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Det er ny sommersesong og 
alle hjerter gleder seg. Som 
ny leder av venneforeningen 
er jeg veldig spent på hva 
som dukker opp av gleder 
og utfordringer. Heldigvis er 
det en solid gjeng av rutinerte 
Risør II-ere rundt meg så dette skal gå bra.

Men vi skulle gjerne vært flere sosiale 
og aktive mennesker i venneforeningen. 
Vi har gjennomført å møtes hver ons-
dag (nesten!) kl. 19 på Kastellet til keffe 
og vafler mm. Det er veldig trivelig og 
mange gode ideer og kreative tanker 
dukker gjerne opp i sånne sammen-
henger. Men det er altså fritt fram for alle 
medlemmer, nye og gamle, å komme på 
"onsdagstreffen"

Vi gleder oss til årets Trebåtfestival. Vi 
fortsetter med de samme aktivitetene 
disse dagene. Ved siden av å selge 
vafler og kaffe har vi fremdeles mange 
fine Risør II-bøker som venter på nye 
eiere og lesere. Boka "Unn deg et even-
tyr" bør ligge på alle nattbord og på alle 
kahyttbord i løpet av høsten. Prisen er 
halvert men innholdet er like verdifullt...

Løp og kjøp....

Høstens store spenningsmoment knyt-
ter seg til den store TV- serien om nor-
rskekysten i regi av Dag Lindebjerg i 
NRK. Dag Lindebjerg har lovet at Risør 
II kan bli en berømt skuespiller og at 
livet kan endre seg etter å bli vist på TV. 
Men det er vel neppe fare for divanykker 
av den grunn... Vi vet at det er det jevne 
arbeidet med dugnader, medlemsfester, 
turer, Trebåtfestival og annonsesalg til 
medlemsbledet som gir den største uttel-
lingen.... allikevel ønsker vi oss nytt blod 
og gjerne yngre blod inn i den aktive 
medlemsmassen.

Følg med på aktivitetskalenderen, seil-
ingsplanen; på Risør IIs hjemmeside: 
www.risor2.no
Den prøver vi etter beste evne å holde 
oppdatert. Legg den inn i "dine favoritter" 
så det er lett å folge med..

Kos dere med dette første medlemsba-
det i 2010, laget av de iherdige herrer 
Jens Høiby og Trond Svenningsen. De 
entusiastiske annonseselgerne Ivar og 
Rita Myhrvold har lagt det økonomiske 
grunnlaget for denne utgaven.

Vi ønsker alle gemle og potensielle med-
lemmer en riktig sommer og høst!

Anne Grete Strandquist

Lederen har ordet
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Få med deg lokalnyhetene for Risør og Gjerstad, 
les

Risør II-nytt



Risør II-nytt

4

”Norskekysten" - Langs riksvei 1
                                                 
I uke 36, fra 7. september til 12. september skal Risør II med mannskap 
være vertskap for siste program i en serie på ti om norskekysten. Det skal 
være en reise gjennom nordmenns kultur, natur, virksomhet og historie 
langs det som alltid har vært ”Nordvegen.”

Dette blir en TV-serie på 10 program der Dag Lindebjerg og TV-teamet 
tar seg frem med båter som representerer kystens historie fra Kirkenes til 
Skjærhalden. Målet er å lage PRAKTSERIEN om livet langs kysten gjen-
nom det halve året opptakene vil vare. De to fotografene er de viktigste 
personene på turen! Norskekysten har hovedrollen!
Reisen gjør vi i samarbeid med kystlag og stiftelser som har restaurert 
svært mange av kystens fi skebåter, losbåter, redningskøyter osv. Vi har 
gjort avtaler med 10 båter fra 10 fylker.   

Dag Lindebjerg klar til avreise!

I skrivende stund har teamet unnagjort 
seks programmer og har passert 
Kristiansund på vei sørover.
Teamet startet opptakene i Kirkenes 
rundt første mai og har nå gått ombord i 
den sjuende båten av i alt 10!
Det er mulig å følge reisen på 
FACEBOOK, søk på "norskekysten".

7. september skal Risør II møte Østerøy 
fra kystlaget Terje Vigen på Lyngør. Der 
blir det båtskifte og vi starter turen mot 
svenskegrensen. Men først skal vi 
innom Risør, Kragerø, Larvik og 
Stavern for å snu i Dynekilen. Vi er 
tilbake i Risør 12. september med hele 
teamet! 
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Tlf. 37 14 39 50
www. sjosenteret-risor.no

SALG - SERVICE - OPPLAG

Holmen
Alt du trenger til båtturen

Onsdagstreffen

INTERSPORT RISØR - TORVET 3, 4950 RISØR INTERSPORT RISØR - TORVET 3, 4950 RISØR 

            Tlf. 37 15 14 20

Da båten ble sjøsatt fra Holmen, ble onsdagtreffet fl yttet fra Kastellet til 
kaia utenfor Tollboden. Sosialt samvær og vaffelsteking på bryggekanten 
ble kombinert med dugnadsarbeid. Onsdagtreffene fortsetter til høsten på 
Kastellet. Ukentlige oppdateringer om hva som skjer legges ut på hjem-
mesiden. Så hvis du vil komme og ha en sosial kveld med andre medlem-
mer kan du sjekke www.risor2.no og se om det blir treff den påfølgende 
onsdagen.

Vel møtt!

Risør tannlegesenter
Postboks 139 - 4951 Risør

Tannlegene
Sverre Aukland tlf. 37 15 09 81

Stein Brox Nilsen tlf. 37 15 06 20
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Storgt. 9 . 4950 Risør
Tlf. 37 15 30 00

POSTBOKS 68 - 4951 RISØR
TLF: 37 15 04 44

FAKS: 37 15 24 01

REDNINGSVESTER - FLYTEVESTER

BLOMSTERFORRETNING
Strandgata - Risør

Tlf 37 15 01 64/37 15 03 15

din lokalbank på Solsiden



Gjengangeren
Hvis du ønsker å få tilsendt informasjon om Risør II, kontakt oss gjerne via 
mailadressene på vår hjemmeside. Ønsker du å bli medlem i Venneforeningen vår fyll 
ut slippen nedenfor eller send oss en mail. Medlemsskap koster for tiden kr. 150 pr 
år for enkeltpersoner og kr. 250 for familier. Det inkluderer 2 medlemsblader i året og 
spesialpriser på medlemsturer.

Påmelding til medlemsturer kan du 
gjøre til post@risor2.no. 

Dette og mere til, kan dere fi nne på vår hjemmeside: www.risor2.no
   epost: post@risor2.no

Jeg vil bli medlem i Risør II´s venner:

Navn................................................................................................................

Adresse..........................................................postnr........................................

Tlf..................................................................epost.........................................

sjekk våre hjemmesider:

www.risor2.no

Risør II-nytt
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Risør tannlegekontor
Storgata 5

Tlf: 37 15 51 71

Tannlege Oddvar Halvorsen
Tannlege Barbro Printzell

DELIKATESSEBUTIKK
SERVERING MED ALLE 
RETTIGHETER
ENGROS
CATERING
TLF. 37 15 23 50
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Risør Guldsmedforretning

Kragsgate 6
4950 Risør

Tlf. 3715 1484

                                                Åpningstider:                                                Åpningstider:
                              Sommer (23.6-15.8) hver dag 1200-0230
       Etter 15.aug.: man-tor 1900-0230 fre 1700-0230 lør-søn 1200-0230

            

VELKOMMEN TIL

Risør II-boka

På Trebåtfestivalen får du 
kjøpt den fantastiske historien 

om Risør II for 

kun 148,-
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Dugnad
Dugnadsarbeid på båten er gjennomført i vår også, etter en utsettelse på 
grunn av "askeproblemer". Båten var en uke på land på Holmen og den 
ble skrapt, stoffet og malt. Ved kai fortsatte arbeidet med skrpaing, lak-
king, rigging av seil, innvendig vask og lufting av sengetøy.
Det er behov for å få gjort noe mer arbeid denne sesongen, og det kalles 
inn til dugnad igjen etter at Trebåtfestivalen er over. Ekstra viktig er det 
å få båten mest mulig representativ til NRK skal bruke båten i en uke for 
å lage det siste av ti programmer i serien om "Norskekysten". (se omtale 
annet sted i bladet)



Risør II-nytt

11

Trebåtfestivalen 2010
Og så nærmer trebåtfestivalen seg igjen! Det er en viktig begivenhet 
for oss i Risør II. Både fordi det er mye aktivitet i byen og det er en fi n 
møteplass for medlemmene. Mange gjør en jobb for Risør II under festiva-
len og bidrar til det gode samarbeidet vi har med festivalledelsen.
3 hovedaktiviteter:
1. Risør IIs ’bittelille’ kabyss
Det er jo noen år siden salg av de populære baguettene, men vi har hatt 
stor suksess med salg av vafl er, kaffe og mineralvann. Det selger vi i år 
også. I skrivende stund er det uklart om vi  også skal selge noe ’håndmat’ 
– rundstykker eller lignende. I så fall blir det i samarbeid med noen som 
lager dem.  Det ville vært hyggelig å kunne tilby dette for festivalfolket. 
Bilde fra kabyssen i 2009

2. Knuteaktiviteter. 
Her blir det anledning til å få veiledning og prøve seg på å knyte knuter og 
enkle produkter ( f eks apenever til bruk på nøkkelknippet, serviettringer 
og små matter). Det er også mulig å konkurrere om å være raskest til å 
knyte et utvalg knuter. Karl Wilhelm Nilsen vil også i år demonstrere sine 
kunster med tauverk.
I knuteboden selges også Risør II-effekter.          (forts. side 13)
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Solsiden 1, 4952 Risør - Tlf: 37 14 39 14 - Faks: 37 14 39 15

post@elektro-skagerrak.no - www.elektro-skagerrak.no

· Elektroinstallasjoner
· Skipselektro
· Maritim elektronikk
· Telefoner - Datanettverk
· Alarmer - TV-overvåking
· Varmepumper

Bolig, skip, industri. Installasjoner og service. 
Autorisert elektroinstallatør. Autorisert teleinstallatør.

Kragsgt.124 - 4950 Risør
Tlf. 37 15 03 27 - Faks: 37 15 24 91
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Tlf. 37 15 02 31 - Faks: 40 77 66 55

3. Administrere håndverkergata
Vi bistår trebåtfestivalen med å administrere håndverkergata. Det vil i 
praksis si telt og stands på festivalen. Her er det mye arbeid som gjøres i 
forkant, men vi er også tilgjengelige for håndverkerne og utstillerne under 
hele festivalen.

De to første aktivitetene krever mye dugnadshjelp fra medlemmene. Det 
tar mye tid å organisere dugnadslistene. Det er derfor veldig fi nt om dere 
kan melde dere på dugnad så raskt som mulig. Gjerne med info om når 
det passer. Vi vil legge vaktlistene ut på hjemmesidene våre, men infor-
merer også hver enkelt om deres vakter. Mer info om dugnaden fi nner du 
på annet sted i dette heftet.
Håndverkergata er det 3 faste personer som jobber med; Anne Bartnes, 
Trond Svenningsen og Jens Høibø. 

Regatta
Risør II deltar selvsagt også i år på regattaen på lørdagen. Mange ønsker 
å være med på denne. Det er ikke alltid vi får plass til alle, men gi gjerne 
beskjed om du ønsker å være med. Skipperne vil så plukke ut mannskap. 
Meld fra på post@risor2.no eller gi beskjed i boden vår på festivalen.
Bilde fra fjorårets avlyste regatta

Dugnadsfest på båten. 
Tradisjonen tro arrangerer vi en dugnadsfest på båten lørdag kveld. Fes-
ten er først og fremst beregnet på de som deltar på dugnad eller annet for 
Risør II på festivalen. Det blir gitt nærmere informasjon om dette under 
festivalen.             (forts. side 15)
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tlf 37 15 05 20
aut. rørleggerforretning
man - fre 8-16, lør 10 - 13

Kragsgt. 10  4950 Risør
Tlf: 37150755 lindstol@libris.no

www.libris.no

VINNER!VINNER!VINNER!VINNER!
Blant våre annonsørert våre annonsørert våre annonsører

har vi trukket ut en skjærgåhar vi trukket ut en skjærgåhar vi trukket ut en skjærgåhar vi trukket ut en skjærgårdstur med Risør II. 
Vinner ble Knut Myren. Vinner ble Knut Myren. Vinner ble Knut Myren. 
Vinneren kan ta med seg inntil 12 personer på denne 
turen. 
Neste trekning vil skje i forbindelse med høstnummeret

Risør 
Tlf.: 37 15 02 88

Faks: 37 15 12 45 

Tlf: 37 15 02 66
Faks: 37 15 09 22

www.woodenboat.net

Risør
Trebåtbyggeri A/S

nær
- butikken ved havna
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Bli med på en dugnadsjobb for Risør II på trebåtfestivalen!

Meld deg på til post@risor2.no, 
SMS eller telefon til Jens Høibø 9766 9542.
Gi gjerne beskjed om antall vakter, hva du foretrekker å gjøre og tids-
punkt som passer/ikke passer. Uansett vil dere bli kontaktet for å sjekke at 
oppsatt(e) vakt(er) passer.

Hva får du?
- Hyggelig samvær med andre Risør II-venner
- Treffe mange hyggelige mennesker
- Få dagspass/festivalpass avhengig av hvor mange vakter du tar
(Ikke helt avklart hvor mange pass vi får, men tar du 3 vakter eller mer får 
du helt sikkert festivalpass! De som ikke får festivalpass får dagspass den 
dagen de har dugnad)

- Få invitasjon til dugnadsfest på båten lørdag kveld
- Oppleve stemningen ved å være aktivt med i festivalen.

Hva gir du?
- Et viktig bidrag for å skaffe inntekter til vedlikehold og drift av båten. 
Trebåtfestivalen er en av våre viktigste inntektskilder
- Noen timer av din tid ved å ta en eller fl ere vakter à 2-3 timer

Du kan bidra med:
- Salg av kaffe, vafl er, mineralvann i boden
- Salg / instruksjon i knuteteltet
- Lage vaffelrøre
- Rigge opp bod før festivalen
- Rigge ned etter festivalen
- Forefallende arbeid i boden(innkjøp, holde området rundt boden i orden, 
hente vann med mer)     (forts. neste side)
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Tidspunkter for vakter:

Onsdag :  Rigging av telt (kveld)
Torsdag:  1 vakt:    16.00 – 19.00
Fredag:  3 vakter:  10.30 – 13.00 13.00 – 16.00 16.00 – 18.30
Lørdag: 3 vakter:  10.00 – 13.00 13.00 – 16.00 16.00 – 18.30
Søndag: 3 vakter:  11.00 – 13.00 13.00 – 15.00 15.00 – 17.00
  Nedrigging av telt
Har du spørsmål ta gjerne kontakt med oss på post@risor2.no eller ring/
SMS til Jens Høibø 9766 9542

          tlf 37 15 09 11 - faks 37 15 00 05
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ANITA JUL-LARSEN
STRANDGT. 1 - TLF- 37153362

Postboks 66 - 4951 Risør
Tlf 37 15 11 30

Faks 37 15 00 05
TAU - BÅTUTSTYR-JAKT

FISKE - FLAGG

Overnatte i Pollen under Canal Street?

Ja, det har du faktisk mulighet til!! Risør II er for femte år på rad engasjert 
av Canal Street til 
å være med på festivalen og ta med artister ut på tur i Arenda-
lsskjærgården. Derfor får båten ligge i Pollen.

Bortsett fra de ganske få turene vi tar for arrangøren, er Risør II åpen for 
sosialt samvær og også overnatting. 

Vi har 3 tilbud:
- Tur med Risør II fra Risør til Arendal 
- Overnatting i båten i Pollen alle netter under festivalen 
- Tur med Risør II fra Arendal til Risør 
Datoene er ikke helt avklart, men sannsynligvis går båten fra Risør tirsdag 
27.7 og returnerer fra Arendal lørdag 31.7. Hjemmesiden oppdateres med 
endelige tidspunkt og datoer.

Priser: 
- Båttur:  kr. 150,- 
- Overnatting:  150,- pr. natt.  Ta med sovepose/sengetøy – dyner/puter er 
i båten. 
  
 Benytt muligheten til å oppleve en eller fl ere dager med konserter i 
Arendal uten å måtte reise hjem til Risør om kvelden.

Meld deg på til post@risor2.no eller på telefon/SMS  
til Jens Høibø 97 66 95 42. 
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Alle vet at Sør landet og Risør er 
sommer, sol, hvite hus og 

glatte svaberg. 

Men dagens Risør er mye mer. Mål bevisst 
satsing på kunst, kunst håndverk og design gir 
byen et ene stående miljø for kunstopp levelse 
og kunst nerisk virksomhet - og ikke minst for 
eta blering og næringsvirksomhet.

Trivsel og miljø sammen med godt utbygd 
infrastruktur, kompetent arbeidskraft og spe-
sielt gunstige virke midler, gjør det utfordrende 
og gunstig for næringslivet å satse i Risør.

Vil du gjennom nærings utvikling være med å 
utvikle Risør videre, 

Tlf. 37 14 96 00

Reidar Grøsle
næringssjef

Knut Henning ThygesenKnut Henning Thygesen
ordfører
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ÅRSMØTE 
Det ble avholdt årsmøte for Venneforeningen og Stiftelsen 17. april 
på Kastellet.

Venneforeningens styre har bestått av følgende personer:

Leder:  Jens Høibø
Nestleder: Dag Ilestad
Kasserer: Kjell Bjørn Karlsen
Sekretær: Anne Grete Strandquist
Styremedlemmer:
  Anne Bartnes
  Trond Svenningsen
  Tore Jordtveit
  Kari Aunan
  Bjørg Gundersen

Revisor: Nina Høst

Styrets arbeid:
Det har blitt avholdt 7 styremøter i perioden, alle på Kastellet. Det har 
vært bra frammøte på styremøtene. Leder og nestleder i stiftelsen er også 
representert i venneforeningens styre. To  fra venneforeningens styre har 
også vært styremedlemmer i stiftelsens styre. Inneværende år har disse 
vært Jens Høibø og Dag Ilestad.

Båtens drift og vedlikehold:
Vedlikeholdskomiteen har bestått av Dag Ilestad, Arild Larsen
Også i år hadde vi båten på Holmen (10 dager) og det ble pusset, lak-
ket, malt og stoffet. Kari stilte som vanlig med vafl er og kaffe. De siste par 
årene er det gjort et godt arbeid med lakking. Mange gamle travere stilte 
opp og det er veldig bra. Utfordringen er å få med fl ere nye. Også i år har 
vi vært sponset av Jotun og det gir et godt bidrag til driften av båten.

Årsrapport fra Venneforeningen - 2009
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Turer og seilaser:
Også i år har Risør II vært på fl ere turer og oppdrag: 
Påsketur for medlemmer, hvitveistur til Jomfruland, Moendagen, et lite 
sommercruise langs sørlandskysten, konsert i Langesund m/Cohen, Ca-
nal Street i Arendal, Skagentur med fl ere. 

Utleie av båten (inntektsgivende turer):
Det er disse turene som gir vesentlige inntekter. Noen går igjen fra år til 
år og er som veteraner å regne. I år har vi startet et samarbeid med bl.a. 
Det lille hotell i et prosjekt kalt Det historiske Risør. Det gir oss oppdrag og 
samtidig blir vi en del av Risørs tilbud til besøkende.

Aktiviteter:
Det har vært stor aktivitet på Kastellet gjennom hele høsten. Vi hadde 
åpne medlemsmøter hvor aktiviteten var å produsere tauverksarbeider 
(apenever, matter, serviettringer av tyrkerknop mm). Målsettingen var å 
lage opp mest mulig for salg til jul. Dette gikk over all forventning og vi 
fi kk leid en av salgsbodene på Torvet i desember. Her solgte vi arbeidene 
samt trøyer, Risør II-bøker og jakker. Dessverre la kuldegrader en demper 
på kjøpelysten...

Risør II-nytt har kommet ut med to nummer. Bjørg Gundersen har igjen 
gjort en kjempeinnsats med salg av annonser. Trykkeutgiftene er gunstige 
og distrubisjonsutgiftene holdt så lavt som mulig ved å levere til lokale 
medlemmer på dugnad.

Trebåtfestivalen 2009:
Risør II fi kk nye utfordringer og ansvarsoppgaver på årets trebåtfestival. 
Jens, Trond og Anne (Bartnes) påtok seg å tilrettelegge og veilede for 
utstillere, hvilket ble en mye større oppgave enn forventet. 
Vi hadde en todelt stand også i år. I hovedteltet ble det solgt og stekt vafl er 
samt kaffe og brus. I det tilstøtende party-teltet ble det rigget for salg av 
trøyer, Risør II-bøker og «kunnskap». Kunnskapen besto av å lære folk å
 lage sine egne knutearbeider etter oppskrifter.
Båten fungerte også fi nt som «hotell»-båt. Det var fl ere som betalte for å 
overnatte ombord under festivaldagene.

Overskuddet på trebåtfestivalen ble rundt: kr 50.000,-
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Økonomi:
For andre år på rad har vi oppnådd et solid overskudd. I 2008 hadde vi 
vel kr. 61.000 i år har vi nesten 73.000. Den gode utviklingen skyldes at vi 
har fått orden på faktureringsrutinene og ikke minst at vi har skippere og 
mannskap som gjør en formidabel innsats med seilingsoppdrag. Også i år 
har Jotun vært sponsor med maling- og lakkprodukter. Sparebanken SØR 
har også i år vært sponsor med et kjærkomment bidrag på 10.000 kr. 

En hyggelig overraskelse
Arild fi kk et godt tilbud på radar- og navigasjonsutstyr. Dette viste det seg 
at ‘Halvorsen-klanen’ med venner, som har vært trofaste leietakere og 
bidragsytere gjennom mange år, ville være med å støtte. Dermed får vi 
i løpet av 2010 installert radar på Risør II uten at det blir belastet båtens 
budsjett. En stor takk til bidragsyterne.

Utfordringer og arbeidsoppgaver framover:
I 2009 kom vi godt i gang med onsdagskveldene på Kastellet. Det er et 
godt utgangspunkt for å styrke medlemsaktivitetene i venneforeningen. 
Det bør være et satsingsområde.
Vi har i 2009 fått henvendelser om å stille Risør II til disposisjon for opp-
drag for TV-selskaper. Det er veldig positivt som markedsføring for båten. 
Samtidig blir det enda viktigere at båten er i tipp topp stand. Vedlikehold 
og investeringer må derfor få øket prioritet.

For styret Jens Høibø, leder
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Årsrapport fra Stiftelsen Risør II - 2009

Stiftelsens styre har bestått av:

- Trond Svenningsen, leder
- Kjell Christiansen, sekretær
- Anne Drage
- Dag Ilestad
- Jens Høibø
- Per Arve Øyen

Styrets arbeid:

Det har vært avholdt 2 styremøter i årsmøteperioden. 3 styremedlemmer 
(Trond,Jens og Dag) har også representert venneforeningen i styret
Det har ikke vært foretatt større investeringer som stiftelsen har vært 
involvert i. Sponsoravtalen med Jotun ble videreført i 2009, noe som betyr 
at vi får alt vi trenger av bunnstoff, maling- og lakkprodukter samt diverse 
andre maritime Jotunprodukter mot å profi lere Jotun i medlemsbladet og 
på hjemmesiden vår. Det har også vært noe aktivitet rundt et prosjekt som 
heter “Det historiske Risør”, der Risør II er en del av et samarbeide med 
andre reiselivsbedrifter om opplevelsesferie. Dette er et prosjekt som skal 
videreføres i 2010 og ende opp i konkrete tiltak. Vi får inntil kr. 20000 for 
å utarbeide gjennomførbare turforslag. Det ble også byttet forsikringssel-
skap i 2009. Etter nøye vurderinger valgte vi Gard som vårt nye selskap. 
De kunne tilby en skreddersydd forsikring til en rimeligere pris enn det vi 
hadde tidligere. Etter varetelling viser det seg at vi har solgt 391 bøker 
(pr.01.03.2010). Det har også blitt sendt inn mva-registreringsskjema for å 
få refundert mva på trykking og layout, dette utgjør ca. kr. 450000. I okto-
ber arrangerte vi i samarbeid med Risør seilforening, et foredrag med Karl 
Wilhelm og Rune Nilsen fra turen til Karibien med “Tu Can Tango”. Dette 
var et samarbeid som begge foreningene var enige om burde videreføres i 
en eller annen form. Dette jobber Kjell Christiansen videre med i 2010.

For styret
Trond Svenningsen

leder
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Risør II-nytt

St. Hansaften
                                            

Over 30 personer, både store og små, møtte fram fpr å feire St.Hans på 
Risør II. Været var akkurat så deilig som man kan ønske det på en slik 
kveld. Skipper Arild fant plass til båten på sørsiden av Finnøya og vi gikk 
i land for å kose oss med mat og drikke og hyggelig selskap. Noen hadde 
med seg reker og noen grillet. Da klokka nærmet seg båltid, dro vi utpå 
og lå sammen med massevis av andre båter og vi fi kk oppleve et fl ott St. 
Hansbål.


