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I dag har Konstanse og Connie 
navnedag.
Konstanse er et latinsk navn som 
betyr fasthet, karakterstyrke, 
mens Connie er en engelsk kjæ-
leform av Konstanse. 
Det er 229 kvinner som har Kon-
stanse som første fornavn. Det er 
120 kvinner som har Konstanse 
som eneste fornavn.
Det er 842 kvinner som har Con-
nie som første fornavn. Det er 
512 kvinner som har Connie som 
eneste fornavn.

Connie Helen 
Høyum er 
kontoransatt 
hos Manpower, 
og ekspert på 
kakebaking.
Alder: 29 år.
Sivilstatus: 
Forlovet med 
Trond, ett barn 
(Kristine 11 år).

NAVNEDAG

– Da min mor var 16 år gammel 
var hun passepike for en jente 
som het Connie. De var veldig 
glad i hverandre, og min mor 
bestemte seg allerede da at der-
som hun en gang fikk en datter, 
så skulle hun hete Connie. Min far 
ville også ha et ord med i laget, så 
Helen er etter min far, Helge, og 
min fars tante, Helga.

Trives du med navnet?
– Nja, i dag gjør jeg vel det, men 
i barndommen var det ikke så 
kjekt. Da ble jeg ertet en del med 
«Connie, ponni», «Ronny» eller 
«Johnny» og lignende. Det var 
ikke noe stas.

Mange som heter det samme?
 – Da jeg vokste opp var jeg helt 
alene om å hete det på skolen 
og i nærmiljøet. Jeg har en tre 
år yngre kusine som heter Sonja 
Connie, men hun bodde i Canada 
da vi var barn, og nå bor hun i Sta-
vanger. Jeg kjenner ikke flere enn 
henne med samme navnet, men 
har hørt om en del som heter det. 
Det har hendt at noen har vært 
inne på hjemmesiden min, con-
nie.no, og etterpå sendt meg en 
e-post hvor de skriver at de også 
heter Connie og ville bare sende 
en hilsen. Det synes jeg er veldig 
koselig.  
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MIDDAGSTIPSET: Høstgryte
Høsten har alltid vært tiden for 
deilige lammeretter. Prøv den-
ne gryten en kald høstkveld.

4 porsjoner
700 g benfritt lammekjøtt
½ ts salt 
½ ts pepper 
6 dl kjøttbuljong (utblandet) 
2 stk. gulrot 
1 stk. purre 
1 stk. knollselleri (sellerirot) 

1 boks knuste hermetiske 
tomater 
2 ss tomatpuré 
1 boks hermetiske røde bønner 
1 ½ ss maizenna utrørt i litt 
kaldt vann
 
Slik gjør du:
1. Skjær kjøttet i middelstore 
terninger. Brun det raskt i en 
gryte, dryss over salt og pepper 
og hell kraften over. Kok opp 

og la kjøttet trekke i ca 20 min. 
Skum godt av.
2. Rens grønnsakene og del 
dem opp i ca. 2 cm store biter. 
Ha dem over i gryta og la dem 
småkoke med i ca. 10 min. Til-
sett tomatene med kraften og 
tomatpuré. 
3. Sil kraften av bønnene og ha 
dem over i gryta. Lag jevning 
av maisennamel og vann. Til-
sett jevningen i en tynn stråle 

mens det 
hele får et 
raskt opp-
kok. Smak 
til med 
krydder.
PSST: 
Rester av høstgryta kan brukes 
som suppe/suppegryte dagen 
etter. Spe med litt kraft og varm 
forsiktig opp. Smak til med 
krydder. (kilde: matprat.no)

MÅ FINNE ALTERNATIVER: I fremtiden må Veivesenet 
finne alternative steder å legge veien hvis utbyggingen 
ødelegger jordbruksområder. Det har samferdselsminis-
teren bestemt. – Jeg ser at store firefeltsveier spiser mye 
matjord. Det bekymrer meg, og det bekymrer regjeringen, 
sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete (bildet) til 
Nationen. I statsbudsjettet for 2007 vil regjeringen omtale 
planene om å innføre jordvern som et eget måleparame-
ter.  – Det finnes i dag en rekke måleparameter man tar 
hensyn til ved utbygging av veier. Et eksempel på dette er 
at det biologiske mangfoldet skal ivaretas.  – Jordvern skal 
på dagsorden. Når denne regjeringen legger frem neste 
Nasjonal Transportplan, vil jordvern være et forhold man skal ta mer hensyn til, sier 
Navarsete.  (ANB)

Alle revo-
lusjoner 
har hittil 

bare bevist én 
ting, nemlig at 
mye lar seg for-
andre, bare ikke 
menneskene.

KARL MARX

Det er 
full fart i 
det flotte 
huset i 
Ibsens-
gate for 
tiden. Her 
er arbei-
dere fra flere snekkerfirmaer i Bergen i 
gang med fellesdugnad. 

OVERLYKKELIG
Huset til Støtteforeningen for Kreftsyke 
barn består av to leiligheter. Her er det 
plass til barn og pårørende som kommer 
langveisfra. Jan Erik Eide, som er en av 
husets støttespillere og grunnleggere, er 
overlykkelig for aktiviteten. Initiativet 
kom etter at han og Odd Tore Moen enga-
sjerte i saken ved blant annet å holde to 
støttekonserter. 

– Etter dette ble vi kontaktet av en av 
sjefene i firmaet James Hardie som ville 
hjelpe oss, sier han smilende. Han forteller 
at med inntekten fra de to støttekonserte-
ne og gaven fra James Hardie, har det blitt 
samlet inn rundt en million kroner. 

– Det er helt utrolig flott, smiler han 
storglad for all hjelpen huset har fått.

GLad fOR å VæRE mEd
Carl-Egil Mastad fra firmaet James Har-
die synes det er svært tilfredsstillende å 
kunne arbeide på huset i Ibsensgate. 

– På dette huset bruker vi et helt nytt 
produkt i Norge, sier han. Produktet som 
kalles Hardie-plank er et sementbasert 
produkt som ser ut som det er laget av tre. 
Det krever minimalt med vedlikehold og 
er svært brannsikkert. Det vil heller ikke 
utvikle råte. 

Mastad forteller at produktet er 25 
år gammelt og har vært benyttet i over 
fire millioner hjem over hele verden. Fra 
det kaldeste Alaska og Sibir i nord og til 
Louisiana og Texas i sør. 

– Dessuten er det ferdig malt, noe som 
er bra for de som skal bruke huset. Da 
slipper de å måtte male det hvert fjerde år, 
sier han.

KAREN MORTENSEN
karen.mortensen@ba.no 

     «Hardie»

 tar grep
Firmaet James Hardie ville gjer-
ne gjøre noe for Støtteforenin-
gen for Kreftsyke barn. Derfor 
donerte de like godt sprett ny 
kledning til foreningens hus i 
Ibsens gate.

NY KLEdNING: På huset til Støtteforeningen for Kreftsyke barn. Firmaet James Har-
die får hjelp av flere entreprenører i Bergen til å sette opp kledningen. Bak: Erik Fur-
nes, Jarle Dyngeland, Fredrik Enger. Nede er Carl Egil Mastad og Petter Andresen.

FOTO: KAREN MORTENSEN

Hjelper Støtte-
foreningen for 
Kreftsyke barn

Ba 8. januar i år.
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Torfinn (bilde:Torfinn Nergaard) og Turid har navnedag i dag.
Begge navn er norrøne.Torfinn er sammensatt av det norrø-
ne gudenamnet Þ’orr og folkenavnet Finner, samer. Det er
også mulig at finn opprinnelig betydde «han som finner
ting».Turid, opprinnelig fra norrønt Þuríór (sideform av Þorrí-
ór), er sammensatt av gudenavnet Tor og fridr, som betyr vak-
ker, skjønnhet. Formen Thuridr var vanlig fra rundt år 1300.

55 23 51 73

Tove
Arild&

Slik er det med Jan Erik Eide og
sønnen Jørgen (10). Da Jørgen
fikk leukemi for fem år siden
var den hvite eneboligen en
trygg havn for familien.

– Her kan vi leve som en
familie, sier Jan Erik og serve-
rer boller og rødbrus.

Han ser seg om i den varme
stuen, senker skuldrene og kon-
staterer at dette er et sted det er
mulig å hvile litt. Han og sønnen
har pakket soveposer og over-
nattingsbager mange ganger de
siste årene. Huset er sentralt
beliggende og det er kort vei til
sykehuset. Jan Erik forteller at
det er mange planer for utbe-
dringer av huset. Blant annet
har det vært utbedringer på
kjøkken og bad. Begge etasjene
er nå regnet som «akseptable»,
men ute mangler det litt.

– Vi vil gjerne gjøre noe med
innkjørselen til huset. Dessuten
er det ikke full takhøyde i kjel-
leren. Hvis vi får fikset det, er
det kanskje muligheter for å
lage en liten bolig til, sier han
fornøyd.

KONSERT GAV CASH
Starten på innsamlingsaksjo-
nen var i februar 2005. Da enga-
sjerte Jan Erik Eide og sambyg-
ding Odd Tore Moen seg for
huset i Bergen. De ville lage en
kirkekonsert der inntektene
gikk til huset i Bergen.

– Resultatet var formidabelt.
Hele 230 000 tusen. Det var vi
svært godt fornøyd med.

I september 2005
arrangerte de to
ivrige årdøling-
ene nok en kon-
sert. Denne
gangen i sel-
veste Grieghal-
len. Nok en
gang var resulta-
tet overveldende.
270 000 kroner i
overskudd til den gode
sak. 28. desember 2005 ble den
siste konsertene avholdt. Da var
det opprinnelig Farnes kirke
Årdal som skulle være arenaen,
men riften etter billetter ble så
stor at konserten ble flyttet til
idrettshallen i bygden. Hele
1200 personer møtte opp til
konserten.

Jan Erik forteller at de har
møtt mange hjelpende hender i
arbeidet med arrangementene.
Varme hjerter som har sagt «er
det noe problem», tatt grep og

ordnet opp. Sogn avis har tryk-
ket plakater i forkant av kon-
sertene. Private givere og kjen-
diser som brødrene Ylvis og Rolf
B. Wegner har alle stilt opp fri-
villig på konsertene og gitt av
sin tid og entusiasme. 

BEGIVENHETSRIK VÅR
All oppmerksomheten rundt
konsertene har bidratt til
mange donasjoner. Jan Erik for-
teller at han fikk «tidenes tele-
fon» for en tid tilbake. James
Hardie, den norske sjefen for et
internasjonalt firma hadde lest
om arbeidet for huset i Bergen
og spurte hva han kunne gjøre
for å hjelpe.

– Du kan trygt si at hårene på
armene mine reiste seg, sier Jan
Erik smilende. Firmaet har gått
inn og sponset ny fasadekled-
ning på hele huset. I tillegg er
James Hardie i kontakt med
flere norske firmaer som ønsker
å bidra med støtte til huset. 

– Med denne gaven fra James
Hardie og billettintekter fra den
siste konserten har aksjonen
passert over 1 million kroner,
stråler Jan Erik.  

VANSKELIG TID
Når kreften rammer kan tilvæ-
relsen synes svært mørk. Som
foreldre flest ønsker man å
beskytte de vergeløse mot alt
vondt som måtte ramme dem.
Jan Erik forteller at han har fått
mye hjelp i Støtteforeningen for

kreftsyke barn.
– Du sitter der og

ser på ungen din
som sover så
uskyldig, sier
han og tenker
tilbake på den
vonde tiden

med sykdom og
behandlinger. På

Førde sykehus måt-
te Jørgen være i isolat i

over en uke. Det var svært
vanskelig for ti-åringen. Da de
kom til Bergen og Jørgen grad-
vis ble friskere var alt mye let-
tere. Det å kunne bruke huset og
være sammen, utenfor det steri-
le sykehusmiljøet gjorde mye
for både helsetilstand og sjels-
liv. Jan Erik forteller at Jørgen
kom med følgende kommentar
en gang de var på vei til Bergen:

– Er vi snart hjemme nå, pap-
pa?

KAREN MORTENSEN
karen.mortensen@ba.no

for kreftsyke barn
Å være barn på sykehus kan være tøft. Derfor har
Støtteforeningen for kreftsyke barn laget en oase
i Bergen. Et sted en kan være en familie og leve et
tilnærmet normalt liv.

STOR VILLA: Huset rommer to store leiligheter der det er mye plass å boltre
seg på.

HJEMMEKOSELIG:
Eneboligen til Støtte-
foreningen for kreftsy-
ke barn i Bergen er
lun og koselig. Dette
setter Jan Erik Eide
og sønnen Jørgen
stor pris på.
FOTO:KAREN MORTENSEN

NÆR EN MILLION:

Støtteforeningen for kreftsy-

ke barn har en egen enebolig i

Bergen. Her er det to leiligheter med

stor plass til både liten og stor. Et kjekt

sted å være for dem som ikke trenger å

være på sykehuset hele tiden, eller

som bor langt unna. Entusiastiske

ildsjeler har skaffet nesten en

million kroner til

huset.


