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r den tredje verden

– Får  han  tid  til  å gjøre  det han  
egentlig  er  ansatt  for  – å gjøre  
rent?

– Ja,  han  får  virkelig  tid  til  det  
også,  konstaterer  hun.

Hjem til jul

Eidsvåg  er  en kombinert  barne-  
og ungdomsskole.  Hele  skolen  er  
med  på kildesorteringsprosjektet  
til  Tomas.  De yngste  er  de ivrig -
ste.

– Prosjektet  begynte  i  august  i  
#or.  Det  tar  nok  lengre  tid  å inn -
arbeide  de nye  rutinene  blant  de 
eldste  elevene,  medgir  rektor.

At  Tomas  trives  på Eidsvåg  
skole  er  det ingen  tvil  om.

– Før  jeg ble  fast  ansatt  fikk  jeg 
også tilbud  fra  andre  skoler  som  
lå  nærmere  hjemmet  mitt.  Men  
jeg trives  veldig  godt på Eidsvåg  
skole,  så derfor  ble  jeg værende,  
sier  han.

I  går  deltok  Tomas  Borovjak  på 
juleavslutningen  sammen  med  
resten  av personalet  på Eidsvåg  
skole.  I  dag setter  han  og konen  
kursen  mot  Slovakia  og julefei -
ring  sammen  med  Tomas’  fami -
lie.  Nyttår  skal  feires  i  konens  
hjemland,  Polen.  

amlet inn.          Nylig har han også fått hjelp av «Flaskenissen», som har forært ham en hel sekk full av tomflasker.

MINNEORD

Else Marie Jakobsen , en 
sørlandsk nestor i norsk bil-
dekunst, 
døde 12. 
desember 
og ble 
gravlagt 
fra Lund 
kirke i 
Kristian-
sand 19. 
desember. Rundt om i det 
ganske land gleder tusener 
seg over eksemplarer fra 
hennes store livsverk av 
bilde- og vevkunst. Om lag 
600 større arbeider ble det, 
mange som bestillingsver-
ker til kirker og andre of-
fentlige bygg. 
Else Marie Jakobsen ville 
mye med sitt liv og sin 
kunst. Det gjaldt hennes 
modige aksjoner mot sta-
dige fremstøt for å ”sanere” 
viktige bygninger i Kvadra-
turen i Kristiansand.
Hun hadde altså sine me-
ningers mot, og maktet å gi 
dem e#ektive kunstneriske 
uttrykk. Ved å «google” de 
ikke-kommersielle kultur-
portalene Agderkultur og 
Agder Vitenskapsakademi 
kan enhver gjøre seg kjent 
med henne. Eller enda 
bedre, gjennom den kristne 
julen som har inspirert 
henne så sterkt. Blant annet 
ved de mer enn 30 altertav -
lene som preger kirker 
rundt om i vårt langstrakte 
land.
Ved siden av den fortrøst-
ningsfulle korrespondansen 
mellom Else Marie Jakob -

sen og Agders store salme-
dikter Svein Ellingsen er det 
vel korrespondansen mel-
lom Else Marie Jakobsen og 
dikteren Arnulf Øverland 
som har størst litterær og 
historisk appell. Utgangs-
punktet var at hun konfron-
terte Øverland med hans 
uttalelse fra før krigen: 
”Stryk kristenkorset av ditt 
flagg og heis det rent og 
rødt”, og viste til hans dikt ” 
En gang kommer den hel-
lige natt da evighetens sor-
diner forvandler den heslig-
ste kval du har hatt til 
hundrede violiner.” Men 
Øverland fikk ikke oppleve 
at vingen med de 100 fioli -
nene avslutter altertavlen i 
Majorstuen kirke, Bekkefa -
ret kirke, Skovlunde kirke i 
København og Torridal kirke 
i Kristiansand. Til Else Marie 
Jakobsen rakk han å skrive: 
” Best likte jeg seileren på 
livets hav, og i den båten 
var det et kors, et anker og 
et hjerte som ballast i 
båten. Jeg tror at ettersom 
tiden går vil sansen for de 
tause tegns tale, symbo-
lene, bli stadig større, jeg 
tror du vil få mye å gjøre ”. 
Poenget kan understrekes 
med biskop og akademi-
medlem Olav Skjeveslands 
avskjedsord om henne: 
«Ved hennes bortgang fyl-
les vi av takk for at Else 
Marie så flittig og så vak -
kert forvaltet sin gudega-
ve!»

THOR EINAR HANISCH, AGDER VITEN-
SKAPSAKADEMI/AGDERKULTUR

fakta
Tomas Borovjak

 Alder: 33 år

 Født: Slovakia

 Kom til Norge: oktober 2010

 Bor: Melkeplassen

 Yrke: Renholder på Eidsvåg 
skole

 Aktuell: Panter tomflasker til 
inntekt for prosjekter i Guate-
mala og Tanzania

MYNDIG
NAVN: Karoline Lovise 
Enstad Sandvik
BOR:  Slåtthaug
FYLTE 18 ÅR: 17. desember

– Hvordan feiret du 
dagen?
– Jeg feiret dagen med å 
få en tatovering som jeg 
har ventet lenge på.

– Hvor har du den, da?
– Jeg har den på leggen 
– det er et bilde av to 
delfiner, som jeg har hatt 
lyst på ganske lenge. 
Ellers fikk jeg mani -
kyr i presang fra min 
bestevenninne Marthes 
foreldre.

– Har du hatt mer 
feiring?
– Ikke på selve dagen. 
Jeg feiret med noen 
venninner forrige lørdag, 
og så skal jeg feire med 
noen andre i kveld. Da 
skal vi også ut på byen. 
I romjulen skal jeg feire 
med familien.

– Hvor viktig er det for 
deg å bli myndig?
– Jeg føler ikke at det er 
så kjempeviktig. Men jeg 
kan bestemme mer selv, 
og jeg kan ta lappen.

– Har du begynt?
– Ja, jeg har hatt en god 
del kjøretimer. Jeg har 
tenkt å ta teorien nå i 
romjulen.

– Går du på skole?
– Ja, på Stend videregå -
ende. Jeg går andre året, 
på en linje om dyrehelse.

– Hva er planene etter 
skolen?
– Jeg har tenkt å gå ett 
år på folkehøyskole, og 
så studere til dyrepleier i 
Danmark.

– Hvorfor Danmark?
– Du får mer praksis der 
enn i Norge.

– Hvilke jobber kan du få 
som dyrepleier?
– Du kan få jobb på en 
dyreklinikk, for eksem -
pel. Det er det jeg har 
lyst til.

– Hva gjør du i fritiden?
– Jeg rider på Bergen 
Ridesenter på Sletten. 
Og så synger jeg i ten 
sing-koret «Join Us» på 
Os en gang i uken.

STEIN S. ERIKSEN

Jubilanter
Nylig møttes, tradisjonen 
tro, ansatte ved Forsvarets 
Logistikkorganisasjon For-
syningsavdeling Sør-Vest-
landet til allmøte med 
julelunsj på Briggen Befals-
messe på Haakonsvern. 
Avdelingssjef Kommandør-
kaptein Håkon Frisch be-
nyttet også anledningen til 
å hedre og takke jubilanter 
med 25 eller 30 års tje -
neste i Forsvaret. Etterpå 
samlet alle seg til et hyg-
gelig felles julemåltid. GLADE JUBILANTER: Bak fra v: Kommandørkaptein Thorleif Thorsen (30 års tjeneste), Harald 

Nielsen (25 års tjeneste), Oddvar Kvammen (25 års tjeneste), Ketil Godvik (25 års tjeneste). 
Foran fra v: Kommandørkaptein Eli Cathrin Brandtzæg Hope (25 års tjeneste), Avdelingssjef 
Kommandørkaptein Håkon Frisch, Elin Steen Johansen (25 års tjeneste), Jorun Ulveseth Fold-
nes (25 års tjeneste). FOTO: MAGNE ÅHJEM, HAAKONSVERN ORLOGSSTASJON
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90 ÅR
John Bernt Johnsen ,
5052 Bergen
Margot Nilsen ,
5013 Bergen

80 ÅR
Gudrun Landro,
5350 Brattholmen
Emma Laate,
5783 Eid%ord
Gudrun Skjæret ,
6885 Årdalstangen

70 ÅR
Finn Rikard Dyrdal ,
5700 Voss
Kari Elin Ekren ,
5357 Fjell
Berta Marie Gjengedal ,
5337 Rong
Inger Jensen ,
5143 Fyllingsdalen
Jan Mathiesen ,
5142 Fyllingsdalen
Helge Lackner Mikkelsen ,
5179 Godvik
Aud Grethe Olsen,
5363 Ågotnes
Ragnhild Dahle Toft ,
5236 Rådal

60 ÅR
Leif Tor Bell,
6973 Sande i Sunn%ord
Solveig Fredriksen Brandsdal ,
5260 Indre Arna
Lidia Erika Espinoza ,
5116 Ulset
Ruth Åse Teigland Foldøy,
5281 Valestrandsfossen
Per Ingemar Hartwall ,
5953 Fonnes
Otto Inge Aase Hatlebakk ,
5010 Bergen

DAGENS NAVN
Ingemar og Ingar har navnedag i 
dag. Ingemar er sammensatt av gu -
denavnet Ing og «berømt».
Ingar er en forkortelse av Ingard, 
men betydningen er usikker. Det kan 
bety «vernet, beskyttet av Ing», som 
kommer av gudenavnet Yngve.    NTB

Samler "asker for d
Tomas Borovjak jobber 
som renholder på 
Eidsvåg skole. Men 
ildsjelen fra Slovakia gjør 
mer enn bare å holde 
skolen ren.

STEIN S. ERIKSEN 
RUNE MEYER BERENTSEN (foto)

stein.eriksen@bt.no

Sammen med sin polske kone 
kom Tomas til Bergen for vel to 
år siden. I jobben som renholder 
på Eidsvåg skole ble han vitne til 
nordmenns bruk-og-kast-mentali -
tet på nært hold. 

– I Slovakia tar vi mer vare på 
ting. I Norge er det lettere å leve, 
og lettere å kaste. Vi kjøper for 
mye, og vi kaster for mye. Her 
på skolen var det ikke kildesor -
tering for ett år siden. Du fant 
flasker over alt, både ute og inne. 
Jeg følte jeg var nødt til å gjøre 
noe med det, sier han.

Og Tomas har virkelig gjort noe 
med det. Ved et besøk i Rogaland 
fikk han kontakt med Ida Jaarvik 
Hetland, som driver Idas Hjel -
pefond. Da fikk han ideen om å 
kombinere innsamling av flasker 
og å støtte Idas Hjelpefond. 

– Jeg ønsket å gjøre noe med 
situasjonen for renholdet ved 
Eidsvåg skole, og fant ut at jeg 
kunne begynne med å samle 
inn og pante tomflasker. Pante -
pengene ville jeg sende til Idas 
Hjelpefond. Ida sendte bilder 
fra hjelpearbeidene hun støttet 
i Guatemala, og skoleledelsen 
støttet planene mine. Så nå får vi 
samlet inn tomflaskene samtidig 
som pantepengene går til noe 
nyttig, sier Tomas.

Vil dele med flere

Men for Tomas betyr flaskeinn -
samlingen mer enn bare å støtte 
veldedige hjelpeprosjekter i den 
tredje verden.

– Jeg forklarer elevene hvorfor 
det er viktig å samle inn flasker. 
Jeg vil vise dem at hvis vi begyn -
ner med kildesortering kan vi 
bedre miljøet på skolen, pluss at 
vi hjelper andre.

Hittil har alle pantepengene 
gått til Idas Hjelpefond. Men 
nå vil Tomas dele pengene med 
flere.

– Jeg liker å reise, og i februar i 

år var min kone og jeg i Tanzania. 
Der kom vi i kontakt med en per -
son om gjør mye frivillig arbeid 
for fattige barn på øyen Pemba. 
Vi bestemte oss for at vi ville støt -
te skolen der nede. Ikke med pen -
ger, for det er mye korrupsjon i 
Tanzania, men ved å kjøpe sko -
lebøker. Så nå vil pantepengene 
bli fordelt mellom Guatemala og 
Tanzania, sier han.

Pådriver

Skoleledelsen har bare godord å 
si om Tomas’ engasjement.

– Tomas har vært en pådriver 

når det gjelder kildesortering, 
sier rektor Linda Stub Nilsen.

– Det begynte med sortering 
av plastflasker. Nå i høst har han 
også innført sortering av matav -
fall, og har satt opp flotte plaka -
ter som påminner oss om hva 
som skal i de forskjellige boss -
dunkene, fortsetter hun.

– Vi må lære elevene hvorfor 
det er viktig å kildesortere, sup -
plerer Tomas.

Det er fem renholdere på Eids -
våg skole. Alle er med på innsam -
lingsprosjektet, selv om ikke alle 
har et like sterkt engasjement.

FLASKESAMLER: Tomas Borovjak sørger for at tomflaskene i og rundt Eidsvåg skole blir samlet inn.          Nylig har han og

Knut Lien,
5055 Bergen
Åge Mjåtveit ,
5918 Frekhaug
Harald Henning Nilsen ,
5008 Bergen
Kristi Beate Nilsen ,
5306 Erdal
Guro Unni Næsheim ,
5783 Eid%ord
Egil Ona,
5101 Eidsvågneset
Margrete Reisæter ,
6963 Dale i Sunn%ord
Dag Edvard Strømsø ,
5164 Laksevåg
Gunhild Vilhelmina Vaktsk  
Thomassen,
5939 Sletta

50 ÅR
Trine Fluge,
5231 Paradis
Einar Grønvoll ,
5694 Onarheim
Jan Erik Hansen ,
5117 Ulset
Terje Krokås ,
5300 Kleppestø
Marit Ingeborg Sjødin ,
5144 Fyllingsdalen
Helge Sætre ,
5411 Stord
Svend Fredrik Untiedt ,
5176 Lodde%ord
Sissel Aakre ,
5225 Nesttun

26. NOVEMBER kom kjære Daniel til verden på 
KK. En nydelig, stor gutt på 4500 gram og 55 cm. 
De stolte foreldrene er Elisabeth og Pål Næverlid 
Sævik.

7. AUGUST vart den etterlengta veslesøstera Ida 
Mathea fødd på KK. Marielle, Simon og Eliah er 
stolte storesøsken, og Stine B. og Sølve Skutlaberg 
er glade foreldre.

5. AUGUST kom søte prins, Leo Pahr Tyssebotn 
til verden. han var 3500 gram og 50 cm. Stolte 
foreldre er Lene og Philip.

17. OKTOBER ble den fine jenten Kristina født. 
Hun var 4390 gram og 54 cm. Martin er blitt stolt 
storebror og de glade foreldrene heter Anette Chr. 
B. Larsen og Ingemund Lone, fra Osterøy.  
 FOTOGRAF: STOREBØ R

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

FØDSELSDAGER
I dag fyller billedhogger Skule Waks-
vik 85 år, professor Fredrik Barth 84 
år, fiolinist Ørn -
ulf Boye Hansen 
79 år, professor 
Anne Inger H. 
Borge 63 år, pro -
gramleder Silje 
Stang 42 år, mil -
jøvernminister 
Bård Vegar Sol -
hjell (bildet) 41 
år og generalsekretær Shoaib Sultan 
39 år.     NTB

DAGENS GULLKORN
Djupt i mørket mellom stjernene, 
midt i den ytterste ensomhet, er 
menneskehjertene alltid sammen.

HANS BØRLI

JUBILANT
Rakel Solø , Fana, fyller 90 år 26. de -
sember. Dagen feires med visitter i 
Skiperviklia 3 C, 5221 Nesttun fra 
klokken 13 til 17. 

Ragnhild Mjøs og Ottar Reinertsen gifta 
seg i Åsane Gamle Kirke 25. august.


