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Mange ville gå med Odd
OSLO: Odd Nordstoga sier responsen var «enorm» da han spurte

etter filmsnutter fra folk som var ute og gikk. Via Instagram dukket
det opp mange bidrag fra hele landet. Gåklippene er nå satt
sammen til en ny musikkvideo til Nordstogas maiklare låt «Kunsten
å gå». Videoen hadde fredag premiere på NRK Telemark. Men
berømt blir de fleste innsenderne ikke: Det er mest føtter som
tråkker i vei som er å se – samt en og annen bikkje som flyr i
forveien eller en liten tass som stabber seg frem. Sangen handler
tilsynelatende om å gå ut av huset sitt, nyte livet sitt og tenke på
det fantastiske med bare det å gå. – Det er bare en feirelåt om det
å gange på tur, sa Odd Nordstoga til NTB.
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Mintes bombeofrene

Molde Soroptimistklubb gjenopptok tradisjonen med å sette ut lotus

Appell: Ordfører Torgeir Dahl holdt appell, her sammen med
komitémedlem Frøydis Orten Stokke.

På dagen 70 år etter at
atombomben falt over
Hiroshima i 1945,
arrangerte Molde
Soroptimistklubb en
stille markering på
Romsdalsmuseet.
HÅKON MORK
kultur@r-b.no

MOLDE: Molde Soroptimistklubb

startet allerede i 1996 med minnemarkering kalt Lotusblomstmarkeringen, da etter initiativ av
Wenche Thomasgård. Etter
opphold siden 2006 besluttet de å
markere igjen.
– Tradisjonen med lotusblomst
stammer fra Japan, forteller
Frøydis Orten Stokke.
– Der har de tradisjon for å sette
ut hvite lotusblomster på
japanske elver og innsjøer til
minne om bombingen. Hvit er
sørgefarge i Japan.

Fredsbønn. I et fullsatt kapell

var det først musikk av domorganist Dirk Hauenshild og Håkon
Ljøkjel. Etterpå var det Fredsbønn

Bønn for fred: Sokneprest
Grethe Lystad Johnsen i
Romsdalsmuseets kapell.
ved Sokneprest Grethe Lystad
Johnsen.
– Vi gjør dette for å be om fred i
verden, for å løse konflikter,
verne om skaperverket og ta vare
på ditt og mitt liv, sa hun, og fortsatte ved å lese fra Matt 5, de
såkalte saligprisingene: «Salige er
de som skaper fred, for de skal
kalles Guds barn.» - Vi må arbeide
aktivt for fred, «elsk deres

Fredsblomster: Mange satte lotusblomster med brennende telys på vannet til minne om tragedien i
fiender», sa Jesus. Det første
skrittet starter med oss selv,
avsluttet Lystad Johnsen.

Brettede blomster. Damene i

soroptimistklubben hadde forberedt seg godt ved å brette riktig
mange lotusblomster som kunne
kjøpes og settes på dammen med
brennende te-lys.
– Inntekten går til et prosjekt

som lubbene i Norge har for å
hjelpe kvinner til videre utdanning i Afrika, forteller Frøydis
Orten Stokke som ledet arrangementet.

Appell. Ordfører Torgeir Dahl

tok utgangspunkt i forhistorien,
om vitenskapsmennene som
skapte muligheten for en slik
bombe. De samme forskerne

mente det var et feilgrep å bruke
den slik.
– Også i dag har vi stadig en
utvikling som påvirker krig, sa
Dahl og nevnte dronene som blir
sendt ut for å ødelegge. «Aldri
mer 9.april», ble det sagt her i
Norge etter krigen. Vi håper at vi
kan si «Aldri mer Hiroshima»,
avsluttet ordfører Dahl.

