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ØYER: Billedkunstner 
Thor-Arne Moen invite-
rer neste helg til salgs-
utstilling på 
Lillehammer Steiner-
skole. Overskuddet skal 
uavkortet gå til Mari 
Maurstads prosjekt i 
Sør-Afrika, Zulufadder.

Tore STeffenS
toresteffens@byavis.no

Thor-Arne Moen, som selv er 
Zulufadder, har lenge gått med 
tanken om å invitere til salgsutstil-
ling hvor overskuddet skulle gå til 
et veldedig formål. Nå var tiden 
inne og valget om formål ble til 
slutt et enkelt valg.
- Jeg har selv Zulu-fadderbarn og 
liker veldig måten Zulufadder blir 
drevet på. De har en liten adminis-
trasjon, derav få driftskostnader og 
det er ingen lekkasje. Alle pengene 
kommer dit de skal, sier Thor-Arne 
Moen.

Sjenerøst
Skuespiller Mari Maurstad hadde 
tatt turen til Moens atelier, Atelier 
Vidsyn, for å planlegge og fronte 
utstillingen sammen med kunstne-
ren. Hun fortalte at hun er evig 
takknemlig for initiativet til bil-
ledkunstneren.
- Det kom veldig brått på da hen-
vendelsen kom. Jeg er ikke vant til 

at folk er så sjenerøse som Thor-
Arne. Tanken bak er kjempefin, 
dette er ekstremt sjenerøst, sier 
skuespilleren.

Penger til utdanning
Målet for utstillingen til Thor-Arne 
Moen er å gi fem skoleinteresserte 
jenter fra fattige kår mulighet til å 
ta opp enkelte fag slik at de kvali-
fiserer til universitet i Sør-Afrika.
- Det koster rundt 25.000 per per-
son for å få dem kvalifisert for 
universitetsutdanningen, sier Mari 
Maurstad og Moen.

Sosialpedagog
Billedkunstner Thor-Arne Moen 
har blant annet jobbet som rådgi-
ver på ungdomsskole og er nå 
sosialpedagog ved Lillehammer 
Læringssenter, han forteller at det 
er noe av bakgrunnen for at han 
ønsket at pengene skulle gå til 
utdannelse av zuluer i Sør-Afrika.

Overskudd til Zulufadder
Utstillingen skal henge på Lille-
hammer Steinerskole og åpnes av 
Mari Maurstad søndag 18. septem-
ber. Utstillingen er åpen hele uka 
og helgen etter, og alt overskudd 
skal gå til Zulufadder.
- Lillehammer Steinerskole får 20 
prosent provisjon av salget. De 
resterende kronene går uteluk-
kende til Zulufadder, sier Thor-
Arne Moen som allerede når 
byAvisa pratet med han, i slutten 
av august, hadde solgt fem bilder.

- Sunn fornuft

Zulufadder ble startet for elleve år 
siden av Mari Maurstad. I dag 
består Zulufadder av Maurstad og 
prosjektleder Silvia Hellesvik.
- Ingen av oss har bistandsutdan-
nelse, vi bruker kun sunn fornuft, 
forteller Maurstad.

Driver barneskole
I dag har Zulufadder rundt 1000 
faddere og bistår zuluer i Sør-
Afrika med mat, utdanning og 
bistand. I dag driver de en barne-
skole med ønske om å bygge den 
ut med flere klasserom, samtidig 
leker de med tanken om å bygge 
en videregående skole i samme 
område.  - Barneskolen vi driver er 
blitt den mest populære. Noen har 
til og med reisevei på over to timer 
fordi de ønsker seg dit, sier Maur-
stad.

Solgt bilder allerede
Per slutten av august, hadde bil-
ledkunstneren 25 bilder klare til 
utstillingen, samtidig jobbet han 
med flere bilder som han også så 
for seg å stille ut på Steinerskolen. 
Moen forteller at han jobber med 
natur, by og mennesker i abstrakt 
form.  Billedkunstneren har de 
siste årene vært fast utstiller på 
Pellestova i påskeferien. Han har 
også blant annet utsmykket Pelle-
salen på Pellestova, blitt kjøpt inn 
av Øyer kommune, samt hyret av 
forskjellige hytteeiere i Lilleham-
mer-regionen.

torsdag 8. september 2016

Selger kunst for Zulufadder

VELDEDIGHET: Neste helg inviterer billedkunstner Thor-Arne Moen til salgsutstilling på Lillehammer Stei-
nerskole. Overskuddet skal gå til Mari Maurstads prosjekt i Sør-Afrika, Zulufadder.

ZULUFADDER: Thor-Arne Moen og Mari Maurstad foran noen av bil-
dene som skal selges til inntekt for Zulufadder.

Fra gammelt til nytt. Du får ny, flott fasade, praktiske
skuffer osv. Store valgmuligheter, masse modeller og

farger. Vi gjør jobben for deg. 16 års erfaring.

www.arcus-kjokkenfornying.no

KJØKKENFORNYING

Vi håper at DU vil bli en av

våre FORNØYDE kunder. 

Ring Trond: 45 80 70 37
trond@arcus-kjokkenfornying.no


