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HUSK!

Medlemsmøtene
første torsdag i hver
måned (unntatt juli).

Klubblokalet
“Låven” åpner fra kl. 18.00
– møtet begynner kl. 19.00.

FORMÅL: Klubbens formål er å fremme interessen for historiske kjøretøy ved å ha et
aktivt klubbmiljø som kan formidle faglig rettledning og sosialt bindeledd for nye som
gamle medlemmer. Klubben skal fremme interessen for å oppspore, restaurere og bevare
kjøretøy av klassiske årganger av teknisk eller historisk interesse. Klubben skal arrangere
turer, konkurranser, utstillinger og stevner for slike kjøretøy.

REDAKSJONENS HJØRNE
Det er blitt 5. oktober. Folksomt på klubbmøtet i kveld, og været var jo så flott! Det
var gøy å ta veteranbilen til møtet, og trivelig å treffe veteranfolket igjen. Det er
mulig dette ble sesongens siste kjøretur. Imidlertid så er det jo slik at om det kommer
sol og varme så er muligheten for å ta en tur til der. Formannen sa det meget
treffende: Vi går inn i den stille perioden. Høsten er kommet. Fargene kommer for
full fart i naturen. Jeg synes at noen ganger det er godt og stoppe opp og nyte synet
av hvordan naturen skifter farge.
Vi hadde et hyggelig redaksjonsmøte. Jeg setter stor pris på å treffe de gutta! Det
er en takknemlig oppgave å kunne velge i tilgjengelig stoff. Vi setter stor pris på å
få bidrag fra medlemmene. Ekstra gøy er det jo å kunne ha stoff nok til å måtte
prioritere, å kunne si at dette er jo ferskt så det skal vi få med. Tusen takk for flotte
bidrag!
Jeg ser fram mot neste sesong. Norgesløpet er en av de høydepunktene jeg ser
fram til. Vi har mye å være stolte av i Grenland og mye å vise fram. Når vi arrangerte
Norgesløpet sist så var jeg fersk i klubben og veteranmiljøet. Det var en stor
opplevelse å være med den gangen.
Jeg hadde en meget hyggelig opplevelse for to uker siden. En kamerat ringte og
lurte på om det var mulig å kjøpe boka vår. Han skulle ha en bursdagspresang og
ønsket å gi bort boka vår. Det var enkelt å ordne det. Litt senere traff jeg jubilanten
som fortalte at han satte stor pris på gaven. Vi har flere bøker på lager så snakk med
forlagssjef Jarle om du trenger noen.
En god og fin høst ønsker jeg alle våre lesere!

Teknisk bil:
Svein Ekornrød Tlf: 905 26 749
E-mail:sv-ekorn@online.no
Teknisk Motorsykkel:
Hans Olav Kise Tlf: 35 59 06 78 / 930 11 583
E-mail:hanskise@gmail.com

Adressen er
Porsgrunnsveien 242
3736 Skien

Redaksjonen
ved Leif Hægeland

STRIPA
PONDUS

Rådgiver tysk:
Chr. Martens Tlf: 909 50 032
Rådgiver fransk:
Olav Skyllingstad Tlf: 35 51 25 19
E-mail: olavskyl@gmail.no
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FORMANNEN HAR ORDET

Rådgiver spansk:
Geir Havgar Tlf: 35 52 39 45 / 402 44 792
E-mail: geirhavgar@gmail.com

Jeg har nettopp kommet hjem etter en meget hektisk
lørdag. En utrolig fin varm høstdag og et herlig marked.
Som dere helt sikket har gjettet svaret på. NVKs
høstveteranloppemarked på Ekeberg. Fra mitt synspunkt, et
bra market, mye folk, men kanskje færre selgere på høsten
enn på våren. Men bra likevel. Og til sist og ikke minst mange
selgere i ting og tang. Jeg synes disse hører med slik at vi har
noe for hele familien.
Kjøresesongen er for de fleste over og
veteranbiler er stallet opp for vinteren.
Været i sommer har vært vekslende,
men for min del har jeg hatt lite
regnvær under de arrangementene jeg
har deltatt på og A- Forden har ruslet
og godt uten feilslag.
Vi er på vei inn i en stille periode og på
full fart inn i den mørke årstida. Det
betyr mer tid til inne aktivitet og ikke
minst til å mekke for den som har noe
å skru på. Sett av en kveld eller to i uka
til å skru. Kom dere ut av godstolen
og ut i garasjen. Det er mye du kan få
gjort selv om du synes det er for kaldt.
Da må du kle deg godt. Kanskje du
må bestille noen nye deler fra ”Langt
Vekk Istan”. Det tar tid, men det har
du nå, vis du setter i gang. Du har
kanskje behov for hjelp eller råd fra
andre. Det tar også tid, men det har
du nå. Eller den av dere som allerede
har noe å kjøre med, men har behov
for div. reparasjoner eller småfiksing
etter endt sesong. Nå har du tid så sett
i gang. Noen av dere vil angre bittert

Tilhenger Skien:
Arne Olav Haukenes
Tlf: 35 59 67 12 / 971 68 496
Kjøkken: Gunnulf Foss.
Innkjøpssjef Jan Erik Halle
Huskomite: John Austad, Svein Stavlan,
og Sigmund Aakvik
Arkivar: Knut Brekke Tlf: 35 53 60 61

når vi er kommet langt ut i april neste
år og du først da våkner til liv. Du er
på etterskudd. Det du kanskje kunne
ha fått på veien til neste sommer er
fortsatt et objekt.
Som tidligere nevnt fyller GVK 50 år i
2018 og det må selvfølgelig markeres
på en eller annen måte. Det er i
den forbindelse det allerede i dag er
nedsatt en festkommite som består av
Tore Kvaale, Oddvar Høijord, Yngvar
Håkonsen og Gunnulf Foss. Takk til
dere alle for at dere stiller opp. Jeg har
også ment at det må og skal være en til
i denne kommiteen. Det er den sittende
formannen i jubileumsåret. Valget på
nyåret vil avklare hvem dette blir.
Med sorg mottok jeg søndag 3.
september melding om at en av våre
tidligere formenn var død. GVK har
mistet en god venn. Les nekrologen
inne i Veteranvognen.

Hilsen Gunleik

Gamle GRENLANDSBILDER
Bilde av en
lastebil som
Ludvik Nilsens
Transportforretning
(Drammen ?)
kjøpte av
Union Bruk i
Skien i 1920.

Redaksjonskomite:
redaksjon@gvk.no
Jan A. Pettersen
E-mail: j-a-p@online.no
Ulf Stuwitz Røvik-Larsen
E-mail: ulro@online.no
Jarle Rønjom
E-mail: jarle.ronjom@hotmail.no
Leif Hæeland
E-mail: leif.haegeland@gmail.com
Web-master:
Torfinn Dale. Tlf: 911 90 595
E-mail: torfi-d@online.no
Delesalg:
Stein Haugseter Tlf: 913 93 540
E-mail: shaugseter@yahoo.no
Geir Grøtvik
Grenlandsrally:
Per Horst Tlf: 480 75 981
E-mail: per@grenlandgolf.no
Grafisk produksjon:
Thure Trykk as, Skien Tlf: 35 90 55 90
www.thure-trykk.no

Innlegg til
mottas med takk!
UTGIVELSER I 2017:		
nr. 1 deadline 1. februar
nr. 2 deadline 1. april
nr. 3 deadline 1. juni
nr. 4 deadline 1. august
nr. 5 deadline 1. oktober
nr. 6 deadline 1. desember
Utgivelse blir ca to uker senere.

GVK-effekter:
Klubbmerke kr. 30,Jakkemerke kr. 20,Klistremerke kr. 15,Fåes kjøpt på medlemsmøtene.
Forsidefoto:
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Porsgrunn’s gamle FWD
brannbil er under restaurering
Brannbilprosjektet er et prosjekt som er
knyttet til Porsgrund Historielag.
Brannbilprosjektet er et prosjekt som er
knyttet til Porsgrund Historielag. Formålet
er å restaurere Porsgrunns første brannbil,
og sørge for at den kan stilles ut, men
også brukes ved arrangementer, festivaler
og treff der det er naturlig. Det inngår
i prosjektet å framskaffe og restaurere
tidsriktig brannteknisk utstyr, uniformer og
andre gjenstander som hører naturlig til i
en utstilling.
Thor Nordling (GVK) huser for tiden
prosjektet etter en omflakkende tilværelse

med diverse forsøk på restaurering.
Thor vil gjerne søke klubben etter
kyndige bidragsytere med arbeidskraft
og kunnskap. Han ser for seg at noen
fra klubben samlet tar en tur innom
prosjektet i huset ved Bråten båtforenong
på Osebakken. Kall det gjerne et
«garasjebesøk», så er det mulig noen blir
tent på prosjektet. Ta en telefon til Thor
918 85 185
En mer utvidet reportasje kommer i neste
blad.

VÅRMØNSTRING
SLEVOLLEN
er allerede bestemt
til 28. april 2018
Det er 5. året vi arrangerer
treff her og ser frem til at
mange kommer på treffet.
Sett av datoen!

Hjalp Sinnasnekker’n på TVN
Det var i 2013 byggmester Leif Ingar Liane hjalp Sinnasnekker’n på TVNorge.
Vi tilbyr tømrerarbeid fra A til Å og
komplette pakker med rørleggere,
elektrikere, murere, malere, gulvleggere,
gravere og blikkenslagere.
Vi har 30 års erfaring fra bransjen.
Teamet vårt består av 2 byggmestere
og 3 svenner.
Firmaet Byggmester Liane ble etablert i
1983 som et enkeltmannsforetak.
I 1992 ble Byggmester Liane et AS.

LEIF INGAR LIANE

A
S

Byggmester Leif Ingar Liane AS
Tlf: 907 56 419
leifingar@byggmesterliane.no

Byggmester Leif Ingar Liane er formann
i prøvenemda i tømrerfaget i Telemark,
og formann i opplæringskontoret for
byggfag i Telemark.
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Klubbnytt

Viktig informasjon om LMK-Forsikringen
- endelige avklaringer foreligger
IF blir ny samarbeidspartner for LMK-Forsikringen.
Mandag 2. oktober ble en
samarbeidsavtale om LMKForsikringen mellom IF og LMK
underskrevet.
Det har lenge vært etterspurt
en avklaring på hvordan LMKForsikringen ville videreføres etter
at samarbeidet med eksisterende
partner, WaterCircles Norge,
opphører ved nyttår. Sluttføringen
av en ny avtale trakk ut i tid
grunnet en nå tilbakelagt tvist
mellom WaterCircles Norge og
LMK omkring grunnlaget for LMKs
oppsigelse, som ble avsluttet så
sent som i sommer.

Fra nyttår 2018 vil gradvis
WaterCircles ASA overta for IF
AB som forsikringsgiver for alle
med forsikringer i selskapet,
og overgangen her er basert
på tidspunktet for den enkeltes
hovedforfall.
LMK har gjennom hele
samarbeidsperioden markedsført
IFs tilknytning til WaterCircles i
form av eierskap, solvenskapital og
styredeltakelse, noe som opphørte
etter et oppkjøp/salg i 2016. Dette
var også bakgrunnen for at LMK
gjorde bruk av en særbestemmelse,
som gav anledning til opphør

Klubbinfo
Adresseforandringer
Adresseforandringer er noe som gir
oss mye arbeid. Redaksjonskomiteen
vil ikke lenger ettersende blader
som i retur grunnet ukjent adresse.
Det betyr at vi kun retter adressen i
medlemsregisteret, og bladet som
ikke kom frem kan hentes på neste
klubbmøte.
Delelageret
Delelageret i 2 etg. På klubbhuset
er under avvikling. Tiden da vi lette
etter deler på lageret er forbi og de
fleste konsentrerer seg om å lete
etter deler på nettet. Det betyr at
mye av delene blir samlet i kasser

av avtalen før avtaleperiodens
kontraktsfestede utløp.
LMK har derfor valgt å følge
IF videre som forsikringsgiver,
samarbeidspartner og økonomisk
sikkerhet for LMK-Forsikringen. Priser og
vilkår på samtlige produkter i dagens
avtale også utover veteranporteføljen,
vil bli videreført. LMK vil komme med
ytterligere detaljer om hvordan det
enkelte medlem kan videreføre sin
LMK-Forsikring hos LMK og IF på
en mest praktisk måte. Husk at en
LMK-Forsikring er et unikt produkt, som
kun forefinnes gjennom LMK og vår til
enhver tid gjeldende samarbeidspartner.

og auksjoneres ut på kommende
arrangementer på klubbhuset.
Det kan skje på klubbkvelder aller
egne auksjonskvelder. Dette vil det
bli orienter om i Veteranvognen.
Kontakt Geir Grøtvik 41630937 eller
Stein Haugseter 91393540 om det
er noe du vil sikre deg før delene går
under hammeren.
Klubbhuset
Klubbhuset Har fått storskjerm
på møterommet i 2.etg. Det har
også blitt plassert en PC der som
gir oss muligheten til å vise bilder,
dokumenter eller presentasjoner.
Klubben har også fått Wi-Fi (internett)
som gjør at internett kan vises. Ta
med minnepenn eller internettadresse
om du vil dele noe med andre i

LMK vil samtidig presisere at
avtalen med WaterCircles løper ut
året 2017, og vi henstiller derfor
til full lojalitet ut avtaleperioden.
Dette innebærer at nytegning
og fornyelse fortsatt løper og
praktiseres som tidligere.
LMK henstiller til at denne
informasjonen videreformidles til
klubbenes medlemmer i form av
epost, hjemmesider, facebook etc.

Med vennlig hilsen

Stein Christian Husby
Generalsekretær LMK

klubben. Dette er en investering som
vil gagne klubben på en positiv måte.
Bokkomiteen etterlyser:
Bokkommiteen er godt igang med
arbeidet med klubbens historie som
skal utgis til klubbens 50-årsjubileum
i 2018.
I den forbindelse håper vi på din
hjelp med bilder fra de tidlige årene
fra møtene på Tora’s hytte, Frogner,
hos Brubakken, og Jorkjend, men
også fra tidlige «mekkeplasser»
.Vi ønsker også bilder fra de første
Grenlandsrally, treff / turer og andre
samlinger. Hvis noen skulle ha bilder
fra turen til Trekkfergefestivalen vil vi
gjerne låne dem.
				Ivar
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En av våre tidligere formenn
Helge Bjåland er død
Helge Bjåland døde 3. september 79 år gammel etter kort tids sykeleie.
Helge ble medlem i GVK januar 1990. Han ble et medlem med stor
entusiasme og pågang. Bare etter 2 år var han blitt en del av styret.
I 1992 – et år før GVK skulle feire 25 års
jubileum ble det vedtatt å arrangere et
lotteri med veteranbil som hovedgevinst
for å markere klubben 25 år. Allerede på
dette tidspunktet hadde Helge restaurert
sin veteranbil nr. 2 en 2 dørs A-Ford
1931. I samarbeid med Handelsstevnet
som lånte klubben penger, kjøpte vi bilen
av Helge og klubben hadde stand på
Handelsstevne. Vi ble sågar 3. beste stand
det året.

klubben. Etter dette trakk han seg litt
tilbake fra sentrale verv, men han var
leder av huskomiteen i 4 år inntil vi til
slutt kjøpte eiendommen på Nenset.
Helge hadde tidlig på 1990 tallet utvidet
huset med dobbelgarasje i underetasjen.
Dette ble hans tilholdssted hvor den ene
veteranbilen etter den andre ble satt i
stand. Der hvor vi andre har nok med å
restaurere 1 – 2 biler har Helge restaurert
nærmere 20 biler.

Dette lotteriet ble en formidabel suksess
og vi satt igjen med et overskudd på
kr. 240 000,- som dannet grunnlaget,
sammen med øvrig overskudd fra div.
senere veteranbilløp, for at klubben kunne
kjøpe eiendommen på Nenset høsten
2001 å bygge låven om til klubbhus.

Helge var meget teknisk dyktig og hadde
en utrolig energi og pågang. Hans
arbeid hadde meget høy kvalitet. Treverk,
lakkering og trekking var tjenester
han kjøpte. Jeg er blitt fortalt at han
begynte alt som 14 åring å skru bil og
kjøre bil hvor han en gang ble stoppet
av lensmannen som ba han kjøre pent
hjem. Slik var det den gangen. Han
var i ungdommen ansatt noen år på et
bilverksted.

Før Helges inntreden i GVK var han sterk
engasjert i Grenland flyklubb. Han hadde
derfor eget småfly og flysertifikat. Da
GVK arrangerte juletrefest i 1993 på den
gamle flykaffen på Geiteryggen, som
var klubbens tilholdssted den gangen,
kom julenissen med fly. Dvs. flyet kom
taksende på flystripa ned til flykaffen med
julenissen til stor jubel fra store og små.
1994 og 1995 var Helge formann i

Flere av klubbens medlemmer har kjøpt
bil av Helge og enda flere har fått hjelp
med deler råd og vink. Det ble til at vi sa.
Snakk med Helge, spør han. Kanskje han
har noen ekstra deler til overs osv.?
Han var hjelpsom og han var raus.
Han var real, men han kunne også si ifra

og hadde sine meninger. Alle var kanskje
ikke enig med han.
Helt til det siste var han engasjert. I
garasjen hans står det en meget flott
restaurert 4 dørs A-Ford 1931 modell.
Den fikk han skilter på våren 2014.
GVK har i mange år hatt tur til Drangedal
Bygdetun første søndag i september. I år
hadde bygdetunet fått fram og utstilt en
Ford TT lastebil modell 1922. Den kom fra
Bostrak. Helge hadde selvfølgelig kjent til
denne bilen i mange år og sammen med
andre hadde han stått på for å få den
satt i stand. I dag er den på hjul med nye
dekk og er trillbar.
Helge var medlem av klubben i 27 år.
Vi takker Helge for godt kameratskap, for
innsatsen og den interessen han har hatt
for GVK og lyser fred over hans minne.

Styret
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Vi har bilproduktene
som proffene bruker!

LEK, LÆRING OG OPPLEVELSER

ET
NYÅPN ER OG
SENT
VITEN TSMUSEUM
R
SJØFA RSGRUNN!
I PO

Vi har historiske og tekniske
installasjoner og utstillinger!
Besøk DuVerden i Tollbugata 23, Porsgrunn

Rødmyrsvingen 53 - 3740 Skien
Tlf 415 34 700 - www.cchristoffersen.no

For mer info og program se våre nettsider:

www.du-verden.no

Alle typer reparasjoner
av eldre kjøretøy.

SKIEN BILRESTAURERING
TORSTEIN JOHANNESSEN

GAMLE SKOTFOSS BRUK
3720 SKOTFOSS
RING FOR AVTALE, TELEFON 90 19 19 29

PORSGRUNNSVN. 304 - 3736 SKIEN

Tlf. 35 91 35 00

Vakt: 952 87 000

www.rorleggern.no
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WILLYS OVERLAND WHIPPET 1930-MODELL
VURDERES SOLGT!
TELEMARKS KOSELIGSTE VETERANBIL
Dette er en meget sjelden bil i dag, men det gikk noen
av denne typen i Norge på begynnelsen av 30tallet.
Bilen er solgt ny i Norge til en dame på Hamar. Full
dokumentasjon fra ny. Restaurert 1988-90. Bilen er
påkostet i 2016 og er klar til bruk. Dette er siste året med
tre-eiker. Girkasse er byttet, men original kasse følger
med, samt diverse deler.
Bilen er kjent fra forestillingen ”Smuglerne”under
teaterfestivalen i Porsgrunn hvor den var
med i originalforestillingen, og 20 år etter i
jubileumsforestillingen. Den er også omtalt i boken ”med
lidenskap for veteranene”

Prisantydning
kr. 150.000,-

Prisen kan diskuteres, kom med bud, men kan også være
være interessert i å bytte. Trans Am, Camaro, Mustang,
Boble Cabriolet eller noe annet gøy, helst kabriolet.
Kom med forslag!

KONTAKT
Jarle på tlf: 404 12 824 eller epost: jarle.ronjom@hotmail.no
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Sjøormløpet 2017
Seljord - Laurdag 1. juli
Vest-Telemark Motorhistoriske
klubb inviterte til den 34. utgava
av det tradisjonsrike Sjøormløpet
lørdag 1. juli 2017 med start fra
Dyrskuplassen i Seljord. Årets
løypetrasé gikk til Bø og tilbake
til Dyrskuplassen hvor det var
målgang. Løypa var ca. 75 km lang.
Som vanlig var det poster med
praktiske og teoretiske oppgaver
underveis.
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Sjøormløpet 2017

Alle foto: Espen Nordaunet
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NORGESLØPET 16.-1
Kongsberg Automobilselskap
ønsket velkommen til Norgesløpet
på Kongsberg 16. - 18. juni
i år. Klubben feiret 20 års
jubileum i 2017 og inviterte
hele veterankjøretøy-Norge til

byen. Norgesløpet er et nasjonalt
hovedløp for kjøretøy 30 år eller
eldre og er åpent for internasjonal
deltagelse. Tema for arrangementet
var sølv og skisport, med bakgrunn i
Kongsbergs sølvgruver og skimiljø.

26
Medlemsblad for Grenland Veteranvogn Klubb
Av Jan Arthur Pettersen

5-2017

18. JUNI 2017
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NORGESLØPET 16.-18. JUNI 2017

Alle foto: Espen Nordaunet
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MER ENN BARE EKSOS!
• Fordelaktige

Svendsen Eksos • Fagmessig og
rask utførelse
er områdets
ledende aktør
innen reparasjoner og bytting
av eksos på
HBM AS tlf 959 43 270
person adr
ogKlyvevn. 9 – 3740 Skien
BYGG- OG
•varebiler.
• MALING
- Interiør
SNEKKERTJENESTER
-

Nybygg
Tilbygg
Ombygging
Restaurering
Vedlikehold
Rehabilitering

Tlf: 35 59 62 67 - Fax: 35 59 62 60
E-post: radiator@online.no

A
A

priser

stiftelsen norsk industriarbeidermuseum er det konsoliderte museet i Øst-telemark. i 2012 overtar vi ansvaret for rjukanbanen.
rjukanbanen er norges stØrste teknisk-industrielle kulturminne.

teknisk-/maritim ansvarlig
og håndverker, rjukanbanen
Vil du arbeide med Norges mest unike, fredede kulturminne på
vann og land? Kunne du tenkt deg å ta vare på landets største
teknisk-industrielle kulturminne? Norsk Industriarbeidermuseum
søker Teknisk/Maritim ansvarlig til innlandsfergene Storegut og
Ammonia, og museumshåndverker til Rjukanbanen.

Traaholtveien
8, stillingen kan rettes til direktør Jan-Anders
Spørsmål om
3949 Porsgrunn
Dam-Nielsen, telefon 35 09 90 04/415 07 554.

- Eksteriør
- Sprøyte
TAPET
TEPPER
GULVBELEGG
FLIS
VÅTROMSERTIFISERT

Søknadsfrist : 12. oktober 2012.
Se full utlysning på www.visitvemork.com

•
•
Nå tilbyr vi også:
•
• Reparasjoner og•service av
• alle typer
AC/klimaanlegg på
biler eller maskiner
• Reparasjon og vedlikehold
av tilhengere

GRATIS
SJEKK

15

15

TIME PÅ
DAGEN!

VI SKIFTER MENS
DU VENTER!

St
S

Vår erfaring er din fortjeneste!

Vår spesialitet er deler
til amerikanske biler.
bjorn@granheimbildeler.no

www.granheimbildeler.no
Bedriftsveien 42 Kjørbekk, Skien
Timebestilling: 35 50 98 50

Assuransegata 8, 3915 Porsgrunn, Tlf: 35 53 41 10

17

TRELAST
BYGGEVARER
JERNVARER
KJØKKEN

CARLSEN FRITZØE SKIEN, Kjørbekkdalen 5, 3735 Skien, Tlf. 35 50 31 50,
Åpent: 7-18 (9-15), www.carlsenfritzoe.no
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KAN HJELPE TIL
MED DET MESTE!

Stållageret Telemark drives og eies av Tommy Bårdsen
og Petter Tornøe. De startet firmaet i August 2017. Til
sammen har de lang erfaring innen sveising, tilskjæring
av profiler, skjæring, valsing knekking av stålplater 0,7
– 3 mm. Ellers har de på lager, eller skaffer all slags stål
du trenger til restaurering av veteranbil. Leveringstid av
bestilling er ca. 2 dager. Du kan kjøpe den mengden
du selv ønsker, ingen bestilling er for liten eller for stor.
Karene påTelemark Stållager kan hjelpe med det meste.
Du finner dem vegg i vegg med StorCash på Kjørbekk.

STÅLLAGERET I TELEMARK

Velkommen til Stållageret Telemark!

Her finner du oss:

– Et godt sted å starte når du handler stål
• Et stållager for alle
• Vi leverer det du trenger
• Alt i stål og metaller
• Bransjeerfaring
• Vi leverer over hele Telemark

Hagebyveien 39, 3724 Skien

Tlf: 404 58 400 - telemark@staallageret.no

KORT NYTT…
Landsrådet for historiske kjøretøy LMK har sagt

opp avtalen med forsikringsskapet Water Cirkles. NY
AVTALE ER UNDERTEGNET!
NORGESLØPKOMITEEN i GVK Har nå bestemt løype
og avgjort de fleste trykksaker og profileringsutstyr.
Meld deg på til komiteene, det er fortsatt plass til deg.
Hobbymesse i Langesund 18. og 19. november
2017. GVK vil igjen stille med stand og biler på messen.
Meld deg som frivillig på standen vår.
Novembermøtet blir med Yngvar Håkonsen og
hans restaurering en Chevrolet som er klubben første
medlemsbil.
Desembermøtet blir som vanlig Jan’s julemorro og
med reisebrev fra USA ved Leif Hægeland.
Januarmøtet Ledig
Februarmøtet er det Årsmøte. Forbered dine
årsmøtesaker og kandidater allerede nå.
Marsmøtet Her får vi besøk av Lada gutta, Jonas
Brynhildsen og Torjus Norschau som var med i
Mongolrally og har kjørt 31 000 km i en 1974-modell
tur retur Mongolia.
Aprilmøtet får vi besøk av Tina og Thorild Hallre som
har kjørt Rally Monte Carlo Historisk. Tina Hallre har
kjørt Rally Monte Carlo historisk i en årrekke og kommer
til GVK for å fortelle og vise film. VW boble, Porsche
911 og Renault Alpine har vært bilene Tina har vært
med i.
Temaer på GVK’s Kom med forslag, vi jobber med
forslagene.
Hobbymesse i Langesund 24. og 25. februar 2018.
Vi vil nok en gang markere oss på hobbymessa. Meld
deg på.
Ekebergmarkedet våren 2018 er 5. mai. Gratis for
publikum 0600-1600.
Stokke bygdetun arrangerer igjen Engelsk biltreff 3.
juni 2018. Suksessen i 2016 samlet over 150 biler.
Sett av datoen!
NORGESLØPET 2018 arrangeres av Grenland
Veteranvognklubb 15.-17. juni. Påmelding starter 1.
desember 2017. Se norgeslopet.no eller GVK.no for
påmeldingsskjema.
Vi forbeholder oss muligheten for at det kan bli forandring i programmet.
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Hvorfor betale mer?

99 90

Det er hverdagen
som
teller
Til bruk både
stk.

ne!

in vært med å bekjempe fordommer og skape
ute oghelse
I 20 år har Verdensdagen for psykisk
med
MTB
El-Og
åpenhet rundt psykisk helse i Norge og resten av verden.
vi kan med stolthet si:
hydrauliske
Verdensdagen virker!

8999,-

skivebremser

Tekst: Rikke Philippi

9990

Gjennom hundrevis av arrangementer i
by og bygd er Verdensdagen med på å
Lysslynge
skape større åpenhet
ogmedgode
Lang lysslynge
praktiskeliv.
LED-pærer for enkel plassering rundt trær, gjerder, bord
lignende. Kan brukes både ute og inne. Kan ikke forlenges. Kabellengde til første
Verdensdagenog
for
psykisk helse er en
pære: 5 m. Total lengde: 12,7 m. Antall pærer: 100 stk. Maks. effekt: 0,8 W. 230 V. IP44.
spydspiss når 88-797-9
det gjelder åpenhetsarbeidet. Hvert år deltar titusenvis av mennesker landet over på arrangementer i regi av
Verdensdagen. Dette takket være de flere
tusen frivillige som skaper markeringene
fra Lindesnes i sør til Nordkapp i nord. Vi
er ikke bare landets største dugnadsaksjon innen psykisk helse. Vi er en av Norges største folkehelsekampanjer.

,

Minitre med LED-pærer
Plasseres for eksempel på bordet eller i vinduet.
Høyde: 30 cm. LED: 10 x 0,06 W. Lysstyrke: 2-2,5
lumen. Batteri: 2 x AA (medfølger ikke) Kun for
innendørs bruk.
88-7413

Høyde: 120 cm

699,-

El-sykkel MTB 27,5" 7 gir

119,-

399,699,-

79

,

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil. Utsolgte og forsinkede varer kan forekomme.

El-sykkel av mountainbikemodell med forsterket aluminiumsramme. Dempet gaffel med låsefunksjon, og effektive skivebremser. Sykkelcomputer med LCD-display, viser
Veien
videre for Verdensdagen
blant annet hastighet, distanse, akkumulert distanse og tid. Lave driftskostnader, god ytelse og enkel og velprøvd teknologi. 36 V / 250 W elmotor med ni assistentstillinger,
og 8,8 Ah batteri.
Maks. 25 km/t, 30–60for
km rekkevidde.
Artikkelen
”Verdensdagen
psykisk
DEGGlasskule
OG MEG:LED
Vi må dele våre erfaringer om hva som skaper det gode hverdagslivet.
27-1452
snøfnugg og 10 stk. LED-pærer.
(Foto:Med
Colourbox).
helse gjennom 20 år” (side 16) viser at
88-784
dette arbeidet har vært viktig. Måten Verdensdagen når ut til hele landet på, og
av livets små og store begivenheter, på
Deg og meg
st 6!med!
ka
g
bidrar lokalt og nasjonalt til å skape forgodt og vondt. Årets
tema
”Vær
Halvparten av oss vil rammes av psykisk
in
n
r
e
T
ståelse, aksept og stolthet er unik. PsySpre kunnskap og snakk sammen”mhandsykdom
i løpet av livet, i følge tall fra
m.
no
en
gj
e
tyven ko ikk
Robuist,hverdagen
kisk uhelse koster det norske samfunnet
ler om det vi kan gjøre
for
å
Folkehelseinstituttet.
For noen år siden
15
20
ai
VG, m
60-70 milliarder kroner i året.
få, og opprettholde en god psykisk helse.
var det en informasjonskampanje som
I årene fremover vil Verdensdagen fortForskning viser at det er flere faktorer
stilte spørsmålet: ”Deg eller meg?”,
satt ha en viktig rolle i å bidra til at psysom Fra
spiller inn. Blant annet er det viktig
basert på disse tallene. Men psykisk helse
90 spise variert mat, samt å er mer enn bare sykdom og lidelse! Hefkisk helse blir enda mer alminneliggjort.
å få sove nok,
stk.
Juletre
Det vil redusere kostnadene, både samværeAdventslysestake
i aktivitet. Skole
forelskelse
ernaturtro
psykisk helse, akkurat
Vakkert, tig
kunstig
juletre, med svært
LED og arbeid er også
Sykkelstativ
nåler. sorg
Foldbareover
grener å
av ha
PE ogmistet
delbar noen man har
Klassisk syvarmet
av tre. Rød/Hvit.
funnsmessig,
ikke stål.
minst
forfastdem det
avgjørende
for lysestake
en
god
psykisk helse.grener ogsom
Til fem sykler. Avog
sinkbelagt
Kan skrus
Sykkellås
stamme i tre deler. Fot av metall. Høyde: 210 cm.
120140
cm
88-781/2
(skrue og pluggJulenisse,
medfølger). Mål:
x 32 x 26 cm.
Bøylelås i 4 deler.
gjelder.
MenEkstra
det LED-pærer,
kan også
være å se et godt tea-Lys medfølger
kjær.
ikke.Årets Verdensdag handler like mye
Stor, glad nisse med mange fine detaljer.
4-pakning.
27-1877
27-816
88-374
88-783 34,90
terstykke,
delta i frivillige organisasjoner,88-145 om å komme bort fra at psykisk helse er
Hverdagen viktig
eller rett og slett tilbringe tid sammen
noe andre har – å innse at vi alle har en psyVi kjenner alle på livets opp og nedturer,
med noen man setter pris på. SKIEN,
kisk helse. Det handler om deg og meg!
Kjørbekkdalen 4, 3735 Skien
og hvordan vår psykiske helse påvirkes
815 32 815 - www.biltema.no
man-fre 8-20, lør 9-18

249,-

ALTA, ARENDAL, ASKIM, BODØ, BRYNE, BÆRUM, BERGEN SANDSLI, BERGEN ÅSANE, DROTNINGSVIK, DRØBAK, EGERSUND, ELVERUM, FAUSKE,
FINNSNES, FOLLO (SOFIEMYR), FREDRIKSTAD, FØRDE, GJØVIK, GOL, HADELAND, HAMAR, HARSTAD, HAUGESUND, HELL, HØNEFOSS, JESSHEIM,
KARMØY (ÅKRA), KIRKENES, KONGSBERG, KONGSVINGER, KRISTIANSAND, KRISTIANSUND, LADE, LARVIK, LIER, LILLEHAMMER, LYNGDAL, MALVIK,
MJØNDALEN, MO I RANA, MOLDE, MOSJØEN, MOSS, NAMSOS, NARVIK, OSLO, SANDEFJORD, SANDNES, SARPSBORG, SKIEN, SKJETTEN,
SOGNDAL, STEINKJER, STORD, TROMSØ, TRONDHEIM, TØNSBERG, ULSTEINVIK, VALDRES, VOSS, ÅLESUND

22 22 20 22 - www.biltema.no

Hos Biltema kan du leverere alle kasserte el-produkter innenfor sortimentet vårt, og ordningen er gratis.

