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SPIlte: Vigga Brass spilte på Duar'n.  
 FOtO: MarIanne Orvang

Gran Frivilligsentral Vassenden fort-
setter sine ukentlige arrangement 
med Duar'n på Lidskjalv hver ons-
dag. Arrangementene har fokus på 
det sosiale, med en god lunsj til alle 
og et underholdningsinnslag. Ons-
dag var det brassensemblet Vigga 
Brass som var på besøk. 

Brassensemblet som består av ti 
musikere, spilte vals, polka og tyro-
lermusikk til stor begeistring for ca. 
50 frammøtte. Vigga Brass ønsker å 

bidra til det lokale kulturlivet på Ha-
deland innenfor lettere kirkemu-
sikk, allsang, tyrolermusikk, nasjo-
nalsanger, julemusikk og marsjer! 
Brassensemblet har tatt navnet fra 
elva Vigga og rekrutterer musikere 
fra hele Hadeland. Musikerne har 
alle lang erfaring fra korpsmiljøet. 

Leder for Gran Frivilligsentral 
Vassenden, Marianne Orvang, sier at 
dette var et nytt og spennende or-
kester, som passet godt til disse ar-

rangementene. Vigga Brass fikk 
henne virkelig til å senke skul-
drene i en travel hverdag. Hun 
ønsker Vigga Brass tilbake i vår-
semesteret. 

Aktivitetshuset Lidskjalv er 
fylt med aktiviteter hver dag 
hele uka og neste onsdag er det 
Paul og Inger Johnsen som syn-
ger og spiller på Duar'n. 

Gunalf Bækkeli, Gran

Duar'n med Vigga Brass!

kOMMer tIl glaSSlÅven: Sanna Sarromaa besøker 
Hadeland for å snakke om skilsmisse. FOtO: reS PublIca

Tirsdag 8. oktober kom-
mer den finske forfatteren, 
feministen og debattanten 
Sanna Sarromaa til Glasslå-
ven kunstsenter. 

Hvert år går 20.000 mennes-
ker gjennom separasjon og 
skilsmisse. Likevel er dette et 
tema det snakkes lite om. For to 
år siden ble Sanna Sarromaa 
skilt. Ufrivillig skilt, eller forlatt 
som hun kaller det. Skilsmissen 
kastet den klarttalende sam-
funnsdebattanten inn i et øko-
nomisk, emosjonelt og praktisk 
kaos. Sarromaas løsning ble å 
skrive seg ut av sorgen. Resulta-
tet ble boken hun selv hadde 
trengt under skilsmissen, 
«Skilsmisseboken- en overle-
velsesguide». 

Skilsmisseboken er basert på 
Sarromaas egne og andres erfa-
ringer. Gjennom intervjuer 
med 40 skilte nordmenn i alle 
aldere og yrker, pløyer Sarro-
maa åpent, humoristisk og 
uredd ned i tema som sorg, bit-
terhet, usikkerhet og ensom-
het. Boken gir et innblikk i 
skilsmissens historikk, så vell 
som de individuelle og sam-
funnsmessige konsekvensene. 

I tillegg gir Sarromaa råd og en 
fandenivoldsk energiinnsprøy-
tning både til deg som er skilt, 
og like viktig -til deg som vil 
unngå å bli skilt. 

Den finske forfatteren, femi-
nisten og debattanten Sanna 
Sarromaa kommer til Glasslå-
ven kunstsenter tirsdag 8. ok-
tober for å snakke om skilsmis-
se med formidlingsleder ved 
Randsfjordmuseet, Maja Leo-
nardsen Musum. Det blir snakk 
om sorg og kjærlighet, Sarrom-
aas kamp for åpenhet, skilsmis-
setabuet, skilsmisseforebyg-
gende råd og en masse både 
vonde og morsomme anekdo-
ter fra Norges skilsmisseek-
spert. 

Etter arrangementet blir det 
mulig å få kjøpt og signert bo-
ken.

Arrangementet er et samar-
beid mellom Randsfjordmuse-
et og Glasslåven kunstsenter.

Arrangementet passer like 
godt for single, som for skilte og 
samboende. Velkommen til 
årets viktigste date, enten med 
deg selv eller med din utkåre-
de.

Maja Musum, Randsfjordmuseet

Bokbad med
Sanna Sarromaa

HuSet: Kristin Asbjørnsen 
spiller på Huset i Brandbu lørdag 
12. oktober. FOtO: HanS 
FredrIk aSbjørnSen

Hadeland jazzforum presenterer Kristin Asbjørnsen på Folkets hus i Brandbu
vær og kjærlighetens omdan-
nelser. 

Kristins Traces Of You-mu-
sikk og hennes personlige tolk-
ninger av afroamerikanske spi-
rituals danner ramme for kom-
mende konserter. Det er alltid 
en stor opplevelse å høre Kris-
tin på scenen, og det er duket 
for en unik konsertopplevelse 
med Kristin og hennes to emi-
nente musikere. 

Kristin Asbjørnsen – vokal, 
Olav Torget – gitarer & vokal, 
Suntou Susso – kora & vokal. 

Hadeland jazzforum ønsker 
velkommen til konsert på Fol-
kets Hus i Brandbu lørdag 12. 
oktober.

Henning Velo,
Hadeland Jazzforum

Amalie (16) etter Symesterskapet:

– Det er litt vanskelig å
forstå at noen ser opp til meg

SYMeSterSkaPet: Amalie Driveklepp (16) er tidenes yngste deltaker i Symesterskapet.   
 FOtO: HÅvard krÅgSrud

følgere i aldersgruppen 25–35 
år, sier hun.

gjenbruk er viktig
Selv om Amalie har kommet 
langt med sine syferdigheter og 
kreative ideer er det ikke søm 
som står først på karrierevalget. 
Foreløpig ser hun mest på det 
som en hobby, men hun legger 
til at hun har fått en del mulig-
heter både etter oppmerksom-
heten rundt Ikea-kjolen og del-
takelsen i Symesterskapet. 

– Tenker du at det er bra at 

unge, som deg, engasjerer seg i 
miljø og retter oppmerksom-
heten mot gjenbruk?

– Gjenbruk er viktig og det 
kommer til å bli enda viktigere. 
Jeg synes absolutt at flere skal 
prøve å fokusere på gjenbruk i 
hverdagen. Det er så mange 
muligheter vi har, men som vi 
ikke ser, avslutter hun. 

tidenes yngste deltaker
Av 300 søkere var Amalie Dri-
veklepp en av ti som ble pluk-
ket ut til Symesterskapet. 

I årets sesong er temaet gjen-
bruk og deltakerne må bruke 
gamle klær og gjenbruksteksti-
ler til sine plagg.

Hun er tidenes yngste delta-
ker i Symesterskapet.

NRK skriver at denne seson-
gen er ekstra utfordrende og at 
deltakerne blir testet i oppgaver 
som krever sømferdigheter på 
toppnivå, hurtighet og kreativi-
tet. De får både oppgaver der de 
må sy nøyaktig etter et mønster 
og de må redesigne plagg etter 
eget hode. De skal også få sy 

Verdens viktigste avis  
er den som skriver om 
det som skjer der du bor. 

Kortreiste nyheter 
er viktigere nyheter.


