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Årets hårfrisyre
Laagendalsposten kårer Årets hårfrisyre! Har du en
fargerik, kul eller hårete sveis? Send inn bilde og skriv
noen linjer til nettutgaven@laagendalsposten.no.
Husk å skrive navnet på den hårfine. Årets hårfrisyre
kåres av en jury i slutten av juni.
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Hva gjør du når
du har fri?
Martin Muri
(13)
– Skater og
chiller. Det er
fett!

Magisk tryll
i Kongens
gruve

Dette er en drøm som
går i oppfyllelse.
Kristine Hjulstad, magiker

Kongens gruve er
åstedet for stevnemøtet mellom
magikere og de
underjordiske.

Gustavo
Damasceno
(15)
– Jeg spiller
fotball og
chiller med
venner.

| BRITA SØRUM
redaksjonen@laagendalsposten.no

res som stilrent og vakkert, og
har resultert i flere nasjonale og
internasjonale titler innen scenemagi.

Familieshow

Den amerikanske magikeren
Anthony Darkstone er kjent for
sine underholdende og uforklarlige illusjoner.
– Men han gruer seg litt til togturen inn i gruvene, og er redd
for at det skal være kaldt der,
sier Kristine Hjulstad.
Hun har forsikret ham om at
hun skal ha med både pledd og
sitteunderlag.
Hjulstad selv skal opptre med
showet som hun nylig viste for
et stort publikum i Oslo, blant
andre med kong Harald til stede. Showet hennes karakterise-
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Fredagens show i gruvene er
for hele familien. «Klovnen
Knut», som selv ynder å kalle
seg tullekunstner, tullebukken
Ray Speedy og buktaleren Herman Berthelsen skal få lattermusklene til barn og voksne på
glid.
– Dette er første, kanskje også
eneste gang, vi har et slikt show
i gruvene, sier Erling Halling,
ansvarlig for publikumsaktivitetene på Norsk Bergverksmuseum.
– Gruvene vil gi en spesiell
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Mens det er magikere som dukker opp i gruvene fredag, blir
det i juli muligheter for å treffe
de underjordiske i gruvene. Da
er det gruvetur ved mørkets
frembrudd. Da kjører toget inn
som vanlig, men det er ganske
mørkt når toget kommer inn i
gruvene. Der blir turdeltakerne
møtt av «gamle» gruvearbeidere som tar deltakerne med på
en vandring i en dunkel gruve.

GLEDER SEG: Kristine Hjulstad har alltid ønsket å vise

1. Fra hvilket afrikansk land kommer Youssou N'Dour?
2. Hvilken TV-kanal sender programmet "Senkveld"?
3. Hvem var æsene i norrøn mytologi?
4. Hva kalles en religiøs gruppe som pga. avvikende meninger har skilt seg
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Underjordiske

ut fra et større trossamfunn, og har bestemte betingelser for
medlemsskap?
5. Er det Hans Sperre junior eller Hans Sperre senior som har flest
kongepokaler i badminton?
6. Hvor mange spillere er det på et curlinglag?
7. Hvilke finanskjendiser holder hus på gården Fritzøehus?
8. Hvem var den siste kongen under unionen med Sverige?
9. I hvilken krig fant slaget ved Gettysburg sted?
10. Av hvilken tresort dannes tyri?
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Illusjoner

FOTO: PRIVAT

ramme rundt dette showet, sier
han.
Det blir også omvisning i gruvene i forbindelse med forestillingen.

Hagen
8. Oscar II
9. Den amerikanske
borgerkrigen

Ingeborg
Strøm (16)
– Er med
venner, fester
og kjører
rundt.

VERDENSKJENT: Doktor Antony Darkstone er en virkelig mester i magi.

5. Hans Sperre jr.
6. 5
7. Mille-Marie Treschow og Stein Erik

Siri Mathisen
(20)
– Da driver jeg
med skyting.
Det er sosialt,
jeg får mange
nye venner og
det er
utfordrende.

Magiker Kristine Hjulstad fra
Kongsberg gleder seg til å opptre sammen med fire andre tryllekunstnere i verdensklasse i
gruvene fredag 19. juni.
– Dette er en drøm som går i
oppfyllelse. Helt siden jeg var
liten har jeg hatt lyst til å skape
magi i disse magiske omgivelsene, sier landets eneste
kvinnelige tryllekunstner.
De hun skal opptre sammen
med, har hun blitt kjent med
under sine opptredener i utlandet.
– De hører til de aller fremste
magikerne i verden, sier hun.

1. Senegal
2. TV2
3. Gudene
4. Sekt

Heidi Løver
(14)
– Jeg er med
kjæresten
min!
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Gjør alt så enkelt som
mulig, men ikke enklere.

Har du en gladsak vi bør skrive om? Ring 8008 2242,
eller send epost til 2242@laagendalsposten.no

Albert Einstein

Send oss gjerne en sms eller mms
Kodeord «LP» til 2242
Ukas beste tips vinner en DVD!

2.000 har vært
på Beveråsen i år
Siden januar har 2.000
turgåere skrevet seg inn i
boka på Beveråsen.
| VIDAR SKAAR BORGERSEN
redaksjonen@laagendalsposten.no

Det er satt opp ei kasse på toppen av Langvasskleivene nord
for Fauleplass. Fra januar i år
og til sist søndag hadde mer enn
2.000 vandrere skrevet navnet
sitt i boka. Noen hadde ført seg
opp for mer enn 200 turer, mens
andre var der for første gang.
På dette utkikkspunktet øst
for byen er det laget en fin plass
med steinheller lagt opp til sitteplasser og bålplass i midten.
Lignende kasser er satt opp
andre steder rundt Kongsberg,
på toppen av Ollebakkane og på
Skjennåsnatten.

POPULÆR PLASS: Det er registrert 2.000 besøkende på Beveråsen siden januar. Bjørn
og Kirsti Olslund (f.v.), Venke Hatleberg og Kjersti Birketvedt. FOTO: VIDAR SKAAR BORGERSEN.

Sikrer arealer til lek
I den nye kommuneplanen for
Kongsberg blir det krav om å
sette av fellesareal til lek når
det er områder for tre eller
flere boliger.
Utvalg for miljø og utvikling
gikk inn for dette da kommuneplanen ble behandlet på siste
møte.

Rådmannen fremmet forslaget om å ta krav til lekarealer
med i bestemmelsene etter at
barnerepresentanten Kaja Nicolaysen gjorde oppmerksom
på at planforslaget ikke var
klart nok på dette punkt.

OPPMERKSOM: Barnerepresentant Kaja
Nicolaisen bidro til oppklaring.
FOTO: VERA KJØRSTAD

Åpningstilbud - ny Møre-forhandler i Kongsberg

÷30%
rabatt
magi i gruvene.

FOTO: STÅLE WESETH

1984 –

25 år – 2009

KAKAOFLIS
70 liter kr

198,-

Vi gir deg ÷20% rabatt på Míele hvitevarer.

KONGSBERG KJØKKENSENTER as
Saggrenda, tlf. 32 72 30 20

KJØP 3 ROSER
(gjelder i 3,5 liters potter)

VASK, RENS, LAKK KONSERVERING, POLERING, RUTESKIFT/REPARASJON

Få med 50 liter rosejord
Landsverkveien 19, 3614 Kongsberg
Tlf. 32 76 51 53 • Faks 32 76 58 14
www.kongsberghagesenter.no

Åpningstider:
Hverdager 9-17, torsdag 9-19,
Lørdag 9-15

Kongsgårdsmoen, Sportsveien 4, Kongsberg
Tlf. 32 76 94 40 www.skrimbil.no

