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utsikt: Gjennom ett 
av vinduene skimtes 
Tune prestegård.

Moss Spelle-
mannskompani 
runder 25 år i år, og 
lørdag ble jubile-
umsåret innledet 
med leken nyttårs-
konsert.
Torgeir SnilSberg
torgeir.snilsberg@moss-avis.no

– Med 20 trekkspillere og én 
fiolinist fordelt på tre orkes-
tere i samspill med dyktige 
musikere på slagverk, gitar og 
bass, svingte det godt i Ryg-
ges nye storstue på Rygge 
ungdomsskole, skriver Spel-
lemannskompaniet.

Publikum fikk høre alt fra 
piratmusikk fra Karibien fra 
de yngste via tango og Taube 
fra de eldste til klassiske låter,    

Chich Corea-toner, Bach, 
fransk vals og egenkompo-
nerte låter av Oda Nygaard.

– Nå er oppkjøringen til 
sommerens norgesmester-
skap i gang, konstaterer mu-
sikalsk leder Otto Kiss med et 
smil, og lover at Moss Spelle-
mannskompani vil riste det 
norske trekkspillmiljøet med 
heftig trekkspillrock når det 
er klart for NM. 

– Men sesongens høyde-
punkt blir definitivt vår egen 
jubileumskonsert til høsten, 
sier Kiss.

– Da inviterer vi landets 
beste trekkspillere på scenen 
og håper dette vil glede alle 
musikkinteresserte i Moss og 
omegn.

Msk innledet sitt 
25. år med konsert

konsert: Oscar Holmen var én av 20 trekkspillere på nyttårs-
konserten til Moss Spellemannskompani.  Begge foto: Privat

Baldrian Band: Med Trond Bull Hansen (fra venstre), Roberto 
Palermo og Adrian Kiss.

Fikk ikke plass i Moss:

Rabekk gård gjenreist ved Tune prestegård
en gave som Alfhild Mellin 
Horn skjenket historielaget. 
Med gaven fulgte også inventa-
ret, samt en større pengesum. 
Pengene er blant annet brukt 
til tidsriktige dører og vinduer.

andakt
Kenneth Jensen har også 

lagt ned en betydelig innsats 
med å gjenreise bygningen.

– Jeg har grunn til å være 
stolt over det ferdige resulta-
tet. Hver gang jeg går inn i byg-
ningen er det med andakt. Jeg 
ser på den som et museum. 
Derfor skal Rabekk gård kun 

brukes til mindre arrangemen-
ter hvor jeg er til stede hele ti-
den, understreker den nye ei-
eren. Og som stusser over at 
mossingene ikke kjente sin be-
søkelsestid.

– Gården hører jo egentlig 
hjemme i Moss. 

 

 ● tune PrestegÅrd
 ◗ Kenneth Jensen kjøpte den  
sju mål store Tune prestegård 
i 2010 for 4 millioner kroner.
 ◗ Etter en omfattende 
restaurering ble den tatt i 
bruk i 2012, som utleie til 
ulike formål.
 ◗ Tune prestegård har hittil hatt 
rundt 50.000 gjester.

Hver gang jeg 
går inn i byg-
ningen er det 

med andakt.
kenneth jensen
Eier, Tune prestegård

!

detaljer: Et møysommelig arbeid har bidratt til de mange vakre detaljene.

tune  PrestegÅrd: Rabekk betegnes som et nytt smykke på prestegården.


