
          
     

    
    

          
     

    
    

FAKTA

LANGØKT: Odin Hov 
Stokke (15) og de andre ko-
nkurransesvømmerne i LS&-
LK svømte ei mil før de fikk 
juleferie.

16-åringen Signe Hogstad er 
kanskje den mest løfterike, 
hun har tatt sjumilssteg mot 
landets aller beste i 98-
årsklassen. For to år siden 
var Signe rangert som num-
mer 44 i landet i sin års-
klasse, nå er hun inne blant 
topp seks i ungdomsklassen 
i Norge!
– En oppsiktsvekkende 
fremgang, og Signe er slett 
ikke alene. Flere av de andre 
kommer i kjølvannet hen-
nes, mener Gilbert Rauhut, 
som blant annet tenker på 
allsidige Odin Hov Stokke. 
15-åringen fra Skjerveshøg-
da er allsidigheten selv, og 
en utøver som hevder seg i 
flere idretter.

Konkurransesvømmerne i 
LS&LK har alltid ei marato-
nøkt før julefri. julefri.
Lille julaften svømte de 
10.000 meter på tre timer.
– En skikkelig kraftprøve, 
og alle honnør til alle seks 
svømmerne som strartet og 
fullførte. Veldig bra, sier 
trener Gilbert Rauhut i Lev-
anger svømme og livrednin-
gsklubb etter 100 ganger 
100 meter i Trønderhallen. 
Konkurranse 1-gruppa be-
står av treningsvillige svøm-
mere i alderen 14 til 17 år, 
som har utviklet seg fint 
etter at de fikk egen svøm-
mehall på Røstad. Den 
generelle oppslutningen om 
LS&LK øker da også både i 
topp og bredde.
– Vi hadde en tilsvarende 

langøkt i jula i fjor også. Da 
brukte utøverne drøyt 15 mi-
nutter lengre tid på å fullføre 
10.000 meter. Det forteller 
oss at de har forbedret seg 
kraftig i løpet av ett år, sier 
treneren, som tidligere 
svømte aktivt på det danske 
landslaget.
Nå tar han hånd om topp-

satsingen i Levanger, og det 
er i ferd med å gi resultater. 

Svømte ei mil på tre timer

*NYFØDTE

Maria Angela Vanebo og Mikael Bentzen Bratland fra Lev-
anger, fikk en sønn på Sykehuset Levanger søndag 28. de-
sember klokka 01.28. Gutten som har fått navnet Willhelm, 
veide 3870 gram og målte 54 centimeter ved fødselen. Stolt 
storebror er Nicolai på 6 år.

*VI GRATULERER

Et STORT gratulerer med raketter og alt flott til Nordis
Østerås Sandberg som blir 17 år på selveste nyttårsaften. 
Håper du får en kjempefin dag. Hilsen mormor og Jan

(1908-1975, Red. anm). 
Derfor følger det med fire 
lydfortellinger, som tar for 
seg hans oppvekst, hans stu-
dietid, miljøet i heimbygda 
Okkenhaug og hans liv som 
organist, komponist og diri-
gent, sier hun i en presse-
melding hos HiNT. 
Hun har også testet ut 

materialet på sine egne barn, 
hvor fortellingene ble godt 
tatt imot. 

TOR J. FRIBERG
95 81 76 40 – tor@levangeravisa.no

virke, til tips til sanger, lyt-
teeksempler og pedagogiske 
opplegg rundt disse. 
– Jeg ønsker å ta med 

barna inn i Levangerkompo-
nisten Paul Okkenhaugs mu-
sikalske verden, slik at de 
skal bli bedre kjent med mu-
sikken hans. Men like viktig 
som musikken er historien 
rundt musikken og mannen 
bak musikken, sier høgsko-
lelektoren, som for øvrig har 
hovedfag i musikkvitenskap 
fra NTNU. 
Bakgrunnen for ideen var 

en forundersøkelse hun selv 
gjorde, hvor hun sjekket om 
Paul Okkenhaugs musikk i 
det hele tatt blir brukt i 
skolene på Innherred i dag. 
Svaret var nærmest enty-

dig negativt.  Og forklaring-
ene gikk ofte på at de følte 
musikken hans var lite tilret-
telagt for bruk i skolen. 
– Derfor ville jeg gjøre 

noe med det, sier hun. 
Over en toårsperiode har 

hun søkt sanger som passer 
til sang, lytting, framføring 
og dansing. I heftet ligger 
det en egen CD, hvor Salt-
hammer Kolaas selv har 
spilt inn akkompagnement 
til sangene på piano. Med 
seg på arbeidet har Saltham-
mer Kolaas fått Ingrid Elise 
Andersen til å lese inn lyd-
fortellingene. Runa Hestad 
Jenssen og Leiv Ramfjord er 
også sentrale aktører i inn-
spillingen. 
– Men jeg er også opptatt 

av at de skal lære om per-
sonen Paul Okkenhaug 

Etter å ha oppdaget at Paul 
Okkenhaugs liv og kulturarv 
i mange tilfeller er helt 
glemt i norske grunnskoler, 
valgte Solveig Salthammer 
Kolaas å gjøre noe med det 
selv. Det endte i et eget idé-
hefte, som alle lærere kan ta 
i bruk under tittelen «Ja visst 
kan vi bruke Paul Okken-
haug i skolen!». Heftet er 
fullt av gode ideer til hva 
man som lærer kan gjøre, og 
inneholder alt fra faktastoff 
om komponistens liv og 

Paul Okkenhaug
(1908-1975)
Komponisten Paul Okken-
haug vokste opp og hadde 
sitt livslange virke i Levang-
er i Nord-Trøndelag. Her var 
han gårdbruker på gården 
Øvre Okkenhaug. I tillegg 
hadde han et mangfoldig 
virke innen musikk, som 
komponist, organist og kir-
kekorleder, pianist og lærer. 
Han fikk sterke kulturelle 
impulser i sitt barndoms-
hjem gjennom en far som 
spilte fele og en mor som 
skrev bøker.

OKKENHAUGFANS: Sol-
veig Salthammer Kolaas 
(t.v.) har laget et nytt idéhef-
te for grunnskolen med et 
mål om å få Paul Okkenhau-
gs kulturarv inn i skolever-
ket. Her sammen med bi-
dragsyter på CD-en, Ingrid 
Elise Andersen (Arkivfoto).

Et eget hefte med 
ideer skal sikre Paul 
Okkenhaugs kultur-
arv en plass i 
grunnskolen.
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Vi gratulerer godjenta vår 
Helene Sandberg med 1-
årsdagen 30. desember. 
Hipp hurra for deg! Hilsen 
mamma og pappa.

Ønsker ingen oppmerksom-
het på dagen.
Laura Elverum

Georg Carlo 
Holme Nancke
Familie, slekt og venner var 
samlet i Levanger kapell 
den 18. desember for å ta en 
siste avskjed med Georg 
Carlo Holme Nancke.
Organist Wout Bosschaa-

rt spilte dempet orgelmu-
sikk mens forsamlingen tok 
plass i kapellet.
Sokneprest Åse Marit 

Prestrud forrettet seremo-
nien.
Til inngang sang solist 

Dag Petter Husby «Det er 
makt i de foldede hender», 
og deretter sang forsamling-
en «Blott en dag».
Det var minneord ved 

presten, og deretter kranspå-
legging med hilsen fra nær-
meste familie, samt slekt, 
naboer og venner for øvrig.
Eva Nancke Øvreness og 

Dag Petter Husby sang så 
«Månens elev».
Etter skriftlesningen 

sang forsamlingen «Bred 
dina vida vingar».
Presten holdt tale ut fra 

Jer. 29, 11; For jeg vet hvil-
ke tanker jeg har med dere, 
sier Herren. Jeg vil gi dere 
fremtid og håp.
Etter talen sang forsam-

lingen «O, bli hos meg», og 
Eva Nancke Øvreness og 
Dag Petter Husby sang så 
«Vem kan segla».
Ved jordpåkastelsen ble 

«Så ta da mine hender» 
sunget.
Til utgang spilte organis-

ten fantasi over «Så ta da 
mine hender».

Paul Okkenhaug
tilbake på skolen

IDEHEFTE: Lydfortellingene er laget av Solveig Salthammer Kolaas, men lest inn av Ingrid 
Elise Andersen. Sentrale aktører på CD er Runa Hestad Jenssen, Ingrid Elise Andersen og 
Leiv Ramfjord. Foto: Bjørnar Leknes, HiNT.


