe
' urettferdig at ballidrettene er tilgo
desett så mye som de er i forhold.
' Tross alt er bandyen eldre som
idrett. Det må heller ikke glemmes at
den første kunstiskomiteen for
1 Grenland sprang ut fra bandygruppene i Porsgrunn, og man var kom
met ganske langt i arbeidet da Skien
1 hoppet på karusellen. Porsgrunns
^K>olitikere bør derfor vise litt velvilje
7^og prøve å hjelpe til å overleve ved å
være villig til å yte noen kroner til å
? dekke driftsunderskuddet med, stort
1 eller lite tilskudd tror vi vil bli sett på
. som positivt fra Skiens side.
Det har vært anstrengende vår for
oss i styre og stell med mye planlegging og mye praktisk arbeid. Mye
har vært utført av forholdsvis få
personer. Det er å håpe at organisa/ sjonskomiteen som så vidt er kom
met i gang, kan komme fram til opp, legg som gjør at oppgaver blir for
delt på flere etterhvert.
Det er også å håpe at alle våre ak; tive viser vilje og innsats som står i
forhold til alt det administrative som
legges ned. Vi er helt avhengig av
gode resultater, om økonomien skal
klares.
God sommer.
Duddi

Gratulerer...
Fra s. 4

mer. Det var kanskje siste gangen vi
hadde en mulighet til å få et 1. divisjon
fra Telemark, og det ville Roy være
med på. Bandyen i Telemark har også
hatt en tilbakegang de siste årene, spe
sielt fra publikums side. Det var på
mange måter et være eller ikke være
for bandyen i Telemark i fjor.
Og det begynte dårlig. Etter halvspilt serie hadde vi 9 kamper og 9 po
eng. Vi var et hav ifra 1. divisjon. Men
så begynte runde 2 i bandyens meget
spesielle serieoppsett. Vi tok 7-sju stra
ke seiere, og var klare for kvalifiseringFørste kamp hjemme mot Ullevål vant
vi 4—1. Første etappe unnagjort, én
kamp fra avansement. Den gikk i Oslo
mot Snarøen. Det ble en nervepåkjenning for enkelte. Vi ledet 4—1 ved pauforts. s. 3

se, men var langt ifra trygge på seieren.
Det ble 4—2 og det ble 4—3. Da for
svant Kjell Skauen opp i skauen. Men
det holdt. Bjørn Barth hadde gitt total
forbud mot å ta med Champagne til en
eventuell feiring, det betyr ulykke,
men når seieren var vår spratt flaskene
(7 ialt) opp av bagene og vi sang seier’n
er vår så Kjell fikk tårer i øynene.
Galskapen fortsatte på Promenaden
senere på kvelden, der kanskje noen og
enhver registrerte oss...
Målsettingen i år blir å etablere oss i
1. divisjon, markedsføre Pors-navnet
på en positiv måte, og prøve å skape
mere blest rundt bandysporten. Vi har
et godt lag på gang, alle spillerne er vil
lige til å satse for fullt. Vi har fått to
nyinnmeldelser fra Brevik, og Kai

Videokassettene/jubileumsfilmene
«Pors 1990» samt den «Historiske»
Pris: Kr. 300,- pr.stk.
Pris: Kr. 500,- ved kjøp av begge
Bestilles hos:
Øivind Kittelsen tlf. 55 21 35
Thor R. Jensen tlf. 55 08 82
Egil Brattberg
tlf. 59 68 15

Styre og komiteer i Pors Skiavdeling
Vedtatt på årsmøte 27.04.90
SKISTYRET: Leder: Olav Dahle, ikke
på valg, nestleder: Karl Erik Lunde, 2
år, sekretær: Aud Lindkjenn Olsen,
ikke på valg, kasserer: Karin Dammen,
ikke på valg, styremedlem: Kai Olsen,
2 år, 1. varamann: Erling Støland, 1
år, 2. varamann: Nils Tore Johnsen, 1
år

Bryntesen, tidligere jr. landslagsspil
ler, gjør comeback etter to års opp
hold. Så herved inviterer jeg alle idrettsinteresserte Porspatrioter til å se på
idrett av topp kvalitet på isstadion til
vinteren. Vi trenger dere, og hvis dere
ikke vet det;

HOPPKOMITÉ: Hans Dammen (le
der), Bjørn Østland (sportslig leder),
Anders Aasland, Wiggo Engvold, Per
Karlsbøck, Reidar Thoresen, Ragnar
Wold, Gunnar Thygesen, Kai Olsen

BAKKEKOMITÉ: Arne Findal, Egil
Kristiansen, Erling Støland, Anders
Aasland, Hans Dammen, Karl Erik
Lunde

LYSLØYPE-/LANGRENNSKOMITÉ: Svein Barth (leder), Kjell
Knutsen, I. Kristiansen, J. G. Helgetveit, Arne Stenkvist, Einar Knutsen
MATERIALFORVALTER: Anders
Aasland (leder), Gunnar Thygesen

ARKIVAR: Eilert Jensen

BANDY ER GØY!
På vegne av bandygruppa
Terje Tveit, sekretær

NY VALGKOMITE: Erling Støland,
Anders Aasland, Hans Dammen.

-et godt sted
å handle

PORS FOTBALLAVDELING

SANT
Pors fotballavdeling har inngått en to-årig avtale med PP-senteret.
Avtalen går m.a. ut på at PP-senteret står for annonsering av våre hjemmekamper i
serie og cup for sesongene 89 og 90.
Fotballavdelingen er svært glad for den avtalen vi har fått med senteret, og vi opp
fordrer samtidig våre medlemmer om å benytte det lokale «senter» -PP-senteret.
Pors fotballavd. økonomiavd.

EBtluål
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JUBILEUMSUTSTILLINGEN

Onsdag 2/5-1990 klippet ord
fører Ivar Moen over det blå sil
kebåndet, som fortalte at utstil
lingen 1990 var åpnet. Det etter
at undertegnede hadde gitt en
kort orientering omkring arbei
det med utstillingen, og ønsket
velkommen. Etter 34 års arbeide
med dette prosjektet, var vi nå
ved veis ende. Alle distriktets
aviser var tilstede, sammen med
et titalls porsere, fylte vestibylen
og den ytre gangen ved åpningssermonien.
Når en dom over utstilingen
fra en samlet presse, gir oss kar
akteren: «En gedigen og flott utstilling», føler vi som tok på oss
dette arbeidet, at vi har fått lønn
igjen for strevet, fra den kanten,
At hovedforeningens formann Duddi Kjellevold Rød, i
sin tale ved åpningen, ga oss en
lignende karakter, og takket Øivind Kittelsen, Thor R. Jensen
og undertegnede med blomster
for flott jobb, varmet stort.

dertegnede på et tidlig tidspunkt
hadde orientert lærerne der ned
på skolen, ble undervisningsti
mene med et kulturelt og histo
risk tilsnitt lagt til utstillingen.
Det ble lagt opp til ca. 2 ti
mers besøk av hver klasse. Dette
gikk over 2 dager, og da hadde
alle klassene besøkt oss. Hvert
klassebesøk bestod av 3 sekven
ser:
1. 10 min. historisk orientering
omkring I.F. Pors v/undertegnede.
2^ Omvisning i alle utstillingsavOLlingene.
3. Visning av filmene «Pors
1990» og den «Historiske».
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Verd å nevne er ordfører Ivar
Moen, i sin tale under kaffen,
overleverte hovedforeningens
formann skjøte på Porsgrunnsveien 345, som gave i forbindeise med vårt jubileum. En
flott og verdifull gave som det
ble satt stor pris på.
At tilstrømmingen fra de
gamle helblåe porsere var noe
tynn disse fire dagene utstillin
gen varte, var jo noe skuffende.

Her hadde de virkelig mulighe
ter til en seriøs minnestund, for
å minnes de gamle ting og dager,
satt opp imot det moderne i dag.
Av de utlagte ting, var avisprotokoller fra ti og tyveårene,
som vi registrerte fanget stor in
teresse, samt det store prangen
de billedgalleriet. Kinosalen^
«Lillesalen og Dompa», hvor
filmene «Pors 1990» og den
«Historiske» ble vist non stop,
hadde hele tiden seere på stole
ne. Kommentarer derfra uteble
da heller ikke, ble det registrert.
Gjennom presse, Telemarksendinga og Radio Grenland,
hadde vi gitt utstillingen, mener
vi, så god dekning og forhånds
omtale det var mulig fra vår side
å få til.
At idrettskretsen etter oriente
ring og innbydelse til å besøke
vår utstilling, glimret med sitt
fravær var skuffende. Utstillin
gen varte tross alt i 4 dager.

Meget gledelig var at utstillin
gen tente lærerne ved ungdoms
skolen på vestsia. Etter at un-

1

Når det gjelder filmene er jo
dette et kapittel for seg selv. Filmen «Pors 1990» som dekker
alle miljøer innen foreningen,
har en spilletid på 2 timer og 8
min. Et års arbeide ligger bak
denne filmen. Bare det å få inn
passet besøkene i de mange mi
ljøer, og til ulike tider, har vært
et enormt planleggingsarbeide
som har kostet store mengder
tid og penger. Her har vår ut
merkede fotograf Øivind KittelWn, med stor hjelp fra Thor R.
Jensen, nedlagt et enormt arbei
de. Når da filmen også har fått
med seg mange vestsiafolk og
ikke minst porsere, gjør at den
etterhvert i fremtiden har stor
historisk verdi for foreningen,
porsere, vestsia og Porsgrunn
by.
Den historiske kassetten har
også en spilletid på ca. 2 timer.
Den dekker tidligere opptak
N.M. på ski i 1952, som Pors ar
rangerte. Videre fotballkamper,
turn, Petter Røh Petersens fina
lekamp under nordisk mesters
kap i København. Petter ble
som kjent her nordisk mester.
Begge disse videokassettene,
som bør høre hjemme i et hvert
helblått porsehjem, kan bestilles
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hos Øivind Kittelsen tlf. 55 21
35, Thor R. Jensen tlf. 55 08 82
og Egil Brattberg tlf. 59 68 15.
Pris pr. kassett: Kr. 300,-. Ved
bestilling av begge kassettene kr.
500,-.
Til slutt vil jeg takke alle som
var med på å gjøre denne utstillingen mulig, enten i form av bidrag av historiske ting, fysisk

arbeide, snekring, kaffekoking,
vaffelsteking og bollebaking. En
spesiell takk til deg, Duddi, som
ga oss det grønne lys, for å kunne sette igang. Ikke minst din
positive innstilling og oppbakking underveis varmet, og da
helst i sluttfasen for å bli ferdig
med det hele til fastsatt åpningsdag.
Egil
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Allred Sport
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Telefon 55 14 04 - Porsgrunn

HMST/KJEDEN/

Nok en gang ble det gjennomført en
flott turnering i regi av TA og Pors.
Det var kanskje noe mindre deltagelse
enn årene før, utene at det la noen
demper på tilstelningen. Her er noen
bilder fra turneringen.
Bjarne

FRISØRMESTER ROY ÅGE NÆSS

//JORGEN ?

<□00000000000^00^
Skien, tlf. 52 0903 - Porsgrunn, tlf. 5507 79 - Brevik, tlf. 97 04 54

NENSET, 3900 PORSGRUNN
Telefon (03) 59 5888

T.EgNEMNG
i
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Forsikring - Finansiering
Kontakt oss...

Godt utvalg
i garn og babytøy
0-4 år

Telemark

Assuranse a.s
Storgt. 79 - 3900 Porsgrunn
Tlf. (03) 55 97 25 - 55 97 26

Vestregt. 16 - 3900 Porsgrunn - Tlf. 55 58 93^^**
Kjell Janson - Anders Kassen

Etter trening og kamp
slapper vi av på "Park"

PARKRESTAURANTEN
ALT I PREMIER OG GAVER

Porsgrunns

får De hos

Auto A/s

Vallermyrene

H. M. Marthinsen A.s.

Aut. Ford-forhandler

GULLSMEDFORRETNING
V. Porsgrunn

Tlf. 55 11 50

BRUK FAGMANNEN

VINDUER - DØRER - GLASS
SPEIL - INNRAMMING
GLASSMESTER

OLAF A. THORESEN A/S
Drangedalsvn. 2 - 3900 Porsgrunn
Bokholderi - verksted - forretning
Telefoner (03) 555313 - 55 5314

STØTT
VÅRE
ANNONSØRER
3
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TURNGRUPPA BRØT UT
Noe svært mange merket seg at Pors selv også feiret jubileum — 85
17. mai, var at turngruppas år. Turngruppa trommer sammen til et
medlemmer ikke stilte under medlemsmøte og tar saken opp på ny
foreningens fane. Det var man og får et nytt vedtak om at de ikke vil
la seg diktere av hovedstyret. Det kom
ge bemerkninger om dette
mer på nytt et brev fra turngruppa med
Årsaken var følgende: Norges beskjed om at man ikke finner noen
Gymnastikk- og Turnfobund er grunn til å ta beskjeden fra hovedstyret
100 år i 1990, og hadde funnet ad notam.
på at det skulle feires 17. mai —
Når det ikke nytter for et hovedstyre
av alle dager — ved å samle
å gi beskjed gjennom et vedtak og ar
turngrupper i kommunene un gumentasjon om at en undergruppe
der plakater.
har å følge et vedtak fattet av et en
Saken ble behandlet på et tidlig tid
spunkt i hovedstyret og avvist enstem
mig av et samlet styre. Vi mente at et
forbundsjubileum ikke hadde noe i et
folketog å gjøre, at forbundet heller
burde markere sitt jubileum med en
turnsportens dag e.l. Dessuten finnes
det turnforeninger i Norge som er eldre
enn Turnforbundet selv. Man glemte

Butikken med
atmosfære og
særpreg

Det var en uklok handling man fore
tok seg denne gang. Ikke alle øvrige
grupper var like glad for den, og grup
pene trenger av og til hjelp fra hveran
dre. Da er det best å stå på god fot.

Kommisjonær for
Norsk Tipping
og Lotto

Kjempeutvalg i gaveartikler
1

■/ HUNDRE

■

D.

Storgt. 101

Porsbladet
ønsker alle
sine lesere

stemmig hovedstyre, da bør ledelsen i
turngruppa lære seg hva våre lover
sier.
Hovedstyret er foreningens høyeste Æ
myndighet utenom årsmøtet.

M INTER
~ SPORT

RRDR^RRELRHD

GOD

Butikken i P.P. sentret

ISfeSOMMER!

STEINAR SKRETVEIT

JERNVARER - MALERVARER
GULV

0G VEGGBEKLEDNING.

Krantransport

Alle undergrupper plikter å følge ved
tak fattet i hovedstyret. Dette bør turngruppa merke seg til en annen gang.

Tlf. (03) 59 5912, Mobil 094 51060

Stedet med Shell-service Shell bensin og olje
Vi vasker Deres bil med automatvask og underspyler
Rekvisita og kiosk i stort utvalg

Tank degnet rundt med minibank

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

Eneforhandler

r

«r

Vestsiden
Blomsterforretning

interflora

I

i

Tlf. (03) 5517 30 - V. Porsgrunn

£

fe

Spesial firma i tegne- og kontorutstyr

i

SKIEN

Telefoner (03) 52 08 63 -524221

SKIEN

Blomster for alle anledninger
i inn- og utland.
Bukett- og kransebinderi
Medlem av Norsk Blomstertelegraf

REFLEX
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På
Meieritorvet
og i
Down Town

KAI TANGEN
Alt i kolonial
Komm. for Norsk Tipping

FRUKT — TOBAKK — SJOKOLADE
VIDEOUTLEIE

Kommisjonær for Norsk Tipping A/S,
Pengelotteriet og Lotto

PORS SERVICE SENTER
Eie og Nordahl, Tlf. 554320 Porsgrunn Vest

Drangedalsvn. 20, Porsgrunn v. -Tlf. (03) 555851

Porsgrunns
2
ledende
sportsbutikker
tilbyr
deg
riktige
produkter
til
riktige
priser

11/INTER SPORT P

F

Gudrun Kjellevold
Anders Bårdsv;

BJØRNSTAD
Tlf. (03) 552482
NORDENTORGET

1

3900 PORSGRUNN

T..A

blomsters enter

DATATiPPING

«BUSSE»

NÅR DET GJELDER
TRYKKSAKER

på Vessia
Tlf. (03) 5517 29

t

KONTAKT

©fciBigfelten

Tipping - Lotto - Rikstoto
Lodder

Frukt - Tobakk - Sjokolade
Aviser - Varme polser.

HUKEN 6 - 3900 PORSGRUNN
TLF. (03) 55 22 75
FAX (03) 55 86 80

Matolja®
Ungdotnsbtrtikken midt i By’n
Tlf. (03) 55 20 81 - 3900 Porsgrunn

Sveise- og mek. Verksted
Telefon: 5532 87-Porsgrunn
Når det gjelder
HERRE- og UNGDOMSKLÆR

I

Gå til

i

JKr.

Vestsiden Ur-Optilk
i

®mi *

Kåre Pettersen
Telefon 551632- 3900 Porsgrunn

Tlf. (03) 5549 22
Porsgrunn

BRINGER Ring telefon (03) 596913
I
I

BLIKKENSLAGERVERKSTED

Telefon: 550409 - Porsgrunn

MP

(150 m syd for Bjørnstad
Matsenter mot Porsgrunn)

J

