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Mest sette TV-serie 
OSlO Den dramatiske historien om Vemork-aksjonen 
og kampen om tungtvannet er årtusenets mest sette 
TV-serie på norske skjermer. Det melder NRK mandag 
formiddag. 

Siste episode ble vist søndag, og 1 322 000 personer 
fikk med seg at Leif Tronstad kommer tilbake til Norge 
for å gjennomføre aksjonen «Sunshine». 64,1 prosent av 
alle som så på TV fikk med seg dette. Episode nummer 
én ble sett av 1.259.000 seere, noe som ga en markeds-
andel på 63 prosent. Forrige uke var det 1 319 000 seere 
som benket seg foran den nest siste episoden av 
Per-Olav Sørensens regisserte krigsdrama, skriver NRK. 

Fornyer gamle salmer i Son kulturkirke 
SON Kulturuka i Son er i gang, og tirsdag kveld er det 
nok en gang klart for konsert i kulturkirken. Sanger Hilde 
Norland Gundersen og gitarist Arne Olav Hageberg har 
nylig startet et samarbeid hvor konseptet er å fornye og 
friske opp salmene våre. Duoen kaller seg «Perler for 
folk», og Gundersens store uttrykksregister tvinner seg, 
ifølge arrangørene, sømløst med Hagebergs kreative 
innfall på gitar, lap steel, banjo og sang.

– Vi gleder oss veldig til å få oppleve Son kulturkirke 
og kjenner oss priviligerte over å være en del av den aller 
første kulturuka på Saga. Etter det folk sier er det et 
godt rom, levende og intimt, sier Arne Olav Hageberg.

En tillitsvalgt i en lokal 
korforening skal ha inn-
rømmet underslag av 
200 000 kroner fra korets 
reisekasse.

øystein kristiansen
oystein.kristiansen@moss-avis.no

Innrømmelsen kom i form av 
en epost til en annen tillits-
valgt i koret for to uker siden.

Koret reagerte umiddelbart 
ved å gå til politianmeldelse 
av forholdet.

Moss Avis har vært i kon-
takt med en representant for 
styret i korforeningen, som 
gir følgende beskrivelse av 
hendelsesforløpet:

utenlandstur
Over en periode på to år had-
de korets medlemmer betalt 
inn penger til en utenlandstur 
med følge. Turen skulle opp-
rinnelig gått av stabelen i 
2013, men den nå anmeldte 
tillitsvalgte la da fram finger-
te dokumenter som tilsa at 
turen måtte utsettes.

Men til slutt sprakk boblen, 

og onsdag i forrige uke ble 
kortene lagt på bordet.

I alt hadde korets medlem-
mer betalt inn rundt 400 000 
kroner som skulle vært brukt 
til å betale flyselskap og reise-
arrangør. 

– Da det har blitt forfalsket 
kvitteringer har vi foreløpig 
ikke oversikt over hvor mye 
av dette som er underslått, 
men i innrømmelsen heter 
det at det handler om ca. 200 
000 kroner, forteller en styre-
representant til Moss Avis.

koret fortsetter
Styrerepresentanten sier det 
har vært en svært vanskelig 
tid for koret. 

– Vi vil selvsagt forsøke å få 
pengene våre tilbake. Ellers 
er det heldigvis slik at siden 
dette var en reisekasse, ram-
mer det ikke korets drift. Vi 
fortsetter som før.

Den underslagsanmeldte 
har trukket seg som medlem i 
koret. Vedkommende besvar-
te ikke Moss Avis sin henven-
delse i går.

kor-leder anmeldt 
for underslag

pOlitiaNmeldt: En tillitsvalgt i et lokalt kor er anmeldt til 
politiet for underslag.

– Folk som realiserer drøm-
mene sine fascinerer meg mest 
av alt, sier Graham. 

Vises på Nrk 
Filmen til Ranum er støttet av 
Norsk filminstitutt. Talentpro-
grammet «Nye veier» utvikler 

spesielle talenter innenfor film 
i Norge, og er bygget opp rundt 
talentfulle regissører for å sti-
mulere til kunstnerisk fordyp-
ning og utvikling.

Fra før har Ranum samarbei-
det med Graham om den vel-
kjente filmen «Nordfor Sola», 

og NRK har allerede vist inter-
esse for Turbin Films nye do-
kumentar til høsten.

– Det var ingen som trodde 
på oss da vi sa vi skulle skate 
på stranden, men nå er vi fak-
tisk ferdig med hele innspillin-
gen, sier Graham.  

prOffSkatere: Karsten Kleppan, Herman Stene, Didrik Galasso og Henrik Lund er de fire proffskaterne 
som lekte seg på Lofoten-stranda i januar.  fOtO: aNderS ØVergaard 


