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3  m e st  le ste

Festival
God stemning og 
god musikk på 
årets festival i 
Kjerringvik.

1

Ulykke
To personer 
måtte til sykehus 
med brukket 
arm.

3 

losen-stØy 
Det er fremdeles 
uenighet om hvor 
mye støy det er 
fra Losen.

2
Bjørn-tore 
sandbrekkene
Kanalsjef  
977 09 098 
bts@op.no

Gurvika fikk over en 
million kroner i pen-
gegaver på den 35. 
Gurvikadagen. Nå er 
to nye hytter finansi-
ert.

Caroline Vagle
redaksjonen@op.no
33 16 30 00

Stiftelsene Lions, ExtraStiftel-
sen, Kiwanis Vestfold, Fossnes-
Solbø og Badegruppen Havna 
ga til sammen over én million 
kroner til Gurvika.

– Alle pengene er øremerket 
til bygging av de nye hyttene. 
Nå har vi finansiert to nye hyt-
ter, og det er vi veldig fornøyd 
med, sier sekretær i Gurvika 

stiftelsen, Dag Gladsø.
Styreleder Erik Thorstein var 

ikke til stede da Gurvikadagen 
gikk av stabelen, men jobbet 
med promotering av ferieste-

det for funksjonshemmede på 
Beitostølen.

mye på programmet
Gurvikadagen bød på Larvik 

Veterankorps, visegruppen 
«Erik og Toto», sang og musikk 
fra Maria Merete Trøen, Anders 
Gjønnes og Petter Anthon 
Næss, tale fra prest Knut Møl-
bach og loddtrekning.

– Jeg er her på ferie, og synes 
det er et flott sted, sier Lin Ma-
rion Gustavsen.

Hun synes det er morsomt å 
få være med på Gurvikadagen.

– Dette arrangementet er 
kjempebra, spesielt med alle 
artistene. 

Gladsø takker alle som gir ga-
ver til Gurvika slik at driften 
kan fortsette: 

– Gurvika hadde ikke eksis-
tert uten de humanitære orga-
nisasjonene. Takken til dem 
kommer rett fra hjerte.

milliongave 
til Gurvika

For 34. GanG: Larvik Veterankorps har underholdt på Gurvikadagen helt siden starten. Kun ett år har de meldt avbud, den gang på grunn 
av deltakelse i en musikkfestival.  Foto: lise renG

kos med vaFFel: Bruker av Gurvika, Lin Marion Gustavsen 
synes Gurvikadagen er et godt arrangement.

daGens
spØrsmål:
Gir du regelmessig 
pengegaver?

ja, 46%

nei, 54%

lØrdaGens
spØrsmål:
Vet du hvor du skal henvende 
deg om du ser et skadet dyr? 

944 lesere svarte:

svarFrist kl. 22 på

op.no

Juli går mot slutten og vil 
nok skrive seg inn i 
historiebøkene som en 
ganske varm måned. I 
helgen ble rekorden for 
badetemperaturen i 
Åsrumvannet tangert, og 
også målestasjonen ved 
Jordebukta viste rekord-
høye tall. I tillegg har det  
den siste uka vært intet 
mindre enn tre tropenet-
ter på rad ute på Svenner. 
Om man skal tro værmeli-
dingene for uka vi nå går 
inn i ser det ut til at 
temperaturene vil synke 
noe og det vil også trolig 
komme inn litt mer skyer 
enn vi har vært vant til den 
siste tiden. I helgen var det 
også noen i Larvik som fikk 
føle noen regndråper på 
kroppen, men det er ikke 
noe som tyder på at vi kan 
vente oss nedbør av 
betydning med det første 
likevel. Dette gjør at 
skogbrannfaren fremdeles 
er stor og man bør være 
forsiktig med åpen ild.

Badetemperaturer i 
helgen:
Farris ved Gopledal 22,6
Batteristranda Farris Bad 
22 grader
Stolpestad camping 21 
grader
Lydhusstranda camping 21 
grader

Flere nye 
rekorder


