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Kirkekonsert I
n Kom i julestemning med vakker korsang. Con 
Vocale er tilbake i Holla kirke i kveld, torsdag 
10. desember. Con Vocale er et a cappella kor 
som beveger seg innenfor flere musikksjangre. 
Koret tok 3. plass i NM for kor, og de fikk den 
første Anders Vangens kulturpris som han selv 
delte ut. Dirigent er Cedomir Popadic og gje-
steartist er Siri Lønøy.

Bård Kleppe

«Nome scoret ufortjent lavt i 
fjor, og resultatet i år tegner nok 

et mer riktig bilde.»  

Tallene fra 2014 viser at Nome klatrer fra 110. til 
85. plass på listen over landets beste kulturkom-
muner. Oppgang i frivillighet og i kulturskolen er 
mye av grunnen, mener Telemarksforsking.

w Sveinung Gåra

sveinung@kanalen.no                                           TEKST 

For femte år på rad, har Telemarksfor-
sking gjennomført en undersøkelsen 
som måler hvordan det står til med kul-
turtilbudet og kulturaktivitetene i norske 
kommuner. Nome klatrer, men er fortsatt 
et godt stykke bak 54. plassen fra 2013. 
Sammenlignet med resten av fylket lig-
ger Nome cirka midt på treet. Et godt 
stykke bak Bø som ender på 10. plass 
totalt, men godt foran Skien og Sauherad 
på henholdsvis 115. og 163. plass. 

-Ufortjent lavt i fjor
I fjor skapte kulturindeksen reaksjoner. 
Spesielt det at Nome gjorde det såpass 
labert på frivillighet fikk mange til å heve 
øynebrynene. Kanalkommunen kom da 
ut blant de aller dårligste i landet (320. 
plass). I år er kommunen rangert som 
nummer 151. Bård Kleppe, prosjektleder 
ved Telemarkforsking har forklaringen.

-Nome scoret ufortjent lavt i fjor, og 
resultatet i år tegner nok et mer riktig 
bilde. Vi har utvidet skalaen på hva som 
er med i datamaterialet. Blant annet er 
historielagene og voksenopplæring nå 
med. Jeg ser ut fra de konkrete tallene 
for Nome at dette har hatt stor betydning 
for resultatet på kategorien frivillighet, 
sier Kleppe til Kanalen.

-I tillegg kan jeg nevne at det er ek-
stremt jevnt mellom mange kommuner i 
det sjiktet, så det skal heller ikke så mye 
til for å klatre. En såpass stor oppgang 
på et område vil også ha store følger på 
totalen, legger han til. 

Kulturskolen i vekst
Forskeren peker også på at veksten i 
kulturskolen ser ut til å gi utslag. 

-Nome klatrer betraktelig når det 
gjelder kulturskole. Det ser vi spesielt 
på bredden. Antall elever ser ut til å ha 
blitt høyere, og det har også ført til en 
klatring på nesten 100 plasser på den 
indeksen, sier Kleppe.

-Ellers er det verdt å merke seg at Nome 
faller litt i enkelte kategorier. Blant an-
net ser vi en ganske stor nedgang innen 
kulturarbeidere, som var en kategori der 
kommunen scoret bra ved forrige må-
ling, legger han til.

Kleppe er også spent på hvordan flyt-
ting av Fylkesbiblioteket kan påvirke 
resultatene i framtiden.

-Nome scorer ekstremt bra på biblio-
tek. I år plass nummer 17, i fjor nummer 
fem. Om Fylkesbiblioteket forsvinner 
kan nok dette gi utslag for totalen. Det 
blir spennende å følge utviklingen her, 
sier han.

Rektor tror på fortsatt vekst
Kulturskolerektor Cedomir Popadic 
er fornøyd med at kommunen klatrer 
innenfor hans område. Han tror  også 
veksten vil bli større de neste årene.

- Vi får jo nye lokaler når den nye sko-
len åpner. Det vil utvilsomt øke både kva-
liteten på tilbudet vårt og antall tilbud. Vi 
går jo fra rom nesten uten lys til splitter 
nye moderne lokaler. Det vil jo også gjøre 
det enklere for både elever og foreldre 
på Ulefoss at vi nå blir å finne på den 
nye skolen, sier Popadic.

Kulturskolerektoren tror også at vek-
sten i kulturindeksen er et resultat av 
langsiktig arbeid, samt at prosjektene 
har blitt mer synlige. 

- Det har vært en satsing på grupper 
og produksjon, og vi har nok blitt mer 
synlige. Blant annet ser vi at Barnas Hjer-
terom sine forestillinger har posisjonert 
seg, sier Popadic. 

Nome klatrer på kultur

FAKTA
Norsk Kulturindeks: 
n Rangering av Norges beste og dår-
ligste kulturkommuner (Telemarksfor-
sking) 
n Nome er Norges 85. beste kultur-
kommune. Bø er nummer sju, Sauhe-
rad nummer 163.
n Nome gjør det bra innen bibliotek, 
ellers på det jevne.
n Idrett holdes utenfor kulturindeksen. 

KLATRER: Nome klatrer på kulturindeksen. Kulturskolen er et av områdene som  
2014, satt opp av Nome kulturskole med flere. (FOTO: Liz Skardal)

Bård Kleppe
6. november 2014
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Hans Storli

«Det er flere som ble overrasket 

over denne indeksen.» 

Ulefoss MC-klubb åpner 
for mopedungdom
n Ulefoss MC-klubb er positive til å stille 
klubblokalene sine til disposisjon for mo-
pedinteresserte ungdom i bygda. Klub-
ben er i dialog med kommunen for å 
avklare praktiske løsninger. Det handler 
blant annet om at det må være voksen-
personell til stede de to kveldene i uka 
som tilbudet er aktuelt, samt diverse 
ordensregler.

Norsk kulturindeks viser at vi 
er blant landets dårligste på 
frivillighet. – Overraskende 
tall, mener lokal korgeneral.

w Tor Espen Simonsen

tor@kanalen.no     TEKST 

Sammenlagt ender Nome på en hederlig 
110. plass i indeksen over norske kom-
muner, mye takket være Telemarksbi-
blioteket: Nome er nemlig landets 5. 
beste på bibliotek, bare slått av Tinn 
(4) i Telemark. 

Samtidig har vi falt markant på range-
ringen de siste åra. For tre år siden endte 
Nome som den 84. beste kulturkommu-
nen i Norge, og i fjor lå vi på 54. plass.

Midt på i Midt-Telemark
Indeksen som er utarbeidet av Tele-
marksforsking, ble lagt frem sist uke. 
Her fremgår det at studentbygda Bø er 
den nest beste kulturkommunen her 
til lands. Nome er nummer to i Midt-
Telemark og «slår» Sauherad med 29 
plasseringer. 

Svikt i frivilligheten 
På ett punkt utmerker Nome seg imid-
lertid overraskende svakt: Frivillighet. 
Kanalkommunen dundrer ut som den 
320. dårligste i landet. Resultatet er også 
helt i bunnsjiktet i fylket. 

På toppen av det hele har frivilligheten 
utviklet seg i negativ retning de siste tre 
årene, noe som er en hovedgrunn til at 
vi gjør det stadig dårligere i sammendra-
get, opplyser prosjektleder Bård Kleppe 
i Telemarksforsking.

Fotball nei, husflid ja
Her må vi skynde oss å legge til at idrett 
og generell frivillighet, som ofte inklu-
deres i det «utvidede kulturbegrepet», 
er holdt utenfor i undersøkelsen.

d d l d

- Lettere før 
Primus motor for barnekoret Unge røs-
ter og voksenkoret Skala, Torgeir Heg-
l d k å h h h

hardere. 
- Det var lettere før ja. I de beste åra 

har vi hatt bortimot 40-50 unger med 

Overraskende svak frivil

SVAK FRIVILLIGHET: Det er dårlig stelt med frivilligheten i Nomes kultursektor, men korpsbevegelsen er på vei opp og repre
Arkivbildet er tatt i en annen sammenheng og personene som er avbildet har ikke noe med denne saken å gjøre. (Foto: Bjørn 

FAKTA 

n Norsk kulturindeks: Rangering av 

Nome 50 år
n Lørdag 15. november markeres det
at det er 50 år siden Nome kommune
ble etablert, etter sammenslåingen av
Lunde og deler av Holla kommune i
1964. Det hele finner sted i kantina på
Nome vgs. avd. Lunde. Foruten histor-
iske tilbakeblikk, taler og underholdning,
blir det også utdeling av heder og ære.
Næringsprisene Årets bedrift og Årets
Nyetablerer deles ut. Det samme gjør

llighet

enterer et lyspunkt i så måte. NB: 
igurdsøn)

på koraktiviteter. I dag er vi rundt 25. 
Samtidig er den store forskjellen at det 
nå er så uhyggelig mange aktiviteter 
f b lb d b
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Kirkekonsert II
n Tre Sopranos med Hilde Norland Gun-
dersen, Solveig Walaas Vestøl og Lise 
Mæland, gjester Holla kirke med sin ju-
leturné 15. desember. Telemarksbandet 
ble etablert i 2008 og har turnert både i 
og utenfor Telemark med både konserter 
og show.

Kirkekonsert III
n Årets julekonsert i Lunde Kyrkje går 
av stabelen søndag 13. desember. Det er 
Lunde Kammerkoret som ønsker velkom-
men til en kveld med god julestemning. 
Med seg har de band og operasanger 
Magnus D. Kjeldal samt flere lokale solis-
ter. Konserten er gratis.
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Nome kommune

Kultur
Nome

UKM - 
PÅMELDINGSPORTALEN 
ÅPNET 1. DESEMBER! 
UKM 2016
Påmeldingen startet på www.ukm.
no 1. desember for UKM 2016 som vil 
arrangeres 13. februar 2016 på Ulefoss 
Samfunnshus. Velkommen!

ÅRETS JULEGAVETIPS! 
BILLETT TIL SLUSEROCK 
2016! Lørdag 4. juni 2016.
Lunde sluseamfi.
Vi er stolte av å kunne 
få ønske velkommen 
til Sluserock 2016 lør-
dag 4. juni 2016. På 
scenen står: Marcus 
& Martinus, The Main Level, Served, 
Katastrofe og Patrick Jørgensen. I tillegg 
kommer Atle Pettersen som konferansiér! 
En sikker vinner under juletreet!
Billettene er i salg på www.billettservice.no, 
på rådhuset, Ulefoss (kun kontant 
– ikke forhåndsbestillinger) og på Victoria 
& Henrik, Lunde (kun kontant – 
ikke forhåndsbestillinger). Velkommen!

SNOOPY OG CHARLIE 
BROWN: KNØTTENE-
FILMEN 

80,-           1t 33min                  alle
Søndag 13. desember kl. 16.00 2D 
Nasjonalitet: USA. Sjanger: Familiefilm 
/ Animasjon / Eventyr. 
Charlie Brown, Snoopy og resten av 
den sjarmerende Knøttene-gjengen 
gjør sin lerretsdebut…

BRIDGE OF SPIES

90,-             2t 21min                 12år
Søndag 13. desember kl. 18.00 3D 
Nasjonalitet: USA. Sjanger: Drama / Thriller. 
En utrolig historie inspirert av virkelige 
hendelser…

STAR WARS: THE FORCE 
AWAKENS – PREMIERE!

100,-                2t 16min               12år
Onsdag 16.des kl. 19.00
3D Nasjonalitet: USA. Sjanger: Action / 
Eventyr / Fantasy. 
Star Wars er tilbake!!

ALLE SNAKKER
NORSK   rindeksen

opplever vekst. Kulturskolerektor Cedomir Popadic (her som bjørn) er fornøyd med veksten. Bildet er fra «Arvesølvet» i 

GALLERI BLINDRAMMA 
NOME KULTURSKOLE
OG ASYLMOTTAKET:
Førsteinntrykk – En 
utstilling om Norge sett 
gjennom asylbarnas 
øyne 30. november – 
15. desember 2015
Sted: Galleri 
Blindramma, Ulefoss
samfunnshus, Nome 
kommune. 
Barna fra asylmottaket har prøvd å
visualisere sitt første møte med Norge. 

Galleri Blind   mma

   

ra

30.11. - 20.12. 2015
Vestibylen Ulefoss samfunnshus

“Første inntrykk”Av barn ved Nome statlige mottak

Henrik Ibsen
– I knappestøperens rike

Ragnhild Hagen signerer
bøker på Ulefoss senteret
torsdag 10. des fra kl 13.00.

www.kanalen.no


