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Kanin på frifot
SKJOLD: Hvem savner denne søte
langøren?
av mari møen Nygaard

mari@fanaposten.no

- Vi har ved flere anledninger truffet på denne kaninen på Skjold,
skriver Tor-Odd Skjold i en e-post
til Fanaposten.
Første gang han møtte på den

Krafttak mot kreft

lille pelsdotten var 14. januar ved
undergangen til Nordåsdalen,
og siste gang 3. mars på Einaren
(Nedre Skjoldvegen 26).
- Den ser absolutt ut som en
innekanin, så jeg går ut fra at noen
savner den. Kan dere hjelpe til
med at eieren finner kaninen sin?,
undrer Tor-Odd Skjold.
Vi sender spørsmålet videre til
våre leser: Er det noen savner den?

PÅ RØMMEN?: Denne krabaten er observert alene på tur på Skjold flere ganger.

NORGE: Denne uken er det klart for
«Krafttak mot kreft» - Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon.
– Siden de første bøssebærerne
gikk fra dør til dør i 2006, er det blitt
samlet inn over 260 millioner kroner
til kreftsaken gjennom aksjonen,
skriver kreftforeningen.no.
«Krafttak mot kreft» foregår de
to første ukene i mars hvert år. Da
besøker nærmere 25 000 bøssebærere norske husstander, og samler

inn penger til viktig kreftforskning
og til tilbud til de som er berørt av
kreft. I 2018 er temaet senskader
etter kreftbehandling.
– Russen står for over 80 prosent
av alt vi samler inn under krafttaket,
så de gjør virkelig en forskjell og en
samfunnsnyttig innsats. Russen er
helt fantastiske! skriver rådgiver i
Kreftforeningen, Hilde Kleppestø i
en e-post til Fanaposten. Flere lokale
skoler er med på aksjonen.
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Kjente toner fra Finn Luth
FANA: Leif Blix og Lars Nygaard
underholdt på Nesttun Eldresenter med kåseri og kjente og
kjære sanger med musikk av
fanabuen Finn Luth.
Forrige mandag hadde Sesam for
29. gang, besøk av duoen Leif Blix
og Lars Nygaard. Førstnevnte synger og sistnevnte trakterer trekkspill, og begge er entertainere av
første klasse.
Til tross for slapseføre og iset
vei, hadde mange tatt turen, som
så mange ganger før, til en flott
kulturkveld på Nesttun Eldresenter. Og de ble ikke skuffet. Temaet
denne gang var «Og musikken var
ved Finn Luth». Den ene etter den
andre fengende melodien, som
den anerkjente melodiskaperen
fra Hop sto bak, ble levendegjort
på en elegant og engasjert måte.

Slagermaker

I dag er det nok mange som ikke
husker denne lokale og fantastiske
musikkskaperen, som ble født 16.
november 1918, og som døde 13.
august 1992.
Det er i år altså hundre år siden
tonekunstneren fra Hop ble født.
Mange av Alf Prøysens varme barnesanger, blant annet Lillebrors
vise, Cirkusvisa og Pelles Bursdag
bærer hans toner, såvel som Vandringsvisa til Skjæraasen, Erik
Byes Hildringstimen og Vår herres klinkekule. Han var produktiv
som både komponist og tonesetter
og sto også bak en rekke balletter
og romanser.

Kjente og kjære toner

Finn Luth var en beskjeden mann.
Han viet mye av sitt liv til teatermusikk, og er skaperen av musikken til musikkversjonen av Prøysens Trost i taklampa i 1963, såvel
som Arnljot Eggens politiske teaterstykke Pendlerne i 1972.
Han skrev musikk til over 70
hørespill. Blant hans produksjoner i tillegg til ovennevnte, kan
nevnes: Blåklokkevikua, Blåbærtur’n, tekst Alf Prøysen, Dansa mi
vise, gråte min sang, tekst Einar
Skjæraasen, og Skigardsvise, tekst
Stanley Jacobsen.

Allsang

De to glade gjøglerne hadde laget
en cabaret med mange av Finn
Luths mest kjente melodier, og
hadde bundet det hele sammen
med et kåseri om hans liv og virke.
Det ble en uforglemmelig kveld
der stemningen steg i takt med
den elegante fremførelsen, og ap-

SLAGERPARADE: Leif Blix og Lars Nygaard underholdt på Nesttun Eldresenter med kåseri og kjente og kjære sanger med musikk av fanabuen Finn Luth.

» Til tross for
slapseføre og iset
vei, hadde mange
tatt turen til en
flott kulturkveld på
Nesttun Eldresenter.

plausen var stor og ekte da siste
tone stilnet.
Både før og etter Finn Luths melodier, spilte Jan Gunnar Bruvik
og Bjarne Bruland kjente og kjære sanger. Publikum var i høyeste
grad med på notene, og sang villig
med. Kulturkvelden besto ellers av
enkel servering og diktlesing.
av gustav gundersen
leserbidrag

GODT OPPMØTE: Alle som hadde lagt turen til Nesttun Eldresenter fikk en helaften med allsang til kjente og kjære toner.
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