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folk RUNDE DAGER: Dersom du har rund dag, 50 år eller mer i denne 
eller neste måned og ikke ønsker navnet ditt på listen under, kan  
du reservere deg på: www.bt.no/jubilant seinest fire virkedager før.

100 år
Anna Øren, 6884 Øvre Årdal

90 år
Gjertrud Hille, 5118 Ulset
Alma Tveitarås, 5700 Voss

80 år
Valter Jakobsen, 5136 Mjølkeråen
Hans Prestegaard, 6868 Gaupne
Maria Revheim, 5282 Lonevåg

70 år
Olav Bosdal, 6947 Lavik
Ingvald Fjellanger, 5936 Manger
Bjørg Fossmark, 5652 Årland
Arne Tveit Faannessen,
5258 Blomsterdalen
Mainy Kirsten Wiik Horgen,
5363 Ågotnes
Nils Klyve, 5610 Øystese
Sigvor Knutsen, 
5302 Strusshamn
Kåre Kvalvik, 5411 Stord
Bjørg Kvarme, 
5713 Vossestrand
Arvid Guttorm Moe, 5353 Straume
Per Molvik, 5144 Fyllingsdalen
Terje Osen, 5304 Hetlevik
Paul Storli, 5163 Laksevåg
Sylvi Gerd Veland, 
5993 Ostereidet
Eli Aasgard, 5118 Ulset

Dagens navn
I dag har Magda og Malvin navne-
dag. Magda er en kortform av gres-
ke Magdalene og Magdalena, og 
betyr «hun fra Magdala» (i Galilea). 
Navnet har vært brukt i Norge siden 
det 14. århundre. Varianter er Ma-
deleine, Madli, Magdelone, Magli 
og Malin. 
Guttenavnet Malvin tilsvarer det 
skotsk-gæliske pikenavnet Malvina, 
kjent fra James Macphersons Ossian-
sanger fra ca. 1760.  nTB

Med fotballgutta på tur
Hvert år inviterer Varegg 
tidligere fotballspillere fra 
byens gamle klubber til 
vårtur. Godt over hundre 
var med da årets tur gikk 
av stabelen forleden.

StEiN S. ERikSEN 
RUNE  SæviG (foto)

stein.eriksen@bt.no

Stemningen er høy allerede før 
ombordstigningen i de to «tøf-
fe-togene» ved Rundetårn. Med 
unntak av det første året begyn-
ner turene alltid med en togtur, 
og avsluttes alltid i Badstuen i 
Mulen. Årets tur er den niende 
i rekken.

– Det var de sosiale ambisjo-
nene som var det viktigste da 
vi begynte med disse turene, 
forteller Per Steinsvik i arrange-
mentskomiteen. 

På den første turen, som gikk 
til fots til Aasebu på Fløyen, del-
tok 30 personer. De 113 som er 
påmeldt til årets tur represen-
terer 12 klubber. Vertsklubben 
Varegg har naturlig nok den 
største kontingenten. 

Deltakerne er alle gamle fot-
ballspillere – eldstemann på 
årets tur er den 92 år gamle 
Joachim Larsen, de yngste er 
ungdommer på 68. De fire som i 
alle år har utgjort arrangements-
komiteen er også godt voksne – 
to er 78 år, og to er 80.

Hemmelig stopp
På vei til turens mål gjøres 
det alltid et «hemmelig» stopp 
underveis. Tidligere har gjen-
gen besøkt bl.a. Akvariet, Brann 
Stadion, Vilvite-senteret og Sjø-
fartsmuseet. 

– Det blir stadig vanskeligere 
å finne et nytt sted å besøke – 
vi har jo etter hvert vært på de 
fleste interessante stedene, sier 
Per Steinsvik idet toget humper 
i vei ut mot Sandviken.

– Vi kunne jo få en omvisning 
på Polet, foreslår én i setet foran.

Men det blir ikke Polet i år. I 
stedet stanser togene ved Sand-
viksboder Kystkultursenter. Her 
blir vi oppdelt i grupper, og får 
omvisning i Gunnar Mikkelsens 
imponerende påhengsmotor-

samling i Norges Fiskerimu-
seum, blir informert om silde-
fiskets betydning, betrakter de 
verneverdige fartøyene som lig-
ger til kai, og får et innblikk i 
livet i de gamle Sandviksbodene 
i tørrfiskens storhetstid.

– Det er kjempekjekt å få 
besøk, sier leder 
for Norges Fiskeri-
museum, Årstein 
Svihus. Fotball-
gjengens besøk 
er tjuvstarten på 
årets museumsse-
song. Fra 12. mai 
er fiskerimuseet 
åpent daglig mel-
lom klokken 11 og 16. Forelø-
pig er utstillingene midlertidige. 

Men om to år skal de permanen-
te utstillingene være på plass, 
lover Svihus.

Mat og prat
Etter halvannen times opphold 
er de to sightseeingtogene kla-
re for neste etappe – som ender 

ved Vareggs 
klubbhus Bad-
stuen i Mulen. 
Her har Varegg-
damene allere-
de vært i sving i 
flere timer med 
å smøre rund-
stykker og smør-
brød, og trekke 

kaffe. Brødrene Hermansen står 
klare til å lede allsangen. Men 

KLAR TIL AVGANG: Turen startet med sightseeingtoget fra Bryggen. Foran står arrangementskomiteen bestående av (fra v) Per Steinsvik, Fritjof Lampe, Ole Sagstad og Hans-Johan Halsvik.

60 år
Randi Gullborg Birkelund,
5382 Skogsvåg
Margaret Borgerud, 5174 Mathopen
Margun Glistrup, 5382 Skogsvåg
Terje Hagenes, 5306 Erdal
Aase Skou Hermansen,
5300 Kleppestø
Torild Lindhjem Ruud,
5146 Fyllingsdalen
Torhild Irene Sleire, 5200 Os
Mette Torlei, 5700 Voss
Liv Trondsgård, 5218 Nordstrøno
Berit Elise Unneland, 5019 Bergen
Berit Margrete Østensen,
5414 Stord
Else Aabrekk, 6800 Førde

50 år
Lise Amundsen, 5262 Arnatveit
Tone Margeretha Wassberg 
Apalseth, 5132 Nyborg
Bjørn Willy Asphaug, 5153 Bønes
Berit Elisabeth Bakke,
5265 Ytre Arna
Stein Idar Bertelsen,
5172 Loddefjord
Linda Breidvik, 5960 Dalsøyra
Arnstein Havro, 5106 Øvre Ervik
Morten Iversen,
5310 Hauglandshella
Nils Roald Kvamsdal, 5200 Os
Kenneth Milde, 5146 Fyllingsdalen
Terje Olav Nesse, 5430 Bremnes
Anders Magne Rabben,
5397 Bekkjarvik
Bjørg Rykke, 5700 Voss
Bjørn Svendsen, 5253 Sandsli
Eldbjørg Syltøy, 5357 Fjell
Arve Sætre, 5680 Tysnes
Dag Jarle Søvik, 5153 Bønes
Siren Fløisand Tertnes,
5136 Mjølkeråen
Gordana Tomic, 5055 Bergen
Sverre Våge, 5474 Løfallstrand
Svein Waage, 5397 Bekkjarvik
Mary Line Jordal Øien, 5111 Breistein
Kristin Aarvik, 5223 Nesttun

Send minneord, jubilantomtaler, heder-, baby- og brudefoto etc. til folk@bt.no. Skriv kort – maks. 2000 tegn inkl. mellomrom. 

FøDselsDager
I dag fyller tidligere redaktør Per Jor-
sett 92 år (bildet), administrasjons-
sjef Idunn Heldal Haugen 84 år, høy-
esterettsadvokat 
Jan Einar Greve 
79 år, professor 
em. dr.philos. 
Edvard Befring 
76 år, tidl. pres-
se- og kulturråd 
Per Brunvand 75 
år, jazzkompo-
nist, arrangør, bandleder, pianist og 
organist Carla Bley 74 år, ekspedi-
sjonssjef Haktor Helland 72 år, musi-
ker Eric Burdon 71 år, skipsreder 
John Fredriksen 68 år, skuespiller 
Arne Garvang 63 år, skuespiller Kari-
Ann Grønsund og skuespiller Audun 
Meling begge 61 år, redaktør Øy-
vind Brigg 59 år og artist Greg Dulli 
47 år.  nTB

Dagens gullkorn
De vennlige ord som sies i dag, kan 
bære frukt i morgen. 

mahaTma gandhi

13. febRuAR 
kom Anine 
Ingeborg til 
verden. Hun 
var 3340 
gram og 48 
cm. Stolte 
søsken er 
Sine-Marie 
og Isak. 
Lykkelige for-
eldre er René 
og Lise Eide 
Hansen.

18. ApRIL kom 
lille prinsesse 
Anna til verden 
på KK. Hun var 
2720 gram og 
48 cm. Stolte 
og lykkelige 
foreldre er May-
Linn Nordvik 
Breivik og Erik 
Holm-Larsen.

20. ApRIL ble 
Esther Marie 
født på KK. Hun 
var 50 cm og 
3150 gram. 
Takknemlig 
mamma er 
Elisabeth  
Ellingsen.

6. ApRIL ble 
lille Andreas 
født på Ullevål 
universitetssy-
kehus. Den lille 
mannen veide 
3662 gram og 
var 51 cm lang. 
Stolte foreldre 
er Kristin Brekke 
og Tom Rune 
Strandå.

Send minneord, jubilantomtaler, heder-, baby- og brudefoto etc. til folk@bt.no. Skriv kort – maks. 2000 tegn inkl. mellomrom. 

vi giFter oss
I dag fredag 11. mai 2012
Siren Klakegg og Rolf Knudsen 
i Bergen tingrett klokken 14.

Lørdag 12. mai 2012 
Hilde Sofie Rosnes, Osterøy og 
Tom Krossøy, Masfjorden i Haus 
kyrkje klokken 14. Adresse for 
dagen: Kaikanten, Haus. 

Lene Mari Vikebø og Kjetil Jacobsen 
i Meland kyrkje klokken 15. 

Anette Sellevold Bleika, Stanghelle 
og Alexander Elstad, Stavanger kl. 
14. i Sola kirke. Adresse for dagen: 
Quality Airport Hotel Stavanger.

Dette er en 
opplevelse – vi blir 

jo som gutter  
alle sammen!

rolf olsen
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sTein s. eriksensolveig B. Boga Tor krisTiansen

FOLK: BT bringer gjerne minneord, jubilantomtaler og liknende. 
BILDER: Vi ønsker helst digitale foto. Tekstlengden bør ikke overstige 2000 tegn. 
FRIST: Senest tre dager før publisering. Til mandag og tirsdagsavis, torsdag klokken 11. 
KONTAKT: E-post: folk@bt.no eller telefon 55213820.

Til minne om Fredrik Kayser 
vil det i hele sommer stå en 
separatutstilling på Bjørn 
West Museet i Matre. Den 
har tittelen «Fredrik Kayser 
–  fridomskjemparen». 
Utstillingen åpnes lørdag  
12. mai klokken 12.  

Kaysers datter, Tove Kayser 
holder talen, mens hans kone 
Lischen Kayser foretar klip-
ping av snoren.
Masfjordens ordfører Karstein 
Totland vil også være til stede 
under høytideligheten.

Det gode mennesket – snille, 
rause, blide, joviale John 
Gunnar 
Gjelberg er 
ikke blant 
oss lenger. 
Han døde 
16. april 
etter lengre 
tids syk-
dom.
John Gjelberg var født på 
Smøla i 1948. Han er cand.
real. fra Universitetet i Bergen 
1978 og dr.scient. samme 
sted 1984. Sine første fire år 
som ferdigutdannet geolog 
arbeidet han ved Universite-
tet i Bergen som vitenskape-
lig assistent og stipendiat. En 
lang karriere i Norsk Hydro 
som senere skulle bli en del 
av Statoil lå foran ham. Den 
skulle vare i 26 år, fra 1997 
som sjefsgeolog, inntil han i 
2008 skiftet til North Energy 
der han jobbet frem til i fjor. I 
en periode fra slutten av 
1990-tallet var han igjen an-
satt ved Universitetet i Ber-
gen, da som professor gjen-
nom en II-er stilling.
Gjelberg har hatt en betyd-
ningsfull karriere – drevet av 
interesse for faget og nysgjer-
righeten for utforskningen av 
geologiske lag på store dyp 
og i fjerne himmelstrøk. Hans 
store kunnskaper og arbeids-
kapasitet kom det norske olje 
miljøet og utforskningen av 

den norske kontinentalsok-
kelen til gode. Kunnskap som 
vanskelig kan måles i kroner 
og øre – men som har vært 
viktig for den store verdiskap-
ningen vi alle nyter godt av. 
Han nøt stor respekt og aner-
kjennelse i fagmiljøet. Han 
hadde allsidig og bred kom-
petanse, og var et oppkom-
me av gode ideer. 
Han likte seg utendørs – 
under geologisk feltarbeid 
fikk han ta i bruk sine kreative 
evner. Fra Bjørnøya hvor han 
alene drev feltarbeid for sitt 
hovedfag, til Spitsbergen, 
Grønland, Pyreneene, Sør-
Frankrike, USA og Egypt for å 
nevne noen steder.
Sentrale problemstillinger i 
Gjelbergs faglige karriere var 
bl.a. geologien i Barentshavet 
og på midtnorsk sokkel inklu-
dert Ormen Lange feltet, Sval-
bards geologi, og sokkelen 
utenfor Angola. Mye av dette 
arbeidet er publisert og er slik 
gjort tilgjengelig for kom-
mende generasjoner.  
Først og fremst vil John Gjel-
berg huskes som en usedvan-
lig likendes og liketil kar. Han 
utstrålte en godhet som smit-
tet over på omgivelsene. En 
kjær venn og et medmen-
neske som vil bli svært dypt 
savnet. Våre tanker går til 
nærmeste familie.

kolleger ved UniversiTeTeT  
i Bergen, sTaToil og norTh energy

Minneord

Utstilling

Med fotballgutta på tur

først avsynges «Nystemten» – 
stående, selvsagt.

Innimellom spising, prating 
og sang blir det også tid til en 
god historie eller to.

– Dette arrangementet er bare 
helt herlig, proklamerer Rolf 
Olsen. I sine yngre dager spilte 
han fotball i Orion.

– Det er gøy å treffe igjen 
gamle fotballkamerater. Første 
gang jeg deltok bare svevde jeg 
ned igjen til byen. Dette er en 
opplevelse – vi blir jo som gutter 
alle sammen!

Jubileum neste år
Vårturen for fotballveteranene 
er ikke det eneste sosiale arran-
gementet gamlekarene i Varegg 

står bak. De tar også et tak for 
å gjøre det trivelig for beboerne 
på Ladegården sykehjem når det 
trengs – på dugnadsbasis.

Neste år arrangeres veterantu-
ren for tiende gang. Oppslutnin-
gen er økende fra år til år. Men 
kapasiteten i de to togene setter 
grenser – mer enn 120 deltakere 
er det ikke plass til.

– Hvor skal jubileumsturen 
gå?

– Så langt frem har vi ikke 
planlagt ennå, sier Per Steinsvik.

Men tur blir det helt sikkert 
neste år også. Selv om det neppe 
blir sydentur, som en skøyer 
blant deltakerne foreslo.

KLAR TIL AVGANG: Turen startet med sightseeingtoget fra Bryggen. Foran står arrangementskomiteen bestående av (fra v) Per Steinsvik, Fritjof Lampe, Ole Sagstad og Hans-Johan Halsvik.

z	fakta
fotballveterantur

n arrangeres av varegg

n Ble arrangert første gang 
i 2004

n arrangementskomiteen har i 
alle år bestått av Per steinsvik, 
fritjof lampe, ole sagstad og 
hans-Johan halsvik

n Årets tur hadde 113 påmeldte

n Turen avsluttes alltid i Badstuen 
med bevertning og underhold-
ning

Klassejubileum Fotovandring
45 år er gått siden disse 9.-klassin-
gene gikk ut av Manger ungdoms-
skole. Nå har noen av elevene tatt 
initiativ til mimrefest 25. august. 
Anne Lise Vetås Eikeland, telefon 
99316921, og Anna Hannevik, 
95941464, ber jubilantene ta  
kontakt. Det var flere klasser på 
skolen i 1967. Her bringer vi bilde 
av klasse 9 C.

«Skråblikk på byen» er tema 
for en større fotovandring 
som arrangeres i Bergen og 
syv andre norske byer lørdag. 
Tanken er å stimulere foto-
interesserte til å se nærmere 
på byens fotomotiver.
– Vi slår et slag for det gode 
bildet og kombinerer det med 
en hyggelig opplevelse. Det 
er mye inspirasjon i det å se 

etter motiver sammen med 
andre. Byen har flere fine mo-
tiver enn mange aner, sier 
Jan-Erik Hagen i Japan Photo. 
Oppmøte og registrering skjer 
fra lørdag klokken 10 i foto-
butikken i Olav Kyrres gate. 
Vandringen til poster i Nord-
nesparken og på Verftet ar-
rangeres i samarbeid med 
Bekkalokket Fotoklubb.

JUBILANTER: I klasse 9 C ser vi Torild Risnes, Marie Haukeland, Edel Marie Fjellstad, 
Astrid Ludvigsen, Gunn Kjelen, Ragnhild Øksnes, Hallvard Holm, Anfinn Lavik, Eivind 
Vågenes, Astrid Næsbø, Roald Sylte, Ingvard Tomsen, Sigbjørn Tjore, Nils Li, Bjarne 
Bergsvik, Aksel Hatlem og Rune Strømsnes.

JUbilant
Overlege og forsker Jon Geir 
Høyersten, Elvebakken 15, 
5067 Bergen fyller 70 år 12. 
mai. Jon 
Geir Høyer-
sten er spe-
sialist i psy-
kiatri, 
dr.philos. 
og forsker 
ved kom-
petanse-
senter for sikkerhets- og retts-
psykiatri ved Sandviken 
sykehus i Bergen. Han ble 
cand.med. ved UiO i 1967 og 
spesialist i psykiatri i 1975.  
I 1999 ble han dr.philos. på 

en avhandling om psykolo-
gien i islandske sagaer. 
Jubilanten har hatt utdan-
nings- og overlegestillinger 
innen voksen- og barnepsy-
kiatri ved Haukeland sykehus, 
Sandviken sykehus og Solli 
nervesanatorium, samt vært 
koordinator ved psykiatrisk 
legevakt i Bergen. 
Høyersten har vært leder i 
norsk psykiatrisk foreningsut-
valg for grunnlagsproblemer  
i psykiatrien og rettpsykiater 
ved norske domstoler. Han 
har også vært sakkyndig for 
Statens helsetilsyn i tilsyns-
saker.


