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kultur
Fellesutstilling i Ivaregga-f
TOLGA: Rønnaug

Storrusten kunne ønske

velkommen til et rent

røsebygdsamarbeid da

hun åpnet utstillinga til

Kari Gjelten og Christel

Moen søndag

ettermiddag.

Både galleristen, maleren og
keramikeren holder nemlig til på
rekke og rad i Røsebygda på Tolga.

- Jeg synes denne utstillinga har
blitt skikkelig bra, sa Storrusten, som
driver Ivaregga

- God atmosfære
- Det er en god atmosfære i dette
fjøset. Det er trivelig å ha utstilling
her, sa Kari Gjelten.

Det er tredje gangen hun stiller ut
på Ivaregga, og denne gangen
presenterer hun arkylmalerier, trykk
og akvareller.

Unike julekort er også en del av
utvalget.

- Etter at vi hadde fått ideen om
at det kunne være artig å stille ut
sammen, oppdaget vi at både
former, farger og figurer går godt
sammen, sier hun.

Fjes med uttrykk
Christel Moen viser fram keramikk-
figurer med blant annet vintertema.

- Hvor henter du inspirasjon til
de uttrykksfulle ansiktene?

- Jeg har vokst opp her i Nord-
Østerdalen. Jeg kikker jo litt på folk,
og samler inntrykk. Og Kjell
Aukrusts verden er også en del av
oppveksten min, svarer Moen.

Hun synes det er manns-
ansiktene som fenger mest, og har
de tydelige uttrykkene.

Christel Moen har også tatt med
seg krus, fat og lysestaker til
Ivaregga.

Henger til over jul
Svein Gjelten Bakken spilte på utstil-
lingsåpninga søndag, og vertinnen
på Ivaregga serverte både mjød og
tradisjonskost med egen vri, ved
siden av kaker og kaffe.

Salgsutstillinga blir hengende i
stenfjøset til over jul.

0 Tonje Hovensjø Løkken
tonje@retten.no
Tlf.: 909 10 665

SAMARBEID: Kari Gjelten (til
venstre) og Christel Moen fra
Tolga åpnet salgsutstilling i
stenfjøset på Ivaregga i helga. 

MUNKEKORET: Dette
koret av munker er
blant keramikkfigu-
rene Christel Moen
har laget.

Gatelys takker folket på Røros
RØROS: Gatelysaksjonen

tar nå en pustepause etter

en heftig innspurt. Kai

Holmberg er rørt over inn-

satsen og støtten fra røros-

ingene.

Aksjonen hadde sitt høydepunkt
under Gatelys-konserten i Røros-
kirka lørdag. Et mål har vært å
samle inn 600.000 kroner, nok til
ett års drift av Streetlights senter for
gatebarn i Tacloban på
Filippinene.

- Denne uka er vi på innsam-
lingsturne blant bedrifter i Oslo.
Når uka er omme, vil vi ha nådd
målet vårt, sier en fornøyd Kai
Holmberg i styringsgruppa i Gate-
lys.

Kollektrekord
Med over 600 publikummere i
kirka, ble billettinntektene rundt
200.000 kroner. Men det stoppet

ikke der.
- Under «kollekten» i løpet av

konserten kom det inn fantastiske
125.000 kroner, forteller Holmberg.

Uten vederlag
Hele Gatelys-arrangementet på
Røros, fra transport og overnatting
til lys, lyd og design, er levert gratis
fra støttespillere. Også artistene har
stilt opp gratis, sier Holmberg.

- Alt dette har en samla verdi på
rundt en halv million kroner. Og da
er ikke alle arbeidstimene som er
lagt ned rundt omkring medregnet.  

Fortsetter arbeidet
- Jeg er sikker på at vi ikke hadde
fått til dette noe annet sted enn på
Røros. Det er her vi kommer fra og
her vi har nettverket vårt, avslutter
Kai Holmberg og lover at Gatelys-
gjengen neste år skal fortsette
arbeidet sitt for Streetlight. 

0 Marie Bakås

TAKKER: - Rørosingene har bidratt til å redde mange filippinske
gatebarn, sier Kai Holmberg (nr. to fra venstre) i Gatelys, her flankert
av Erlend Johannesen i Streetlight (t.v.) og Johanne og Jan B. 
Bårdstu.

Adventslunsj 
med to korps 
og nissedrill
KVIKNE: Skolekorpsene på

Fåset og Kvikne gjentar sam-

arbeidet, og inviterer til

adventslunsj i Kvikne

samfunnshus lørdag.

Kvikne skolemusikk og Fåset skolekorps
trives i hverandres selskap, og advent-
slunsj arrangerer de nå for andre året på
rad.

- Adventslunsjen er noe vi har funnet
på i stedet for julemesse, forklarer Olav
Skogli fra Kvikne. Han legger til at det
ikke bare blir musikk og sang og lunsj,
men også salg av kransekaker, lefse, flat-
brød og julepynt.

- Vi har alliert oss med noen proffe
bakere, sier han.

Sist helg møttes kviknedøler og
fåsetinger til seminar i musikkrommet
på Tynset barnskole.


