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KULTUR

1971: Bangladesh (Øst-Pakistan) ble proklamert
som egen stat. Krig med Pakistan brøt ut som
varte til desember, da India grep inn og støttet
Bangladesh. 2000: I Russland ble Vladimir Putin
valgt til president. Navnedag for Gabriel = hebraisk «Guds stridsmann» og Glen(n), et skotsk/gælisk ord for dal eller kløft. Bildet: Gabriel Bayauv.

SPEILET
Flere vil slutte å røyke hvis myndighetene informerer om fordelene
ved å bruke snus. Det mener forsker Karl Erik Lund.

Frivillig: Mariann Jørgenvåg jobber gratis i nærmere 20 timer hver gang det er dansegalla i Braatthallen. Da er det godt å ta seg en svingom med Tor Albert Hovde.

Ingen dansegalla
uten de frivillige

de frivillige.
– Jobben som Mariann og de
andre frivillige gjør er helt fantastisk. Jeg har nesten ikke ord
for hvor mye vi prissetter innsatsen de gjør. Dansegalla er på
en måte blitt deres greie, noe
jeg synes er utrolig koselig.

mest har sluttet med dansegalla, merker Braatthallen en
stigende interesse fra publikum. Nærmere 60 prosent av
de danseglade i Braatthallen er
tilreisende, og mange av disse
er gjengangere.
– Vi ser igjen mange kjente
fjes hver gang det er dansegalla i Braatthallen. Da blir det
som å hilse på gamle kjente,
selv om vi ikke vet navnet på
hverandre, sier Mariann, som
ikke er den eneste i familien
Jørgenvåg som er bitt av
dansegalla-basillen.
Sønnen Rune har vært med
som frivillig i seks år, mens datteren Merethe har vært med de
to siste årene.
– Dansegalla har nærmest
blitt en familiegreie for oss.
Ingen av oss hadde fått ro på
seg hvis det hadde vært dansegalla og vi ikke var der, sier
Mariann Jørgenvåg.
– Er ektemannen like interessert også?
– Nei. Han nyter en frikveld
hjemme når det er dansegalla,
smiler hun.

Familiegreie

KURT AUSTHEIM RAMBJØR

LØRDAG var over
tusen danseglade samlet
i Braatthallen. Uten
Mariann Jørgenvåg og
de andre frivillige hadde
det ikke vært mulig å arrangere dansegalla.
Ole Ivars og Bjørns orkester
var trekkplaster da det lørdag
ble arrangert Dansegalla for
26. gang i Braatthallen.
Mariann Jørgenvåg (49) har
de siste ti årene deltatt på over
tjue dansegallaer som frivillig.

Tidlig på'n  Allerede klokken ni på lørdagsmorgenen var
hun og de andre frivillige i
gang med å ordne klart til dansefesten.
– Da rigger vi til dansegulvet,
setter opp bord og stoler, vasker, pynter og lager mat til musikerne, sier hun.
Det går i ett frem til dørene
åpnes klokken 19 og publikum
slipper inn.
– Da tar jeg på meg finkjolen
og svinger meg på dansegulvet
i noen timer.

Spilte: Bjørns Orkester (bildet) og Ole Ivars spilte for over tusen danseglade i Braatthallen lørdag.
– Når festen er over i totiden
på natten og publikum er på vei
hjem, skifter jeg og gjør det
samme som vi gjorde tidligere
på dagen, bare i motsatt rekkefølge.

Prissetter

 Mariann Jørgenvåg tilbringer altså rundt 20
timer i Braatthallen hver gang
det er dansegalla. Uten beta-

ling av noe slag.
– Når man har det artig og trives med det man gjør, er det
betaling nok. Det er et godt og
sterkt samhold mellom de frivillige. Det som driver oss er at
folk skal ha det koselig på dansegalla.
Daglig leder Kjell Otto Hoel i
Braatthallen sier at det hadde
ikke blitt noen dansegalla uten

 Mens flere
arrangører på Nordmøre nær-

kurt.rambjor@tk.no

