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folk flest-redaksjonen: Unni Fjeldstad, Geir Roang, Åshild Hvidsten Langaas og Gro Høgli
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NAVNEDAG

SSeenndd  oossss  ddiinn  bbuurrssddaaggsshhiillsseenn,,  ggjjeerrnnee  mmeedd  bbiillddee..  HHuusskk  nnaavvnn  oogg  fføøddsseellddaattoo  ppåå
jjuubbiillaanntteenn..  HHvveerr  uukkee  ttrreekkkkeerr  vvii  uutt  eenn  hheellddiigg  vviinnnneerr  bbllaanntt  ddee  iinnnnsseennddttee  ggrraa--
ttuullaassjjoonneennee..  DDiissssee  ffåårr  eenn  ooppppmmeerrkkssoommhheett  ffrraa  VVaarrddeenn..

� Du kan sende inn eeppoosstt  ttiill  ffoollkk@@vvaarrddeenn..nnoo, mmmmss  mmeedd  kkooddeeoorrdd  ffoollkk ttiill
22009977, pprr..  ppoosstt  ttiill::  VVaarrddeenn,,  ppoossttbbookkss  22887733  KKjjøørrbbeekkkk,,  33770022  SSkkiieenn eller levere
i våre ekspedisjoner. Skriv kort. Varden forbeholder seg rett til å redigere
i teksten.

�Oppgi navn, adresse og telefonnummmer på avsender, og merk bildet
ditt hvis du ønsker det i retur.

� IInnnnlleevveerriinnggssffrriisstt  eerr  kkll..  1122  ddaaggeenn  fføørr  iinnnnrryykkkk, ved lokalkontorene to dager
før innrykk. Hilsener som skal inn mandag må leveres innen kl. 12 fredag.

Dagens 
bursdagsbarn
er med i trekningen om
å bli ukas bursdagsbarn
og den heldige 
vinner av en 
t-skjorte 
med 
bilde av 
seg selv.

Thomas Gulbrandsen 
Meek fyller 1 år
Hipp, hurra for godklumpen vår 
Thomas Gulbrandsen Meek som ble 
1 år i går. Håper du hadde en strålende
dag! Mange nusser og koser fra 
mamma, papppa, Mina, Jonatan og
Andrine.

II  ddaagg  hhaarr  GGuuddrruunn  oogg  
GGuurroo  nnaavvnneeddaagg..

� Gudrun er et norrønt
navn, sammensatt av Gud
og hemmelig. Navnet kan
også bety trofast venn. 

� Guro er en norsk 
dialektform av Gudrun. 

Guro Lindgren i The 
Gamers har navnedag 
i dag.

SKIEN Under mottoet «Gi barna en hvit jul» har IOGT
over hele landet en underskriftsaksjon hvor de voksne
blir bedt om å underskrive en kontrakt om å si nei til al-
kohol i juledagene når de er sammen med barna. La ju-
la være barnas høytid. Barna føler seg ikke helt be-
kvemt med at de voksne er ruspåvirket.  
IOGT hadde stand på julemarkedet på Stevneplassen

og mange kom bortom for en prat, underskrive en
kontrakt samt få gløgg, saft og pepperkaker. De som
betjente standen Per Skaugset, Berit Langseid samt Hå-
kon og Astrid Olsen kunne fortelle at mange så positivt
på IOGT-aksjonen. De mente at ved å underskrive et
slikt løfte viser man seg solidarisk med barna. 
Aller verst har naturligvis de ca. 120.000 barna som

vokser opp med rusmisbrukerne foreldre. Vis at alle
barn har rett til en hvit jul, oppfordrer de. SSeekkrr..

«Hvit jul» for barnas skyld

GJØR KLAR: IOGT-representanter på Stevneplassen gjør
klar standen, bak Per Skaugset og Håkon Olsen, foran
Berit Langseid og Astrid Olsen. FOTO: KNUT BIRGER OLSEN

SAUHERAD Sauherad kul-
turskole og Sagavoll fol-
kehøgskole hadde fredag
slått seg sammen for å ar-
rangere en heidundrende
forestilling i storsalen på
folkehøgskolen. 

I tillegg til en rekke mu-
sikkinnslag med sang, pi-
ano, fiolin, blåsere og gi-
tarister var det flere dan-
seinnslag med alt fra bar-
nedanserne på 4-5 år til
ungdomsskolehiphop og
høgskoleshowdans. Bilde-
kunstfeltet var også re-

presentert ved scenedeko-
rasjoner produsert av Ru-
naug Venås’ k̀unstelever.

Sagavollfolket sørget
for kafè slik at hyggen ble
maksimal for de mer enn
200 tilhørerne. 

Kultur- og folkehøgskoleshow
DANS: Forestillingen bød på flere danseinnslag, blant annet barnedansere på 4-5 år. FOTO: PRIVAT

HØYDEPUNKT: Blant 
kveldens mange høyde-
punkter kan også nevnes
Ingvild Skjeldal Waages
versjon av Joni Mitchells
«Big yellow taxi».

FOTO: PRIVAT

12. NOVEMBER: Emma ble født på Sykehuset Asker og
Bærum. Hun veide 4.470 gram og var 53 cm lang. Stolte
foreldre er Hege og Morten Aarlia Torp, Oslo, tidligere 
Skien. FOTO: PRIVAT

21. OKTOBER: Vår lille prinsesse Ingrid var 51 cm lang og
veide 3.060 gram da hun kom til verden. Stolte foreldre er
Maria F. Armas og Vidar Bjerketvedt, og den stolte store-
bror er Kristian. FOTO: PRIVAT

7. NOVEMBER: Ida Victoria Tveit og Stian Paalerud, 
Skien fikk ei jente. Hun skal hete Emma, veide 3.300
gram og var 52 cm lang. FOTO: PRIVAT
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