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Gudbrandsdølen Dagningen

Pengene strømmer inn til bispedømmejubileet
HAMAR: I februar hadde
bispedømmejubileet ikke
en krone på budsjettet. I
dag har det 2.4 millioner.
Alt gitt i gave!
-Dette kaller vi ikke
sponsing, men nådega-

50

ver! Koordinator i jubileumskomiteen, Asle
Berteig. smiler fra øre til
øre. Som profesjonell
kulturtigger er han mer
enn vant med å tråle
sponsormarkedet, og vet

at portemonnéene ofte er
trege i låsen, døren lav
og porten trang.
Men ikke denne gangen. Til bispedømmejubileet strømmer pengene
villig.

- Aldri sett på makan!
Endelig har de som sitter
på pengene skjønt hva
kirken er og hvilke verdier den står for. Det er
utrolig herlig å oppleve
slik respons, over hele

fjøla, fra næringsliv, privatpersoner, stat og kommune. Takket være deres gaver kan vi nå invitere til en makeløs bursdagsfest, som, til tross
for et enormt programtil-
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bud, blir helt gratis for
alle som deltar, sier Berteig.
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Torill Nybrott fra Hamar
sang og spilte med innlevelse «Vi´kke det bli
fe´mmenalt» i retten «honningmelon og litchi med
skinkerosetter».
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Henrik Slåen er servitør på Krambua for en kveld, og noterer ned bestillinger på løpende bånd. Han utgjorde ingrediensene fra Lillehammer sammen
med Eyolf Stiksrud, Helena Klarén og Ola Dahl.

Smakfull menykabaret

Eyolf Stiksrud får med seg
hele puben på eventyret
De tre bukkene Bruse i retten «liten, medium eller
stor speketallerken med
geitost».

Av Kine Søreng
prøve ut smaksløkene sine på noe «ingredienser» bestående av HenFolk fra Lillehammer
og Erik Lindholm Hansen (foto)
nytt, og som bestilte villig vekk rik Slåen, Eyolf Stiksrud og Heleog Hamar bør desidert
fra den rikholdige menyen. Alle na Klarén på scenen, og Ola Dahl
LILLEHAMMER: At gamle så ut til å la seg rive med og inn- på piano. Forsterkninger i form
samarbeide mer. UnViktoriahjørnet kan brukes til an- tok en «nå-later-vi-som-om-dette- av Anne Flugstad og Torill Nyder en menykabaret
brott hadde kommet fra Hamar,
net enn å drikke øl på, kunne vi er-på-ordentlig-holdning».
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