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HANDEL KVALITETSHANDEL I NISJEBUTIKKER
MIDTEN STORT JULEPROGRAM

SIDE 19 TIL 21

JUBILEUM 300 ÅR MED EVENTYRLIG HISTORIE
ANNONSEBILAG

SIDE 30 TIL 33

Massevis av gode juletilbud
i alle våre nisjebutikker
– velkommen til Risør
på førjulsbesøk!

RISØRKORTET

HER SER DU HVOR RISØRKORTET KAN BENYTTES:

Risør er viden kjent for sin små og sjarmerende forretninger,
beliggende i et unikt miljø. En valgfri gave herfra faller alltid
i smak! Risørkortet kan benyttes i de ﬂeste av byens butikker og
serveringssteder. Kortet får du kjøpt hos Embla Smykkeverksted
og hos Jernia Knudsen.

Badeler
Beisland Blomster
Bryggekiosken
Brygga Restaurant og Pizza
China Palace
Coop Prix
Embla Smykkeverksted
Galler Villvin
Good Times
Grape Soda
Hageland Garthe
Havfruens Hjørne
J. Torjusen
Jernia Knudsen
Joker Risør
Karo & Jossi
Kast Loss
Kenza

Lille Hvite Interiør
Lindstøls Bokhandel
Mademoiselle
Optiker Knut Myren as
Paulsen og Sønn
Peterhead bar
Promenaden Bar & Brasserie
Power Risør
Risør Akvarium
Risør Fiskemottak
Risør Hotel
Risør kino
Risør sko
Salong Alice
Sjøsenteret Risør
Sport1 Risør
Stavelin bakeri
T.H. Juells Eftf.

Det er en glede å kunne ønske
velkommen til Risør denne julen!
Det har vært tøﬀe tider og vi har tøﬀe
tider foran oss, men la det glede oss
at vi igjen kan feire denne høytiden
sammen, gi hverandre en klem og
møte nye og gamle venner.
Med naturen tett på og havet rett
utenfor, er Risør det perfekte sted
for å ﬁnne ro og fred.
Jul i Den Hvite By ved Skagerrak kan
oppleves som å gå litt tilbake i tid.
Du kan rusle rundt i Nord-Europas
best bevarte trehusby, som nå er
julepyntet, se juleutstillinger og gjøre
julehandelen i byens nisjebutikker.
Ta en bryggesleng og kjenne havluften ruske tak i håret før du går
inn på en av byens mange kaféer og
restauranter, nyte et utsøkt måltid
eller noe varmt i koppen.

RISØRKORTET
– DEN PERFEKTE
JULEGAVE!

Vi liker å tenke at Risør er selveste
julebyen, men det kan du jo
bedømme selv.
Velkommen til Risør – året rundt!

Vennlig hilsen Mona

JUL I RISØR

DAGLIG LEDER RISØR BY

visitrisor.no / risorby.no
ÅPNINGSTIDER DESEMBER 2022: Søndagsåpent 11. og 18. fra kl. 14 –18. Lørdager i desember til kl. 16.00. Uke 48 til 16.30.

Uke 49 til 16.30 (søndag 14–18). Uke 50 og uke 51 til 19.00 (søndag 18. 16–18). Julaften til kl. 13.00. Romjulen til 15.00 (med forbehold om endringer).
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Velkommen til

UTGIS AV Risør By AS. FORSIDEFOTO: Bjørn Svensson. GRAFISK UTFORMING: Nina Akersveen. TRYKK: Ålgård offset. Opplag 16 500 eks.
Ønsker du å annonsere, ta kontakt med oss på post@risorby.no. Forbehold om trykkfeil. FØLG OSS visitrisor.no / risorby.no
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L

isand AS er en godkjent og sertiﬁsert tiltaksarrangør i forhold til
arbeidsrettede tiltak for mennesker som av ulike årsaker har falt ut
av, eller ikke er kommet inn i det ordinære arbeidsmarkedet.

LISAND/ACANTHUS
Havnegata 8, 4950 Risør
www.acanthus.shop
www.lisand.no

1

Vi skal utvikle mennesker gjennom bl.a. tilrettelegging og veiledning i arbeidsoppgaver som skal
gi mestring og vekst med mål om jobb.

‘‘

Lisand Acanthus produserer både porselen og steingods som videreforedles
for hånd. Alt arbeid fra produksjon av råstoﬀ til ferdig produkt skjer på bedriften i Risør. Gjenstandene brennes på høy varme og tåler derfor både
mikrobølgeovn og oppvaskmaskin.
Kjærligheten til håndverket går hånd i hånd med brukervennlighet.

verksted, utsalg
og kafé i Risør

Velkommen til oss!

Kjærlighet til håndverket går
hånd i hånd med brukervennlighet.

0

LISAND /
ACANTHUS;

I Havnegata i Risør kan du besøke vår
butikk i tillegg til vår populære kafe.
Her kan du nyte en kaﬀekopp, nystekte
vaﬂer, marmorkake eller et deilig smørbrød
i historiske omgivelser midt i byen.
Butikken bugner av lokalproduserte
produkter som har vist seg
å være populære julegaver.

Du ﬁnner keramikk fra Acanthus på
hoteller, kontorbygg og ﬂere norske
ambassader. Produktene er formgitt
av norske designere, og har ved ﬂere
anledninger mottatt utmerkelser.

0

0

0
0

JULEGAVE?
Nytt av året er
at vi lager “årets kopp”
– en unik Acanthus-kopp
med juletilpasset design.
Perfekt som
vennegave!
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JULEN 2022
Inwear
Part Two
Lexington
Fransa
Dixie
Lee
Femilet
Kaﬀe
Glerups
Bali
Rieker
Bianco

vinn gavekort:

Gratislotteri!

0
TILBEHØR TIL BADET
FÅR DU HOS OSS!

0

Bli med på det
populære gratislotteriet;

0

Hver gang du handler kan du skrive
deg inn i loddboken og blir med
i trekningen – det trekkes ett
gavekort hver dag.

Julegavetips:
VESKER, HANSKER
KLÆR, GAVEKORT

HUNDER OG
KATTER

VI HAR FLOTTE JULEGAVER!

HAVFRUENS HJØRNE
Solsiden 2, tlf. 400 65 245

BEISLAND BLOMSTER
Strandgata 1, Risør, telefon 37 15 01 64

HAVFRUENS HJØRNE
Solsiden 2, tlf. 400 65 245

SKJERF, SKO
PAULSEN & SØNN AS
Hasdalgt. 20, tlf. 37 15 05 20, kontor@pogs.no

ALT DU TRENGER TIL

G AV E R S O M G L E D E R H E L E Å R E T !
STØRST PÅ BIRKENSTOCK TIL DAME, HERRE OG BARN!

MYE FINT I

julepynt og
juleblomster

FØLG OSS PÅ

BeachBum
ønsker alle en
riktig fin
førjulstid!

BEISLAND BLOMSTER
Strandgata 1, Risør, telefon 37 15 01 64

HELÅRSÅPENT GALLERI
FOR NORDISK
KUNSTHÅNDVERK
Glass, tekstil, keramikk, metall og tre.
Kragsgata 14, telefon 477 69 556, info@goodtimesrisor.no

6
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GALLERI VILLVIN
Kragsgate 3A, 4950 Risør, tlf. 905 15 106,
www.villvin.no

Trekta 2, 4950 Risør, telefon 902 50 080, www.beachbum.no

ANNONSEBILAG RISØR BY I 7

0

KENZA AS

0

SAGA
VARMEDYNER
FRA

0

Dynene fås i både sval,
medium varm, varm,
ekstra varm og
barnestørrelser.

8
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i Havnegata

M

idt i Havnegata ﬁnner du en
butikk som kan oppleves
som et «shopping-mekka»
for de av oss som liker den
slags. I tillegg møter du som regel Kenzas
daglige leder, Sigrun, som alltid, og da mener vi alltid, er blid, sprudlende og imøtekommende.

WALDEN duntøﬂer one size bomull
fyllt med 90% gåsedun multi.

Hos Kenza ﬁnner du et fantastisk utvalg av
klær i alle størrelser og mange kjente merker, du ﬁnner tilbehør av lekreste sort og
ikke nok med det – interiør som får deg til
å ønske å bytte ut innredningen hjemme
etter hver sesong.

•
•
•
•
•

Det er vanskelig å gå ut herfra uten fulle
poser, og gjerne med en pose nykvernet
kaﬀe eller fersk te på toppen.

LILLE HVITE
Strandgata 11, 4950 Risør
telefon 37 15 42 69

0

0

Bæreevne: 750
90% moskusand dun og 10% små hvite fjær
Kvalitetstestet av IDFL
15 års garanti
Produsert i Norge.

0

Dynen er fylt med ekstra ren 90% moskusand
dun, med et økologisk trekk i mykt og ekstra ﬁnt
garn. Det betyr at du får en dyne som kjennes
svært myk, faller godt rundt kroppen og som
holder deg varm. Legg deg under denne
drømmen av en dyne og drøm søtt. Gjør sengen
komplett med et mykt sengesett som matcher
ditt soverom.

0

799,MEDIUM (1749,-) 999,HØY (2099,-)
1099,LAV (1449,-)

HANDLEMEKKA

0

Saga dunpute leveres i tre ulike høyder
for individuell tilpasning til hode og
nakke. Putene er alle 3-kammers puter
fylt med 90/10% moskusand dun/fjær
i ytterkammer og 50/50% i kjernen.

0

200 X 220 (6595,-)

DUNTØFLER

0

140 X 220 (4795,-)

2499,2799,3699,-

Deilig nattskjorte i julekolleksjonen
til Halvor Bakke Bedtime Story i garnfarget ﬂanell. Klassisk rute i grønt og
blått sammen med ﬂanellen gjør
nattskjorten varm og koselig.

0

140 X 200 (4295,-)

VELKOMMEN INN
TIL EN HYGGELIG
JULEHANDEL

Hva er vel bedre enn å
legge seg i en myk og lun
dyne etter en lang dag.
Saga er vår absolutt
bestselger, og det skjønner
vi godt. Saga er en dundyne
produsert med tanke både
på miljø og din komfort.
Svanemerket, og så ren
at den er anbefalt av
Asthma Allergy Nordic.

SAGA VARM I TRE STØRRELSER;

Klær, accessories,
interiør og matprodukter som oljer,
te og kaffe, er noe av det du
finner når du tar turen innom Kenza i Havnegata.

0

199,-

Sjekk våre
gode priser i
nettbutikken:
lillehvite.no

0

FØR 249,-

FØLG OSS PÅ FACEBOOK
OG INSTAGRAM

0

0

SKUMSÅPE/
JULESÅPE

Havnegata 5, 4950 Risør
telefon 454 98 700

HALVOR BAKKES
ASPEN NATTSKJORTE

Vi i Risør digger Kenza!

ANNONSEBILAG RISØR BY I 9

Julekjolene – og alle de andre kjolene . . .

111
1
1

1

Mademoiselle selger klær og tilbehør til jenter og damer – og det med et stort smil på kjøpet!
Merker som Vero Moda, Claire, By TiMo, Ane Mone, Lois, Otra, Noma, Second Female,
Nectar, Noella, Secrets by B, Gomaye og ﬂer. Du er aldri i tvil om at du er hjertelig
velkommen når du stikker innom i Kragsgata 22A. Aud, som “alltid” har vært der,
og Mette som har vært der en god stund – hjelper og veileder der det er behov, og gir
deg i tillegg et skikkelig påfyll av godt humør og glede før du rusler ut i høstmørket igjen.

Butikken med det

D

et er travle dager før jul, og
butikksjef Knut Eklo er i full
gang med å få sesongens
varer på plass. Med et vareutvalg på nesten 6 000 artikler er det
mye å holde orden på, og nå er det julebrusen som skal på plass.
– Julebrusen er viktig, og her er det
mange personlige favoritter, vi tar derfor
inn ﬂere ulike varianter. Noen mener at
julebrusen fra Arendal er den aller beste,
og de bare må ha denne, mens andre
igjen har en helt annen brus på topp. Vi
har selvfølgelig også sukkerfri julebrus
for den som måtte ønske et litt sunnere
alternativ.

EXTRA store utvalget!

Butikksjef Knut Eklo har fått nisselua på og ser fram mot en
travel, men fin, julehandel.

Kragsgate 22A, telefon 905 45 388

Mens vi venter på julen
kan du hygge deg med et
godt måltid samtidig som
du gjør julehandelen.

111
Vi har deilige oster og
andre delikatesser eller
hva med et gavekort?

RÅDHUSGATA SPISERI & MER
Rådhusgata 2, 4950 Risør
tlf. 907 83 045

I fruktdisken fylles det på med ferske
varer og Stian Høglind slår et slag for
den sunne julekosten.
– Det kan bli for mye kaker og fet julemat, da smaker det utrolig godt med
frisk frukt. Et godt tips er å skjære opp
frukten i biter og servere på fat, det faller
alltid i smak blant både store og små.
Nøtter, ﬁkner og dadler hører også jula
til, og er sunne alternativer til sjokolade
og marsipan, sier Høglind, mens han
fyller på med klementiner som uten tvil
er den meste populære av julas frukter.

EXTRA RANDVIK
Tyriveien 25, 4950 Risør
telefon 37 15 01 22
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JULEN 2022

Karo & Jossi’s fortryllende lekebutikk!

Karo og Jossi’s har to butikker i julebyen Risør,
her ﬁnner du alt som trengs til en ﬂott julefeiring
med barna. Butikkene har både myke og harde
pakker til å legge under juletreet. Med sitt store
utvalg av spennende godteri og små gaver, er det
også en masse her til kalendergaver.
Butikken i Havnegata har tøy fra 0 til 14 år, og
barneutstyr fra kjente merkevarer som Tripp
Trapp, Stokke og BeSafe. Her får man også service
og sengetøy til barn.
Butikken i Strandgata bugner av leker, hobby
og godteri, og er kjent som en spesielt ﬁn lekebutikk langs sørlandskysten. Her ﬁnner man de
mest kjente merkene som Lego, Barbie og
Pokemon, men også det litt spesielle som ikke
er overalt.

HYGGELIG GALLERI OG BUTIKK
MED KUNST OG UNIKE GAVER.
VELKOMMEN!

Kjøkken og innredning fra Terna.
Skreddersydd for generasjoner.

INSTAGRAM @heidinylundlarsen/fotografrunenylundlarsen

TERNA SNEKKERI AS
Risør Næringspark, 4994 Akland, tlf. 37 16 63 98

GALLERI NYLUND LARSEN
Strandgata 1, 4950 Risør, telefon 90 50 29 40

Her finner du
de perfekte
kalendergavene!

FACEBOOK: Galleri Nylund Larsen

telefon 980 96 530
Havnegata 5
Strandgata 11

VARM APPELSINDRIKK
MED INGEFÆR

En varmende
julehilsen fra
Bosse og gjengen
hans på Torvet.

Butikkene bidrar til at
Risør er et supert
valg for julegavehandelen!

Alt du trenger til jul;
julegodt, belysning
med mer.

Appelsin og ingefær
smaker vinter og jul
1 appelsinjuice uten fruktkjøtt
1 bit ingefær (ca 3 cm lang)
kvernet, sort pepper

ÅPNINGSTIDER
9-20 (18)

Hell væsken i en kasserolle,
skjær ingefær i tynne skiver og
tilsett den. La drikken koke opp
og hell i høye glass som tåler varme.
Avslutt med nykvernet, sort pepper.

SØNDAGSÅPENT DESEMBER:
4., 11. og 18. 14.00–18.00

Strandgata 3
telefon 37 15 19 11

12
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FOTO MATPRAT.NO

Gjør julehandelen hos
Coop Prix
Risør
Risørveien 179, telefon 477 07 322

ANNONSEBILAG RISØR BY I 13

DET LILLE HOTEL
Storgata 5, 4950 Risør
telefon 37 15 14 95
www.detlillehotel.no

Kort om hotellet



Her ﬁnnes hotellets resepsjon og
selskapslokalet “Seilet”, og i 2. og
3. etasje to av hotellets største og
mest luksuriøse suiter, «S/Y Ceres»
og «Skaugen», hver på 90 kvm.
Bak resepsjonen ﬁnnes en vakker
hage med oppvarmet svømmebasseng, «Gjestehussuiten» og den
staselig «Konsulatet» med plass til
åtte gjester i tre etasjer.

ÅRETS JULEGAVE!
Kjøp et gavekort på valgfritt
beløp mot et opphold
på det lille hotel
www.detlillehotel.no/
gavekort

D

et Lille Hotel består av 19
maritime hotellsuiter i ﬂere
historiske bygg midt i vakre
Risør. Her bor man som en
innfødt, men med den servicen og stilen
man forventer på et historisk hotell. I
2023 åpner hotellet en ny avdeling i
Risørs gamle Tollbod (se neste side).
Hver suite er unik og forteller om Risørs
rike maritime historie, vakkert innredet
med ﬂotte møbler og kunst og alle har
stue/spisestue, et komplett kjøkken og
uteplass.
Flere av suitene har også peis – perfekt
hvis det er litt småkaldt og ruskete ute.
Hvis du velger å få frokost på rommet så
trenger du ikke å reise deg fra sofaen en
gang!

Det Lille Hotel:

med særpreg og sjel
14

I

VISIT RISØR 2022

KRAGSGATE (ANNO 1860–64)

En ﬁn frokost serveres hver dag i hotellets koselig lokale “Seilet” ved resepsjonen, men man kan også velge å få den
servert på rommet. Dere velger alt dere
ønsker fra menyen på nett med telefonen, samt tidspunkt, og så leveres en
deilig frokostkurv på døra.

. . .
Hver suite er unik
og forteller om
Risørs rike,
maritime historie.
Det er også mulig å bestille et ﬂott skalldyrfat levert til suiten, med det beste av
lokalfanget råvarer.
Hotellet tilbyr også gavekort, enten et
valgfritt beløp eller en pakke med overnatting og mat.

Åtte av hotellets suiter ﬁnnes i
Kragsgate rundt en koselig bakgård,
inkludert “Sagafjordsuiten” som har
i tillegg konferansefasiliteter til 16
personer.
KRAGSGATE (ANNO 1860–64)

Åtte av hotellets suiter ﬁnnes i
Kragsgate rundt en koselig bakgård,
inkludert “Sagafjordsuiten” som har
i tillegg konferansefasiliteter til
16 personer.
STRANDGATA
“HØDNEBØ-SUITENE” (ANNO 1862)

Tre ﬂotte, nyoppussede suiter ved
indrehavn i et historisk hus som
opprinnelig var bolig og forretningslokale til Hødnebø møbel-familien.
“VATIKANET” (ANNO 1752)

Dette huset er meget spesielt; bygd
i 1752 av en av Risørs velstående
forretningsmenn som et feriested,
bygningen har vært fullstendig
restaurert og nå huser ﬁre ﬂotte
suiter.

0

0

0

ET UNIKT
HOTEL

Hotellet passer også bra hvis man reiser
sammen med venner eller storfamilien.
Her kan alle bo i sine egne suiter, og
noen av suitene har plass til å samle alle
rundt et bord til middag.

STORGATA (ANNO 1864)

TOLLBODEN (ANNO 1865)

Nytt i 2023, les mer på neste side.

ANNONSEBILAG RISØR BY I 15

www.detlillehotel.no

1

EMBLA SMYKKEVERKSTED

Følg med på



Solsiden 4, 4950 Risør, tlf. 37 15 30 19 / 901 43 885

Fargerike
smykker for
alle årstider

0

0

0
0
Kort om Tollboden

• Ni dobbeltrom med utsikt
• Restaurant med inne- og uteservering
• Kurs- og konferansefasiliteter
• Selskapslokale for over 60 gjester

ILLUSTRASJON FAX ARKITEKTER

EN NY ÆRA FOR

TOLLBODENS HISTORIE strekker seg helt tilbake til
seilskutetiden da skutene lå tett i tett på havna.

TOLLBODEN0 0

I

mai 2023 åpner Det Lille Hotel en ny
hotellavdeling og spisested i Risørs ikoniske, gamle Tollbod. Bygningen sto klar
i 1865 og ble i mange år brukt som tollbod, og i senere år som politistasjon. Nå er
glattcellene borte og det er satt i gang en fullstendig rehabilitering av bygget og området
rundt. Det jobbes på spreng for å få prosjektet
ferdig til feiringen av byjubileumet i mai.
Her blir det ni ﬂotte rom i andre og tredje
etasje, alle med utsikt til havet eller indre havn,
og restaurant i første etasje. Det som i dag er
en nedslitt gammel bensinstasjon, blir gjort
om til «Park Café» med servering og muligheten for å holde kurs, konferanse og selskap.

16
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Parken ved siden av Tollboden skal opprustes
og utvides med et større og mer tilgjengelig
grøntareal, ﬂere sitteplasser og ﬂotte skulpturer.

0

Embla smykkeverksted er viden
kjent for sine fargerike smykker
i sølv og emalje, akkurat nå er
det julefargene som står for tur.

Ringer, nåler, ørepynt, anheng eller armbånd – valget er ditt!

E

I tillegg til egenproduserte smykker, selger Embla
også bunadsølv, gull- og diamantsmykker, dåpsgaver
samt et stort utvalg interiørartikler. Minimalisme er
et ukjent begrept, så her er det bare å la seg forføre
av alt det som butikken har å by på.

Smykkene designes av gullsmed Asta Gautland
Andersen og produksjonen foregår delvis i det gamle
bankhvelvet. Her kan du rusle rundt og følge med på
utformingen av de unike Embla-smykkene, nyte den
hyggelige stemningen i butikken, før du bestemmer
deg for hvilket design du ønsker å gå for.
Akkurat nå i førjulstiden, er det julefargene som fanger oppmerksomheten. Selv om det er tillatt med det
meste av farger til jul, slår Asta og Embla et slag for
de tradisjonelle julefargene; rødt og grønt. Grønt er
dessuten en av høstens motefarger, så her er det
bare å velge fra øverste hylle til det antrekket du har
sett deg ut til jul.

UNA: Det helt nye designet “UNA” vises her som et
lekkert armbånd.

tter at det gamle lokalet til Embla smykkeverksted ble sterkt røykskadet i brannen
som brøt ut i Risør sentrum februar 2020,
er de nå godt etablert i nye lokaler på
Solsiden i Risør – nærmere bestemt i de gamle banklokalene som tidligere huset DnB.

ANNONSEBILAG RISØR BY I 17

JULEN 2022
Tante Ingjerd (Sørensen) i full gang med julematen.
TILHØRER GERD LANGMYR

lørdag 3. desember

10.00 Julemesse med salg av diverse varer
i Risør Menighetssenter.

11–16 Julemarked i Frikirken.

12–15 Julemarked i Hollenderhagen.
Julefotografering med Inger Tora.
Høytlesning for barn.
Servering av varm drikke.

11–13 Juleverksted for barn på Risørhuset.

TEKSTEN ER HENTET FRA ÅRSSKRIFT 1998, SØNDELED OG
RISØR HISTORIELAG, OG DEN STARTER SOM FØLGER:

15–17 Julemarked: Båtbyggeriene på Moen
har sitt årlige julemarked.

På kalenderen har jeg kryssa av 8. desember.
Med store bokstaver står det:
LAGE JULEMAT MED TANTE INGJERD.
Denne datoen var planlagt i god tid i forveien
og jeg gledet meg som en unge.

16.30 JULEGRANTENNING –
åpning av Jul i Den Hvite By!
Nissejenter, godteposer, hest og kjerre,
musikk fra branntårnet, gang rundt juletreet,
juleutstilling med bamse og togbane.

18.00

Lysmesse med konﬁrmanter i Risør kirke.

19.00

“Ventetime”.
En varm adventskonsert i Risør Frikirke.

7 sorter i 7 suiter.
Baking av julebakst i suitene på Det Lille Hotel.
Salg av julebakst fra Sagafjordsuiten fra
kl 18.00.

0

0
0

Velkommen til førjulsstemning i Den hvite by
ved Skagerrak.

Så var det å sende bud på Thor Brattland. Det var han som brukte å slakte for oss. Når slaktedagen kom, måtte mor fyre opp skorsteinen for å varme vann i en stor jerngryte. Vi ungene
måtte holde oss innomhus til vi hørte at grisen ble skutt. Vi hørte bestandig grisen skrek når
de dro den ut av fjøset. Det var mor som hadde jobbe med å bære kokende vann til skålling
av grisen. Og til skålling gikk det mye kokende vann.

18.00

0

0

Det var om å gjøre å få grisen stor og feit. Min mor brukte
hyssing og målte grisen med, der de målte den rundt vomma
og på lengda. Da kunne de finne ut hvor mange pund grisen
veide. Mor brukte å si at flesket skulle være fire fingerbredder tykt. Vi måtte passe på å slakte når det var
oppadgående måne. Hvis ikke krympet flesket, sa de.

onsdag 7. desember
0 0

18.00 Konsert med Englekoret i Risør kirke.
Musikere: Sigbjørn Tønnesland,
Terje J. Karlsen, Erlend Skarvang,
Tage B. Bjørklid.
Dirigent Lisbeth Larsen.

0

‘‘

12–15 Hest og kjerre.
Bli med på en kjøretur med hest og kjerre
rundt i byen.

søndag 27. november

Vi brukte å kjøpe grisunge om våren, for så å fore den opp
om sommeren. Det var som regel noen som kjørte rundt med
bil for å selge grisunger. Slakting ble da før jul.

0
0

0

Griseslakting – julemat

lørdag 26. november

0

gerd langmyr:

BILDET UNDER:

Når grisen var ferdig skållet, ble den hengt opp etter bakbeina. Det ble gjerne satt en stige oppetter husveggen som grisen hang i. Så ble vomma spretta opp, og innvollene tatt ut. Det ble tatt
vare på lunger og lever, og annet vi kunne bruke. Stell av griseslakt tok flere dager. Det var jo
ingen fryse den gangen.

Det ble også laget medisterkaker som ble hermetisert. Noe ble også lagt i hermetikk bokser. Da
ble det brukt kjøttkraft og fettlokk oppå. Lungemosen ble også lagt ned i bokser med fettlokk og
det var utrolig hvor lenge den kunne oppbevares slik. Leverpostei, kvitpølse og potetrasp brukte
vi også å lage. Det måtte skrelles og males mye poteter, og det ble i potetraspen brukt kjøttkraft
og noe flesk og jeg kan huske at det ble veldig godt.

18
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FOTO: BJØRN SVENSSON

Alt flesket pluss noe kjøtt ble salta ned i en stor tretønne. Ribbe og steik ble stekt opp og lagt ned
på glass til hermetisering. Det ble også laget medisterkaker som ble hermetisert. Den store jerngryta på skorsteinen ble brukt til å hermetisere i.
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lørdag 10. desember

lørdag 17. desember

lørdag 24. desember

onsdag 28. desember

12–15 Hest og kjerre.
Bli med på en kjøretur med hest og kjerre
rundt i byen.

12–15 Pepperkakeverksted for barn på Seilet,
Det Lille Hotel.

15.00

Familiegudstjeneste i Frydendal kirke.

20.00

16.00

Julegudstjeneste i Risør Frikirke.

16.00

Familiegudstjeneste i Søndeled kirke.

16.15

Familiegudstjeneste i Risør kirke.

17.00

16.00

Julekonsert med Madrigale på Stranden.

SØNDAGSÅPNE BUTIKKER 14–18
19.00

tirsdag 13. desember
10.00

onsdag 14. desember
19.00

Konsert med Risør Musikkorps i Risør kirke.

Julejam på Peterhead bar.
Til inntekt for Frelsesarmeen og deres arbeid
med gaver til barn.

søndag 18. desember
18.00

Konsert med Motettkoret i Risør kirke.

11.00

Høytidsgudstjeneste i Risør kirke.

11.00

LØRDAGER

0 0

0

JULEMARKED
Husk å lage
ønskeliste
til nissen!

I hele desember er det
julemarked i Kragsgate 7.
Åpningstidene
følger butikkene.

18.00

Høytidsgudstjeneste i Søndeled kirke.

DEN STORE
JULEBAMSEN ER PÅ
PLASS I STRANDGATA
I ÅR OGSÅ! HER FINNER
DU OGSÅ TOGBANEN
SOM GÅR, OG GÅR,
OG GÅR . . .

Julefest for små og store i Risør Frikirke.
Julefortelling, mat og gang rundt juletreet.

fredag 30. desember

mandag 26. desember

SØNDAGSÅPNE BUTIKKER 14–18

KJØRETUR MED
HEST OG KJERRE
RUNDT I BYEN

17.00

søndag 25. desember

Romjulskonsert med Risør Kammermusikkfest
i Risør kirke.

lørdag 31. desember

0

Luciatog.
Barnehagene går i Luciatog gjennom byen.

Julemysterier i Urheia.
Urheia forvandles til et mysterium.
Den magiske skogen, Godteriskogen og
Julenissens hule. Denne gang har vi ﬂere
overraskelser på lur!

torsdag 29. desember

0
0

23.00

Gudstjeneste i Risør kirke.

0 0

NRK Supershow.
NRK Superbussen ruller inn til Risør
med kjente og kjære personligheter.

0 0

16.00

0

søndag 11. desember

12–15 Hest og kjerre.
Bli med på en kjøretur med hest og kjerre
rundt i byen.

Jazzklubbens juleshow på Risør Hotel,
lokale artister og vokalister. Musikalsk ledelse
ved Sebastian Aanonsen og Eirik Dørsdal.

0

JULEN 2022

Gallerier
Galleri Nylund Larsen: Vi har vinterutstilling med ﬂere ulike
kunstnere. Billedkunst og skulpturer. I desember blir det nok
også litt julestemning.
Galleri Villvin: Juleutstilling i vinduene og ellers kunsthåndverk
av mange ulike kunstnere inne i galleriet.
Galleri Risør: Foto-juleutstilling med bilder av Niclas Halvorsen,
Risør-motiver. Åpent i helgene i desember.
Galleri Nordal: Malerier med maritimt motiv.
Risør Kunstpark: 5. november – 31. desember, lørdag og søndag
12–16. Sverre Tveito Holmen, keramikk og
Anne Mette Larsen, tekstil.

Selvhogst av juletrær
Det er selvhogst av juletrær
(edelgran og vanlig gran)
fra Lindland Øvre,
Lindlandsveien 361,
10.–23. DESEMBER 10–16.
Bålpanne –
ta gjerne med niste.

Med forbehold om endringer i programmet.
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0

0

0

0
0

0

0
0

0

0

ER IKKE

TULL!

D

Som et lite byggmesterﬁrma fremstår Sollie
Bygg AS som et selskap med fokus på
Risør
kunden og kvalitet. Alle ansatte har
kommunes
svennebrev, ﬂere har videre- og høyere
vernepris ble i 2017
utdanning innenfor bygningsvern og
tildelt byggmester
tradisjonshåndverk. I tillegg til å ivareta
Arvid Sollie.
gamle håndverkstradisjoner, bygger
vi også moderne hus og hytter, der vi
blant annet samarbeider med dyktige
arkitekter og arkitektkontorer.

Så, hold deg varm, både utendørs og i
hjemmet. Ta på deg ullstasen, og har du ikke
en, ja, da er det bare å ta turen til Tone på
Sport1. Der ﬁnner du et godt utvalg!

0

0

Sollie Bygg AS ble stiftet i 1997 og grunnleggeren
av selskapet, Arvid Sollie, er tredje generasjons
byggmester.

0

www.solliebygg.no

Med Agder og Telemark fylker som arbeidsfelt,
er Sollie Bygg AS et av de fremste tradisjonshåndverk- og byggmesterﬁrmaene i regionen.

0

Over 20 års erfaring innen
tømrer- og byggmesterbransjen!

et er ikke lenger slik at det klør
og er ubehagelig – det er faktisk
deilig og behagelig og det gir en
lun og god varme til kroppen.
Tidligere har det vært stort fokus på ullundertøy til de som oppholder seg mye utendørs, men i disse dager slår vi et slag for
«koseklærne» du har på hjemme. Utvalget er
stort og du ﬁnner mange ﬂotte modeller i
alle slags farger og design.

0

Kragsgate 124
tlf. 37 39 00 60

0

0
0

FRYDENDAL / RISØR

0

0

0

På Frydendal får du ordnet det
meste, om det er mat, medisiner,
gaver eller vaksinering. Vi lover
å gjøre vårt beste for at du kan
velge Risør først.

God jul og godt nyttår
fra alle oss på Apotek1!

Ull under treet i år?

Vi ønsker alle kunder velkommen
til en hygglig handel med gode tilbud.

Som alltid like sprudlende
og blid, møter vi Tone på
Sport1. Denne gangen
snakker hun entusiastisk
om fordelene med ull og
da spesielt ullundertøy.

0

JULEN 2022

SPORT1
Torvet 3, 4950 Risør
telefon 37 15 14 20

tlf.: 37 15 55 40, epost: ﬁrmapost@solliebygg.no
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Jubileumsfeiring Risør 300 år:

Inkluderende, lekent og solid
Vi gleder oss til å feire at Risør er 300 år. Det har strømmet inn med gode ideer og konkrete planer
til arrangement i jubileumsåret, og det kommer til å være mye som skjer i løpet av hele 2023!
Spesielt i jubileumsuka som starter tirsdag 2. mai og avsluttes på frigjøringsdagen,
mandag 8. mai 2023.
Byjubileet er en markering for alle i kommunen, med hele dens mangfold, og med et spesielt fokus
på unge og barnefamilier, men også for våre gjester og de som kan tenke seg å bo og leve i Risør.
Vi skal vise frem det verdifulle i byen og skapet et mangfold av sterke opplevelser, bli bedre kjent
med Risør, folkene som bor her og de som besøker oss og lage en folkefest som inspirerer
til varige aktiviteter og tiltak i årene som kommer!
På den neste siden får dere en smakebit av det som kan komme til å skje
i løpet av 2023.

utdrag fra jubileumsåret:
januar

mai

Bursdagsfest, nyttårskonsert, kunstverk, foredrag.

2.–8. mai jubileumsuka:

februar

Skolens dag, Frivillighetens dag, Hopes dag, Søndeleds

Jubileumsrevy, riksteateret, kunstutstilling.

Aktiviteter, foredrag, mat, skihopp i havet, konferanse,
åpen kirke, konserter, kveldsvandring, byfrokost,

mars

jubileumsdans, karneval, kakefest, ﬁlm og mer.

Bare for Gøy, kvinnedagen, UKM og foredrag.

april
En gave til ungdommen fra ungdommene
på Risør VGS.

FOTO: BJØRN SVENSSON
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juni, juli, august,
september, oktober,
november og desember
Festivaler, spel, båtturer, konferanser, italiensk aften,
skulpturpark, festforestilling, kom deg ut dag, musikal,

Risør har bursdag 7. mai!

RISØR KOMMUNE

dag, Jubileumsnatt, Byens dag, Festdag og Historisk dag.

historisk konsert, idrettens dag, utstillinger, marked,
julemysterier og kanskje kommer kongen?

Programmet er hele tiden under utarbeidelse, endelig versjon vil bli presentert
i Aust Agder Blad, på Facebook, kommunens og Risør Bys nettsider,
www.risor.kommune.no og www.risorby.no
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RISØR
FISKEMOTTAK

FOTO CECILIES MAT

OVER 60 ÅRS BRANSJEERFARING

0

1

0

0
0

VI HAR

Solsiden 3, 4950 Risør
tlf. 37 15 23 50

SOLID ARBEIDSKAPASITET

0

STOR FLEKSIBILITET
VI SELGER NORDKAPP, STING,
ZODIAC OG PIONER.

mottaket@
ﬁskemottaket.no

tlf. 37 14 39 14, post@elektro-skagerrak.no
post/besøksadresse: Grønningveien 37A, 4956 Risør

www.
ﬁskemottaket.no

Husk –
det er lurt
å bestille
juletorsken
i god tid!

FOTO: MATPRAT.NO

Vi har de hyggeligste kaféer
og restauranter hvor du
kan sette deg ned for en
matbit – eller bare noe
godt i glasset.

JULETORSK OG SKALLDYRBORD? ELLER KANSKJE KVEITE ELLER RØKT FISK?

Fiskemat til jul?

RISØR
V
FISKEMOTTAK
algene er mange og det kan være lurt å bestille på forhånd. På
Risør Fiskemottak har de som mål å tilby mest mulig egenprodusert ﬁske-mat. Det graves, lutes, spekes og røykes og ﬁskedisken bugner av havets delikatesser. Jim Berg, daglig leder og
eier av ﬁskemottaket, ønsker deg hjertelig velkommen til å la deg friste av
sesongens varer.

0

0

0

Unn deg en pust i bakken
når du besøker Risør.

0

Elektro Skagerrak kan betjene deg på ulike fagområder:
Elektroinstallasjon – Industri – Tele og datanettverk
Alarm og sikkerhet – Maritim elektronikk

0

ALLE BÅTENE MED MERCURY-MOTOR.

Solsiden 1, 4950 Risør
telefon 37 14 39 50 / 909 13 392
E-post: risor@sjosenteret.no. www.sjosenteret-risor.no

0

JULEN 2022

Valgene er mange og det kan være lurt å bestille på forhånd. På Risør Fiskemottak har de som mål å tilby mest mulig egenprodusert ﬁskemat. Det
graves, lutes, spekes og røykes og ﬁskedisken bugner av havets delikatesser.
Mari Berg, daglig leder av ﬁskemottaket, ønsker deg hjertelig velkommen til
å la deg friste av sesongens varer.

0

DET ER IKKE ALLE SOM er klar over
at vinteren er sesong for skalldyr. For
eksempel er blåskjell og reker på sitt
aller beste nå!
Når vinteren kommer og det blir kaldere
i vannet, gir det nemlig optimale levevilkår for skalldyr og skjell.
Skalldyrene blir ”fastere i ﬁsken”, bedre
i smaken og oppnår en generelt høyere
kvalitet i det kalde vintervannet.

Fiskemottaket har vært gjennom en total rehabilitering og holder nå til i helt
nye lokaler på Holmen i Risør, og Berg er med rette stolt av de nye lokalitetene. Til sommeren vil det være mulig å nyte noe kaldt å drikke, ferske reker
og andre fristende ﬁskeretter i uteserveringen rett på utsiden av lokalet.
alltid
kortreiste,
Råvarene ereralltid
kortreiste,
miljøetmiljøet
kan ikkekan
væreikke
mer være
maritimt og sørlandsstemningen er upåklagelig.

0

0

Men, først er det altså tid for juletorsk . . .

FACEBOOK Risør Fiskemottak / INSTAGRAM Fiskemottaket
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GAVER SOM VARER

KNIVSETT 3 DELER FRA
Settet inneholder tre kniver som gjør at du lykkes på kjøkkenet:
Kokkekniv G-2, brødkniv GS-61 og urtekniv GSF-15.

KAREN BLIXENFIGURER

sett
før 3 049,-

fra 169,-

kr 1599,-

R OM J U L S KON
N SERT
F R ED
D A G 3 0 . DE S EM B ER
K L . 1 8 . 0 0 - R I S ØR K I RK E

ET STORT UTVALG
MUMMI-KRUS

fra 249,LYSLENKER
INNE OG UTE

Stort utvalg i JULEBELYSNING – ute og inne.
BOSCH DRILL GSR 12V 2-LI 2X2,0AH
Kompakt drill GSR 12V LI fra proffserien til Bosch.
Lader, 2x2,0AH LI-batterier og den leveres
i en nylonbag.

KNUDSEN
Kragsgate 2A, Risør, telefon 37 15 02 88
VAFFELJERN DWA
516W hvit

kr 1499,-

BEST I TEST

kr 399,-

Mari Eriksmoen
Tine Thing Hels
l eth
Gunn
nar Flagstad
Jarle Storløkken

før 1 799,-

i Tec.no
mars 2020

PARTY GRYTESETT
1,8 / 2,5 / 3,5 liter

NYHET!

WILFA
KRUMKAKEJERN
før 3 299,-

kr 1599,-

Risør Motettkor deltar

CC-1 1000W

kr 449,-

Billetter via festivalens hjemmeside:
kammermusikkfest.no

Med forbehold om prisendringer.
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tekst: Gjermund Glesnes / visitsørlandet / risør

Risørs 300 år
med eventyrlig historie
200 kilo parfyme, et spøkelsesskip, en skjebnesvanger forsikringssvindel –
og visstnok et ekte mirakel. Bak Risørs byjubileum ligger en svært fargerik historie.
– Det første huset vi vet om i Risør sentrum, lå rett der borte, i gatesvingen nesten tvers overfor resepsjonen til Det Lille Hotel, sier Thomas
Juell.
Til vanlig tilbyr han gratis guidede turer i Risør Kirke, men i dag har han
sagt ja til å presentere noe enda mer omfangsrikt – og innfallsrikt:
I anledning Risørs 300-årsjubileum i 2023, er dagens tema hele byens
historie.

Hollendernes skjær
Når den vesle tømmerstua i svingen får æren av å bli med i Juells fremstilling, er det fordi den danner forgrunn på et maleri av Allaert van
Everdingen fra 1644.
Om huset virkelig var byens første, er imidlertid langt fra sikkert. Den
hvite by ved Skagerrak ble ladested 14 år før kunstnerens besøk, i 1630.
Da hadde hollenderne allerede brukt vika her som utskipningshavn for
trelast i rundt 200 år.
Så viktig var havna at den italienske kartografen Giacomo Gastaldi i
1556 tegnet Risør på europa-kartet – som eneste sørlandsby. Og i 1660
var Risør Agders største tettsted.
Det mest bemerkelsesverdige ved maleriet er uansett naturen. På van
Everdingens motiv går skjærgården helt inn til forbi kafeen hvor vi nå
sitter. Og det «hemmelige» friområdet Hollenderhagen, én inngangsdør
bortenfor oss, ligger på et skjær.
– Store deler av dagens sentrum var den gang sjø. Husene her er bygd
på ﬂåter og påler, forteller Thomas mens vi trasker opp smuget som
danner fortsettelsen av Havnegata, Trekta.
Under asfalten i Kirkegata har man funnet den gamle kirkebrygga. Og
under Vinmonopolet har han selv sett gamle fortøyningsfester i kjelleren.
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Den hollandske maleren Allaert van Everdingens
akvarell fra Risør 1644. TILHØRER AAMA-KUBEN.




Den gamle altertavla finner du i Risør kirke.

Helt problemfritt var det ikke å være en by bokstavelig talt midt i vannet.
– Kanalen her var full av kloakk, og det luktet! Så da kong Oscar II besøkte Risør i 1891, kjøpte byen 200 liter sitronparfyme som de helte i
vannet for å overdøve stanken, smiler Thomas.

Kirkens mirakel
I notatene, som han nå bærer i en gul Prix-pose, er Risørs historie systematisk opplistet i kronologisk orden. I praksis blir krøniken langt mer
rotete – og underholdende.
At byen i det hele tatt eksisterer, er jo et utslag av trass: I 1686 ila den
dansk-norske kong Frederik IV Risørs borgere dobbel skatt i straﬀ for å
nekte tvangsﬂytting til Kristiansand, og forbød oppføring av nye hus. I
1723 måtte danskekongen krype til korset. Han ga Risør bystatus – og
lov til igjen å bygge.
Også geograﬁsk er den hvitmalte trebyens fortid full av eiendommelige
krumspring. Som kirken.
– Den skulle egentlig ligge på «Hukken» ved siden av kirkegården,
omtrent der det gamle rådhuset ligger, begynner han og fortsetter:
– De la ned hjørnesteinene for å markere kirkens posisjon. Men da de
skulle begynne å bygge, fant de ikke steinene! De lette gjennom hele
byen, og fant dem til slutt der hvor kirken ligger i dag, over 400 meter
unna.
– Ingen innrømmet å ha ﬂyttet dem. Siden risøringer var både gudfryktige og sanndruelige, måtte det altså være Gud som sto bak. Og nå
vet vi at det stemmer. Siden kirken sto ferdig i 1647, har byen brent tre
ganger ved Hukken. Men kirken står, fastslår Thomas Juell med et glimt
i øyet.

FORTSETTER NESTE SIDE . . .
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Rundt 1800 var Risør Norges fjerde største eksporthavn og på det
meste lå det 52 skips- og båtbyggerier her.



John Thomas Axelsen, byens vekter, bringer Risørs eventyrlige
historie videre inn i jubileumsåret.



Flekken og spøkelsesskipet
Risør kirke er på mange måter hjertebarnet hans. Ikke bare er han guide
der. Kirkens altertavle er en gave fra hans åtte ganger tippoldeforeldre:
Dorthe Engvoldsdatter og mannen Norsk biograﬁsk leksikon kaller
«Risørs far», Isak Lauritssøn Falck.
Maleriet skulle egentlig til Riga, men havnet i Risør da skuta som fraktet
det, ble funnet drivende uten et levende menneske om bord i 1667.
Dorthe kjøpte både skuta og lasten på auksjon, helt uvitende om at det
lå et maleri i lasten.
– Siden det var for stort til å ha hjemme i stua, ga hun og mannen det
til kirken, forteller han.
Altertavla er ifølge Thomas «verdensberømt i Risør». Men byens mest
berømte malerkunst er den ikke. Den æren tilfaller Risørﬂekken, en
fjellknaus østenfor Urheia som har vært hvitkalket helt siden 1641. Det
gjør berget til et av Sørlandets eldste seilmerker, synlig 12 nautiske mil
fra land.

Seilskutebyen og bybrannen
For mange sjøfolk viste Risørﬂekken veien hjem. Den trygge havna
gjorde byen til en maritim storhet – rundt 1800 var den Norges fjerde
største eksporthavn, og på det meste lå hele 52 skips- og båtbyggerier
her.
En sommernatt i 1861 ga en brå – og varm – start på nedgangstida. Og
det hele startet i Øvregate 25.
– Her startet bybrannen, der 70 prosent av byens hus brant ned. Og det
som følger nå, er sladder, begynner Thomas Juell.
Deretter følger historien om boktrykkeren som bodde i huset, og det
som enhver true crime-fantast vil tenke var forsikringssvindel. Ikke bare
hadde boktrykkeren sjekket om forsikringen var i orden et par uker før
brannen. Han kom også ut av det brennende huset iført sine beste søndagsklær, med trykkeplatene i hendene – enda det var midt på natten.
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– I tillegg forklarte han at brannen brøt ut fordi kakkelovnen veltet. Men
fyrte han virkelig i ovnen klokka ﬁre på natta, i juni. Og kunne ovnen
hans virkelig velte av seg selv? sier Thomas og legger til at ingenting
kunne bevises.
Boktrykkeren ble frikjent, men for Risør ﬁkk bybrannen store konsekvenser.
Sjøfarten hadde gode tider da byen brant, og ble bygd opp igjen raskt.
Med brede, rette gater i sentrum og staselige hus i empirestil langs
Solsiden – hvitmalte, siden det var den dyreste malingen og dermed
signaliserte velstand.
– Problemet var at overgangen fra seil til dampskip kom like etter. Og
da hadde ingen av Risør-rederne kapital til å følge med, forteller Thomas
Juell.

En høyst levende 300-åring
Om rederiene ble færre, levde sjømannsbyen videre. I Risør dro mannfolka til sjøs. Det vil enhver som har blitt med byens vekter på vandring,
få høre mens de sikksakker seg gjennom labyrintene i arbeiderstrøket
Kamphaug.
Med dagens øyne er det kanskje en fordel at sjøfolk ikke ga samme velstand som redere: Nedgangstidene gjorde at byen ikke hadde råd til å
erstatte de hvite trehusene med «moderne» murkolosser.
Og i dag anses nettopp trehusbyen som selve arvesølvet fra byens gylne
seilskutetid. Sammen med trebåtmiljøet på Moen, den nydelige kirken,
utsiktspunktene Branntårnet, Risørﬂekken og Urheia, Kastellet og de
mange galleriene gjør det byen til en perle å besøke – og bo i.
– Vi kommer til å feire 300-årsjubileet hver eneste dag, hele året, fastslår
Thomas Juell.

Historien er basert på møtet mellom Gjermund Glesnes og
Thomas Juell og sistnevntes beretninger.
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INGEN JUL UTEN BØKER

0
En julefortelling

FRILANDSRIBBE
JULEPÅLEGG
GAVEPAKKER
OG SPEKEMAT
KJØTT FRA
GÅRDENS DYR
GÅRDSBUTIKK

VI LEVER OGSÅ
CATERING TIL SMÅ
OG STORE SELSKAPER

LINDSTØLS
BOKHANDEL
ÅRBOK NR 47
Søndeled og Risør
Historielag

ROY JACOBSEN
De uverdige

kr 250,-

kr 439,-

80 ÅR
1942–2022

JØRN LIER HORST
Forræderen

CHARLES DICKENS
ERLEND LOE OG
LISA AISATO

kr 429,-

kr 449,-

Besøk oss på Hjembu eller ring for bestilling: 970 10 100
KRAGSGATE 10, 4950 RISØR, TLF. 37 15 07 55
FB: LINDSTØLS BOKHANDEL
INSTAGRAM: lindstolsbokhandel

KIW
WI jobber hver dag for å ha de laveste prisene,
og tar hele tiden initiativ til å presse prisene ned.

Velkommen til Montér Risør,
din lokale byggevarehandel!

CECILIE

B U T IK K S J E F K I W I R I S Ø R

KIWI Risø
ør

Kragsgate 124
4, Risør
Mandag - lørd
dag
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7-23

Kragsgate 144
tlf. 476 74 400
risor@monter.no
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Risør 300 år:

Litt historie;
Risør kirke, også kalt Den Hellig Ånds kirke (til venstre) er sammen
med branntårnet (til høyre), to av Risørs mest kjente, historiske bygninger.
BRANNTÅRNET ble oppført av Risør kommune i 1880-åra som varselsentral for byen.
Fra øverste etasje i tårnet er det vinduer med utsikt over hele byen. Tårnet var bemannet med
to mann på vakt hver natt. Fram til 1968, da brannstasjonen på Frydendal ble tatt i bruk, var
det hver onsdag kl. 13.00 varslingsprøve med sirene. Fortsatt henger den gamle sentralen
på veggen. I dag brukes branntårnet som kunstgalleri, åpent for publikum i juli måned.
DEN HELLIG ÅNDS KIRKE, også kalt Risør kirke, er en korskirke, oppført i 1647.
Alterbildet inne i kirken forstiller Nattverden, og skal være malt av en Rubens-elev.
Kirken er én av bygningene i Risør som ble reddet fra den store bybrannen 5. juni 1861.

BESØK OSS I RISØR

Bente Lindstøl

Grete Jonassen

Kunderådgiver personmarked

Kunderådgiver personmarked

Telefon: 906 52 500

Telefon: 958 27 878

E-post: bl@agdersparebank.no

E-post: gj@agdersparebank.no

Den bes
te julematen o
g jules
temning
finner d
en
u på re
stauran
Kast Lo
t
ss!

FOTO: BJØRN SVENSSON

Vi serverer
0
julemeny 0
fra midten
0
av november.
Julebordene
starter fredag
25. november.

FOR BORDBESTILLING;

0

KAST LOSS
37 15 07 77

0

0

0

00

0

www.strandgata.com
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FLERE LOK ALKONTORER: Mange av de
ansatte i SpareBanken Sør både bor og jobber
i nærområdet. Du ﬁnner lokale kontorer i
Tvedestrand, Risør og Åmli. De som jobber
i SpareBanken Sør kjenner området og sine
kunder godt.

I denne banken går
gå
generasjoner
kundeforhold i gener

Julestemningen får du hos
J. TORJUSEN
Kragsgate 4, 4950 Risør, telefon 413 36 00

student/pensjonist/
oﬀ-shore ...........................439,-/mnd
ufør/borteboer.................274,-/mnd
Mulighet for bedriftsavtale og
gruppemedlemsskap.

Kom i form
med hverdagstrening
hos Risør
Kraftsport!
CASPERSENSVEI, (GAMLE EB),
BUSSEN STOPPER RETT PÅ UTSIDEN
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0 0

0

ordinært
medlemsskap...................549,-/mnd

Banken er en del av mange faser i livet. Fra vugge til grav.
Besøker du Sparebanken Sør møter du
u llokalkj
kjente ansatte, som
kjenner deg og ditt nabolag.
kj

HUSK:
trening er for alle,
da alle trenger
god helse!

VENNEVERV: Verv en venn
for ett år, begge får

÷50% i tre måneder!

-Gode relasjoner er noe av det viktigste
for å kunne hjelpe. Her i banken går gjerne
kundeforhold i generasjoner, noe som gjør at
vi kjenner kundene våre veldig godt, forteller
Bente Christensen, banksjef i Sparebanken
Sør avd. Tvedestrand og Risør.
Bente har jobbet i Sparebanken Sør siden
1978 og vært banksjef siden 2009. Med over
40 års erfaring kjenner hun hver eneste krik
og krok i banken.
-Jeg har helt klart vært med på en stor,
digital reise. Da jeg startet førte vi bankbøker
og skrev manuelle billag som kundene måtte
signere forteller hun og fortsetter:
signere,
-Hadde noen for eksempel sagt til meg at vi
ikke skulle ha penger i banken hadde jeg ledd
høyt.

Viktig med en god samtalepartner

Kontakt oss for
ulike typer rabatter
og tilbud.
RISØR KRAFTSPORT
Caspersens vei 81
tlf. 51 31 43 43
www.risorkraftsport.no

-Er det en ting som ikke har forandret seg i
løpet av årene, så er det viktigheten av en
god samtalepartner om økonomi. En som
kjenner deg og ditt lokalmiljø. Det er ingen
app eller nettside som kan måle seg med
en god samtale med en av våre rådgivere,
forteller banksjefen.
Banken er viktig når vi står overfor de mange
veivalgene livet byr på. Noen ganger trenger
man noen å snakke med. Om huset, om
forsikringen eller om pensjonen.
-En del av oppgavene våre kunder skal
l
løse
kkan gjerne
j
ordnes
d
via
i mobilbank
bilb k eller
ll
kundesenter, men når det kommer til de

personlige tingene i livet, er det ﬁnt å ha en
personlig kunderådgiver å fo
orholde seg til.

Ønsker nærhet til kundene
SpareBanken Sør har ﬂere ko
ontorer i
bygdetraktene. De har blant annet kontorer
i Tvedestrand, Risør og Åmli. Der møter du
amilier i ﬂere
bankansatte som har fulgt fa
generasjoner. Rådgivere som
m kjenner hvert
fjes som kommer inn døren. Du møter dem i
butikken og på lokale idrettssarrangementer.
Felles for dem alle, er at de bor,
b jobber og
bryr seg om nærmiljøet.
- Vi kjenner mange og har et ttett forhold til
folk rundt i bygdene. Her er vi på fornavn med
mange kunder, og ﬂere fortsetter å bruke oss
selv om de ﬂytter langt avgård
de. De ringer fra
storbyene og spør om rådgivn
ning, det er en
tillitserklæring, sier banksjef
s iØ
Øvre Telemark og
Setesdalen, Torhild Landberg Felle. Den blide
parebanken Sør
damen fra Åmli har jobbet i Sp
siden 1989 og aldri sett etter n
noe annet.

Bidrar til lokalmiljøet
SpareBanken Sør er opptatt av å bidra der
de er og støtter mange lag og
g foreninger i
lokalsamfunnet. De ønsker å v
være med å bygge
opp samfunnet rundt seg og v
vise at de bryr seg.
-Banken er hovedsponsor fo
or mye lokalt og
støtter både små og store lo
okale aktører.
Vi ønsker å skape engasjeme
ent og bidra til
Ch i t
ilj t rundt
dt oss, sier
i Bente
B t Christensen,
miljøet
banksjefen for avd. Tvedestrand og Risør.

I samtalene om de store økonomiske
veivalgene er det vik tig å sette seg ned og
ﬁnne tr ygghet i at din bank ﬁnner de beste
løsningene for deg. For SpareBanken Sør er
møtet med kundene det aller vik tigste.

Det er ing
gen
app eller
nettside som
kan måle seg
med en god
samtale med
en av våre
rådgivere.
B e n t e C h r i s t e n s e n , b a n k s j e f S p a r e b a n ke n S ø r
avd . T vedestrand og Risør

sor.no

4950 RISØR
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BUVIKVEIEN 21

POWER RISØR
– de beste julegavene!

TLF. 453 99 144
WWW.POWER.NO

