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FOLK: BT bringer gjerne minneord, jubilantomtaler og liknende.
BILDER: Vi ønsker helst digitale foto. Tekstlengden bør ikke overstige 2000 tegn.
FRIST: Senest tre virkedager før publisering. Til mandag og tirsdagsavis, torsdag klokken 11.
KONTAKT: E-post: folk@bt.no eller telefon 55214518.

min dag
Navn: Christine Wigestrand
Alder: 23 år
Bosted: Bergen sentrum
Aktuell: Koordinator for
universitetet i Bergen sine
faddere, som i august skal
ta imot omkring 4500 nye
studenter.
06.30: Jeg ligger
stort sett og sover på den tiden.
13.00: om været
er fint sitter jeg
på terrassen og
spiser lunsj mens
jeg leser en god
bok.
22.00: de siste
dagene har det
vært kortspill
med familien.

Jeg skal tilbake til
Bergen i løpet av
uken for å jobbe
videre med det som
ikke er klart

koordinator for fadderuken, og
det har vært veldig nyttig både
med tanke på ansvar og arbeidserfaring. Tidligere har jeg vært
med som deltaker første året jeg
var her, og to år som frivillig.
– Det høres ut som du har mye
å gjøre, men blir det tid til litt
ferie også?
– Det blir litt, jeg har vært på
hytten noen dager nå, men det
er også alt. Nå blir det fullt fokus
på jobb fremover, men så skal jeg
ha to uker ferie i september. Da
er fadderuken over og alle er forhåpentlig veldig godt fornøyde
med jobben vi har gjort.
– Hvor mange studenter er det
som starter til høsten?
– For universitetet sin del vil det
bli omkring 4500 nye studenter.
Til disse har vi klart å få tak i ca.
1000 faddere, men forhåpentlig
vil vi sikre oss enda noen til før
fadderuken starter. Jo flere, jo
bedre.
– Og hva kan disse vente seg
når festen starter 14. august?
– Kort fortalt vil de få en veldig
travel uke med mange kjekke
opplevelser og venner for livet.
– Har du noe du vil si til de
kommende studentene før det
hele braker løst?
– Vi gleder oss veldig til å ta imot
dere alle sammen!

Jubilant

på denne dag

MArVin hALLerAKer

KARLSBROEN: en av verdens mest berømte broer, Karlsbroen i
Foto: Sigrid thorbjørnSen
Praha.

Karlsbroen bygget
e Byggingen av den berømte Karlsbroen i Praha ble
påbegynt klokken 05.31 om morgenen. Det eiendommelige
klokkeslettet var valgt av keiser Karl VI personlig, som på
forhånd hadde konsultert numerologer og astronomer for å
finne det ideelle tidspunktet for å starte arbeidet. Keiseren
la egenhendig ned grunnsteinen. Ikke desto mindre skulle
det gå 196 år før byggverket sto ferdig. Karlsbroen spenner
over elven Moldau i sentrum av Praha, og er den viktigste
forbindelsesåren mellom byens to deler. Broen er prydet
med et trettitall helgenstatuer, de fleste fra begynnelsen av
1700-tallet. Blant helgenene som har fått plass på balustraden er Frans av Assisi, Johannes døperen og St. Augustin.
Den 516 meter lange broen av bøhmisk sandstein er blitt
herjet av flom flere ganger. Etter 1965 er derfor alle helgenstatuene erstattet av kopier, og originalene brakt i sikkerhet
i nasjonalmuseet.
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Heidra

– vi har lagt ned mange timer for å sikre at dette blir en flott opplevelse for alle
Foto: rune Meyer berentSen

John Pettersen (99) er heidra med den høgaste franske
krigsmedaljen for innsatsen
sin i den 99. bataljon under
2. verdskrig.
– Du var med og gjorde
ein fantastisk innsats for
Frankrike, sa den franske
forsvarsattacheen
oberst
Frédéric Bartéi under overrekkinga av Æreslegionens
ordensteikn av Ridderklasse.
Overrekkinga fann stad i
Åsane, heime hjå sonen til
krigsveteranen frå Radøy,
Stanley Pettersen.
– Det er sjølvsagt ei ære
og stor stas å få denne utmerkinga. Eg har vore veldig spent på denne dagen
og har ikkje hatt blund på
augo i natt, fortalde John
Pettersen.
Han var med i 99. Bataljon under kampane i
Normandie, hendingar som
har brent seg fast i minnet.
– Det er det som tyngjer meg
– at eg hugsar alt. Eg tenkjer
på slagmarka og hendingane
der omtrent kvar einaste
dag, seier Pettersen, som
har fått mange utmerkingar
og medaljar for innsatsen
under 2. verdskrig.
Fredrik Rongevær og
Johannes Fosse var mellom
gjestene som var til stades
og feira overrekkinga saman

med Pettersen sin nære
familie.
-Dette er ein stor dag,
seier Rongevær, som var
her som ven og som representant for Nordhordland
Forsvarsforening
– Denne utmerkinga er
med og synleggjer den innsatsen Pettersen har gjort
for fridomen, seier Åshild
Thorsen ved Vestnorsk Utvandringssenter.
Ambassaden framheva
også det arbeidet Pettersen
har gjort med å formidla historia rundt 99. Bataljon og
2. verdskrig ved Vestnorsk
Utvandringssenter.
-Det er flott at dette blir
lagt merke til utanfor Radøy.
Pettersen levandegjer og
aktualiserer historia for nye
generasjonar, seier Thorsen.
Arthur KleivelAnd

Dansekunstner og kulturleder Arne Fagerholt, fyller
50 år i dag. Arne Fagerholt
er en norsk ballettdanser,
koreograf, pedagog og tidligere teatersjef for Carte
Blanche. Han er medlem av
Norsk kulturråd fra 2012.
Han er født i Orkdal,
utdannet ved Statens Balletthøgskole og ble ansatt
i Nasjonalballetten 1983.
Fra 1985 ble han utnevnt
til solist. Han har blant
annet hatt roller som Amor
i «Sylvia», Solan Gundersen i «Flåklypaballetten»,
Sønnen i «Tango Buenos
Aires» og Benno/Narren i
«Svanesjøen». I den første
tiden med Carte Blanche
og i skoleårene danset han
også jazzdans. Han var danser i Carte Blanche fra 1987
til 1992. Han har vært gjestedanser i Italia og skuespiller
ved Den Nationale Scene i
Bergen og ved Riksteatret.
Arne Fagerholt debuterte som koreograf med
«Heartaches» for Nye Carte
Blanche i 1991, og har siden
blant annet koreografert
«Spelet om Heilag Olav»
hvert år siden 1997, helaftensballetten «Pinocchio»
for Nasjonalballetten, samt
flere koreografiske oppgaver
for Statens Balletthøgskole,
flere teaterscener og prosjekter.
Han har arbeidet som
pedagog i klassisk ballett
ved Statens Balletthøgskole
og vært gjestelærer ved
flere kompanier i Norden.
Fra 2001 til 2008 var han
teatersjef for Carte Blanche i Bergen, han har vært
lektor i klassisk ballett ved
Kunsthøgskolen i Oslo og er
nå ansatt som kulturleder i
sin hjemkommune Orkdal.
Han har hatt flere styreverv
innen sitt fagfelt.
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dagens gullkorn
Som oftest er man ikke
midtpunktet i selskapet før
man er gått.
ZsA ZsA GABor, AmeriKAnsK
filmsKuesPiller

