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Samlet inn 300.000 ekstra til melhusorgelet
Melhus menighetsråd satte i gang ny innsamlingsaksjon da målet om
menighetens andel til det nye orgelet i Melhus kirke var nådd. Resultatet ble 300.000 kroner ekstra.
I tertialrapporten for Melhus kommune står det at de innsamlede
pengene blir overført til kommunen som delfinansiering av investeringsutgiftene til nytt orgel.
Totalt er det satt av 9,625 millioner kroner til det nye kirkeorgelet.

Av dette er 5,7 millioner kroner tatt opp som lån.
Christine Goedecke (bildet) er kantor i Melhus kirke, og har tatt i
bruk orgelet som ble bygd av Orgelbau Kuhn. Kirka er fra 1892, og har
500 sitteplasser.
Av programmet for Melhus kirke kan vi nevne at det 22. oktober er
undretur for fireåringene og utdeling av fireårsbok, 25. oktober trøndergospel med brødrene Brøndbo og gudstjeneste 29. oktober.

KUNSTNEREN: Åse Fagervik med noen av sine bilder. Av enkelte malerier produserer hun også
kunsttrykk, kunstkort og kunstskjerf.
Foto: privat

Stiller ut bilder og kunstskjerf
Galleri Mølla på Melhus har hatt en hektisk
høst, og til helga er det
Åse Fagerviks kunst
som inntar lokalene.
PÅ TV: Ekteparet Frank og Lena
Gjersvik med ekspertene Hallgeir
Kvadsheim (t.v) og Robert Spear.
Onsdag kveld fikk vi se hvordan de
ble hjulpet. Foto: TV3

BILDEKUNST
LIV HELEN VAAGLAND

- Utstillingene som har vært har
hatt godt besøk, og publikum
setter stor pris på en kreativt
pusterom på mølla. Derfor er

det med stor glede vi kan presentere Åse Fagervik til helga en kreativ dame med girl power. Her blir det maleri og
kunstskjerf å se, forteller gallerieier Lars Erik Magnussen.
Åse Marie Fagervik bor i
Trondheim, men kommer opprinnelig fra Steinkjer.
- Først og fremst er jeg en
person som er fascinert av
livet, en livsfilosof, undrer meg
og er nysgjerrig av natur, forteller Fagervik om seg selv.
Hun liker å utforske underveis i
maleprosessen, leke med farg-

er og forskjellige teknikker. For
det meste er det abstrakte uttrykk, men med figurative elementer innimellom. Av enkelte
malerier produserer hun også
også kunsttrykk, kunstkort og
kunstskjerf.
Galleri Mølla har fått en hektisk høst og er fullbooket ut
året. Neste år jobber galleriet
med åtte unike utstillinger som
er under planlegging, forteller
Magnussen.
liv@tronderbladet.no
982 60 452

Ingrid og Sondre ga musikalsk innslag

FIKK HJELP: - Vi hadde ikke kontroll. Nå har vi full kontroll
igjen, sier Lena og Frank.

Har kontroll igjen
Han flyttet fra Brønnøysund i
2001.
I det daglige arbeider han som
telekomtekniker, men mye av
tiden bruker han også på sin lidenskap, musikken. Gjersvik
utgjør halvparten av duoen FraMor.
Han forteller at det var en periode hvor det gikk over styr. Dette
fikk paret hjelp til under TV-innspillingen i sommer.

- Vi hadde ikke kontroll. Nå har
vi full kontroll igjen.
- Så det hjelper å være med i
programmet?
- Ja, e du toillat! sier Gjersvik,
som har lagt om til trønderdialekt.
- De er bare flinke. Det blir en
veldig emosjonell episode. Samtidig gikk det ganske fort, og de
tok godt vare på oss.
tronderbladet@tronderbladet.no

FRAMFØRING: Sondre Bjerkset og Ingrid Eggen Vårvik har i mange år opptrådt sammen. Da
Melhus kommunestyre skulle få et innslag fra Kulturskolen i Melhus, var turen kommet til
disse to unge musikerne. De framførte «Slow Dancing in a Burning Room» av John Mayer.
Foto: Gunn Heidi Nakrem

