
14 Jærbladet  fredag 27. april 2012kringsjå

Seminar om russisk litteratur og samfunn
Unge russiske stjerneforfat-
tere til Hå gamle preste-
gard.

Åge bJørnevik | tekst
abj@jbl.no

– Jeg gleder meg veldig, sier pro-
sjektkoordinator Anne Marie 
Gjølme i etat for opplæring og 
kultur i Hå kommune.

For tredje år på rad blir det 
seminar om russisk litteratur 
og samfunn på Hå gamle preste-
gard. På seminaret blir det tatt 
opp problemstillinger som er ak-
tuelle både i Russland og Norge.

– I år er det to unge, samfunns-
kritiske forfattere som kommer, 
forteller Gjølme.

Maja Kutsjerskaja er 35 år 
gammel og aktuell med kortpro-
saboken «Mesteren», der hun tar 
opp spørsmål rundt den russisk-
ortodokse kirken spesielt og over-
dreven autoritetstro generelt. På 
seminaret skal hun samtale med 
forsker Martin Paulsen fra Uni-
versitetet i Bergen.

Zakhar Prilepin er en 40 år 
gammel journalist og forfatter, 
med bakgrunn som soldat i Tsje-
tjenia. Han skriver blant annet 
om ungdom, kjærlighet og sol-

datlivet. På Hå gamle prestegard 
samtaler han med oversetter 
Jadar Østbø om boken «Støvler 
fulle av varm vodka».

Samtalene foregår på russisk, 
men blir oversatt. Skuespiller 
Nina Ellen Ødegård fra Rogaland 
teater leser høyt fra de norske 
oversettelsene av bøkene.

Møteleder er journalist og 
kommentator Tom Hetland i 
Stavanger Aftenblad, og semina-
ret blir innledet med at forsker 
Pål Kolstø fra Universitetet i Oslo 
foredrar om den russisk-orto-
dokse kirken i dag. KOMMER TIL HÅ: Maja Kutsjer-

skaja.
KOMMER TIL HÅ: Zakhar Prilepin.

Henrik Foss | tekst og foto

oPPtrer: Dansegruppa «Soli 
deo Gloria» i Frøyland og Orstad 
kyrkje har deltatt på flere gudstje-
nester og konserter før, men har 
aldri hatt et arrangement alene. 
Men i morgen, lørdag, skal jente-
gjengen framføre en hel forestil-
ling i hjemmemenigheten sin. 

- Det er litt skummelt, men 
samtidig veldig kjekt å holde på 
med. Det er en fantastisk gjeng 
med engasjerte dansere, sier le-
der Kari Ann Lending, som har 
vært med i gruppa i over tre år.   

kjærlighet
Siste finpuss på forestillingen gjø-

res da Jærbladet er innom Frøy-
land og Orstad kyrkje. Scenely-
sene skaper stemning, og musik-
ken fra lydanlegget fyller kirke-
rommet. 60-tallslåten «I will fol-
low him» runger fra høyttalerne 
mens aktørene gjør rytmiske be-
vegelser på scenen. Utvalgte bibel-
vers dukker opp på skjermen på 
veggen.

Dansegruppa teller 13 med-
lemmer i alderen 15 til 21 år. De 
har satt navnet «Vær kjærlighet» 
på forestillingen sin. 

- Vi ønsker å formilde ulike 
måter å være gode mot hveran-
dre, og så vil vi få fram at vi kan 
vise kjærlighet fordi Gud viste 
kjærlighet først, sier Lending.   

Godt og vel ti numre står på 
programmet. Mesteparten er 
moderne dans, men noe er også 
jazzinspirert. I tillegg har jente-
gruppa fått med seg en gutt som 
skal vise breakdans. 

Humanitært prosjekt
Bakgrunnen for danseforestil-
lingen skriver seg tilbake til en 
Afrika-tur sommeren 2010. Kari 
Ann Lending var i Etiopia og fikk 
stifte bekjentskap med kreftsen-
teret «Cancer Care Ethiopia». Ste-
det ligger i hovedstaden Addis 
Abeba og er et hjem for barn og 
kvinner mellom kreftbehandlin-
ger.

- Jeg opplevde at Gud utfordret 
meg til å gjøre noe for senteret. 
En danseforestilling er noe jeg 
har drømt om lenge, sier Len-
ding.

Den danseglade gjengen skal 

ikke ta inngangspenger, men pu-
blikum får anledning til å gi en 
gave til kreftsenteret i form av 
kollekt. I tillegg skal det selges ka-
ker, hjemmelagde kort og bilder 
laget av barna på senteret. Alle 
inntekter går til samme formål. 

Mannen bak «Cancer Care Et-

hiopia», Grom Moges, kommer til 
kirken for å fortelle om prosjek-
tet. Norsk-etioperen har selv vært 
kreftsyk, men ble frisk igjen. Et-
ter dette ønsket han å gjøre noe 
for kreftsyke i Etiopia.  Han fikk 
med seg norske venner og bi-
dragsytere til å realisere ideen. 

Danser for en god sak

FORESTILLING:  I 
morgen, lørdag, 
skal dansegruppa 
«Soli deo Gloria» 
opptre på hjem-
mebane i Frøyland 
og Orstad kyrkje, til 
inntekt for et kreft-
senter i Etiopia. 
Fra venstre: Ingrid 
Rusdal, Siri Fager-
heim, Ellen Marie 
Aarsland, Therese 
Skretting, Kari Ann 
Lending, Ida Hu-
sebø, Ingeborg 
Åtland, Camilla 
Kleiveland, Gunvor 
Lemvik og Kent Ove 
Anda.

danseglade ungdommer fra frøyland 
og Orstad vil hjelpe kreftsyke i etiopia.

VARIASJON: Dansegruppa skal framføre godt og vel ti innslag, mestepar-
ten moderne dans. Her er Gunvor Lemvik (t.v.) og Ida Husebø i aksjon.


