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KRISTIANSTOKDAHL

Russerevyen «Campen for tilvæ-
relsen» fikk rosende omtale alle-
rede premierekvelden på Inn-
herred.no, og skrytet fortsatte i
anmeldelsen av revyen i lørdag-
savisa.
At publikum også var fornøyd

var det liten tvil om, idet folk
fortsatte å strømme til Aulaen
både fredag og lørdag. Til sam-
menbledet solgt omlag ett tusen
billetter, noe økonomiansvarlig
Eline Sandnes er godt fornøyd
med.
– Målet var 800. Det ville sikre

både utgiftssiden og et pent
overskudd som vi kunne gi bort.
At det kom enda flere betyr mer
penger å gi til Barneavdelingen
ved Sykehuset Levanger, sier
Sandnes.

Mellom50og100 tusen
De er valgt som årets mottaker
av overskuddet fra russerevyen.
Fjorårets russekull ga sitt over-
skudd på 110.000 kroner til Fore-
ningenMot Stoff Innherred.
Akkurat hvor stort årets over-

skudd blir, er ikke helt klart en-
nå. Mange russ har lagt ut for
innkjøp av rekvisitter, og det må
betales for lyd, lys og regi, samt
annonsering og redigering av
musikk.
– Det blir kanskje ikke riktig så

stort som i fjor, siden de klarte å
dekke så å si alle utgifter med
sponsormidler de tok inn i til-
legg.
–Mellom 50.000 og 100.000 et

sted da?
– Ja, i hvert fall over 50.000

kroner. Det endelige beløpet får

vi komme tilbake til, sier Eline
Sandnes.

Kanskje et ekstranummer
En av fire revysjefer, Amanda
Skavhaug, sier at russen har en
idé om å lage en liten happening
rundtoverrekkelsenavpengene.
– Kanskje drar vi på Barneav-

delingen ved Sykehuset Levan-
ger og fremfører en av sangene
fra revyen samtidig med over-
rekkelsen av sjekken, sier hun.
Det vil antakelig ikke skje før ut-
på vårparten en gang.
Søndag ryddet russen det aller

meste etter revyen. Mandag tok
Amanda Skavhaug og Eline
Sandnes unna det siste. Det er
vinterferieuke denne uka, og
russen kan ta en velfortjent pust
i bakken.
Revyen ble feiret behørig av

russen, både etter premieren på
torsdag og etter siste forestilling
på lørdag.
–Det varmange slitne og trøtte

fjes her i går, men hele kullet har
virkelig stått på fra første til siste
stund for å få få revyen i havn. Vi
er veldig fornøyd med tilbake-
meldingene vi har fått, sier de to
jentene.
Russerevyen fenget både ung

og gammel, noe russen merket
godt.
– Alle vi har hørt fra syntes den

var artig, og under fremførin-
gene var det gøy å oppleve at pu-
blikum lo på litt forskjellige sted-
er de ulike kveldene. På premie-
ren, der publikum stort sett var
ganske voksne - mange foreldre
og besteforeldre - traff ordfører-
parodien spesielt bra. Fredag var
det en del utenbygds som var
der, og da var responsen bedre
på andre nummer. Lørdag, med
et ungt publikum av folk som ser
russerevy bare for å se russere-
vyen uten at de har noen relas-
joner til oss, var det tydelig at læ-
rerparodiene var gode, oppsum-
merer Skavhaug og Sandnes.

Leter fortsatt etter camp
Campen for tilværelsen har rik-
tignok ikke russen kommet i mål
med. Bakteppet for revyen var
russens egen leting etter et sted å
være, etter at kommunen nektet
dem å campe på Havfrua og Fæ-
byenget har blitt uegnet som
følge av at barnefamilier holder
til like ved.
– Ingen sa seg villig til å hjelpe

etter vår forespørsel for en
måned siden. Vi håper fortsatt
det er noen der ute som har et
lite område eller en åkerlapp å
avse. Nå har vi hatt tre fester i
samfunnshuset i Vinne, og fått
bare skryt fra huseierne. Så årets
russecamp skal gå veldig fint for
seg. Vi skal gjøre alt for at årets
russekull gir et godt ettermæle
som kommer kommende russe-
kull til gode, sier Eline Sandnes.
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Verdalsrussen
gir titusener til
barneavdelingen
Årets revyvedVerdal videregående skole ble en
publikumssuksess.

Vi er veldig
fornøydmed
tilbakemeldingene
vi har fått.
Eline Sandnes og
AmandaSkavhaug

LEVANGER/VERDAL
MARTESKJESOL

I 2008 ble Paul Okkenhaugs 100-
årsjubileum markert i Levanger.
Om to år skal også 110-årsjubileet
markeres, og da skal også Verdal
inkluderes i større grad.
– Vi har nå også fått Verdal

kommune som andelsinnehav-
er. Både Verdal og Levanger
kommune, Stiklestad nasjonale
kultursenter og en rekke andre
ermedlemmer.Vi har vært litt på
offensiven for å skape litt blest

og interesse for å være med i
markeringen i 2018, sier styre-
leder Gerd Janne Kristoffersen i
Paul Okkenhaug-selskapet, som
ble dannet i forbindelse med
100-årsmarkeringen.

– Vi merker at unge musikere
som er tilknyttet Nord universi-
tet er interessert i Okkenhaugs
musikk. Vi mener han fortjener
enda mer oppmerksomhet enn
dethan får i dag.Haner jo fraOk-
kenhaug, fra Innherred og en del
av vår felles identitet, sier Kris-
toffersen.
Hun håper at lag og foreninger

fra både Levanger og Verdal nå
tegner medlemskap. En andel
koster 1000 kroner og det er opp

til hver enkelt omman ønsker én
eller flere andeler. Det er sendt
ut invitasjoner til kor og korps i
Levanger ogVerdal.
– I 2018 ønsker vi å få flestmu-

lig til å synge og spille Okkena-
hug-musikk.Derfor vil vi hamed
lokale sangere og musikere i
både Levanger og Verdal, sier
Kristoffersen.
Selskapet har jobbet for å gjøre

Okkenhaug-musikken mer tilg-
jengelig.
– Det har hele tiden vært akti-

vitet i selskapet, kanskje mest
innadrettet arbeid. Men vi har
fått laget ethefte til bruk imusik-
kundervisningen i grunnskolen,
sier Kristoffersen.

Selskapet jobber også for å
dele utOkkenhaugprisen i 2018.
– Den skal sannsynligvis gå til

en ung musiker som får litt bi-
drag for å utvikle seg. Vi arbeider
opp mot store næringsaktører i
Innherred for å finansiere pri-
sen. Coop Midt-Norge har alle-
rede sagt ja til et spleiselag, sier
Gerd JanneKristoffersen.
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Snart blir detOkkenhaug-dager igjen

Skognmannskor er blant flere
foreninger somermedlem i
PaulOkkenhaug-selskapet.
Foto:VegardKnudsen .

Okkenhaug-selskapet
vil ha flere lag på laget.


