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Ring Tom!
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sier du?
Har du smakt på
årets juleøl?

DANIEL BUSTNES
25 år, sentrum
– Har bare smakt Aas
og Grans, synes Grans
er best.

LARS BJØRKNES
24 år, sentrum
– Nei, jeg har liten erfaring med juleøl.

KATHARINA DRANGE
23 år, Sandsli
– Nei, jeg drikker bare
vanlig Hansa, tror jeg
aldri har smakt juleøl.

CHRISTINE HILTON
KALAND
23 år, sentrum
– Nei, de har ikke juleøl
på Fotballpuben der vi
pleier å gå.

OLE-BJØRN
MAURSTAD
23 år, Sandviken
– Nei, det er ikke jul før i
desember. Dessuten har
jeg eksamen. Må vente
til etter den.

Tips oss

Piddien
Eli Hagen slår
tilbake. – For en
gangs skyld i
usminket utgave...

25 personer står på for fullt

– Finnes det nok timer i døgnet for å komme i havn før Iron
Maiden-koserten?
– Det skal nok gå, men det er
travle dager or at alt skal være
klart når Iron Maiden går på scenen og ikke minst 10 000 inntar
hallen.
– Hvor mange er i sving nå?
– Vi har rundt 25 personer som
holder på i øyeblikket.
– Har det noen gang vært flere

innom hallen enn i morgen?
– Nei, aldri, og 10 000 er maks av
det som er tillatt. Brannforskriftene setter en stopper for det. Vi
kunne vel kanskje presset inn 1415 000, men da hadde vi måttet
stable i høyden.
– Det blir fullt trøkk i morgen
kveld?
– Ja, dette blir skikkelig rock’ n
roll.
– Men så skal det ryddes igjen?

– Ja, og det må skje fort. Kl 1500
fredag er det idretten som igjen
overtar, og da må alt som minner
om konsert være ryddet bort. For
å få dette til, må vi ta nattetimene
til fredag i bruk – og da blir vi 1820 personer som må jobbe til den
tidlige morgen.
– Det er ikke langt mellom «slagene»?
– Nei, 8. og 9. desember er det
julegalla med julebord og dans

til langt ut i de små timer, Gitarkameratene og Monroes osv.
Utsolgte hus begge dager,
og det betyr 3800 personer
hver kveld.
– Dolly Parton i mars, og
så kommer din egen helt
innom?
– Ja, i april kommer Roger
Waters og Pink Floyd,
selve drømmen.

– Ville ikke gå igjen
– Det er snart bare fantasien som setter grenser på
hva vi kan finne på av felles
idrettsaktiviteter som kan
glede rusavhengige som er i
behandling.

Tor Blaha fra Trappen Motiveringssenter er hovedkoordinator for Idrett Mot Rus – og
ser tilbake med stor glede på en
flott dag i kommunens sand-og
skatehall på Nøstet.
– Nettopp glede, smil og latter er stikkordene. Da det hele
var over, var det faktisk vanskelig å få deltakerne av gårde. De
hadde det så gøy, sier Blaha.
– I alt var 24 deltakere med
på dette Idrett Mot Rus-opplegget, og sandvolleyballturneringen ble en knallsuksess. Én av
deltakerne sa det slik: «Dette
er kjempe, også så kule mennesker det er her. Håper det blir
mye av dette fremover»
Etter søndagens mange
dueller i «byens største sandkasse», kan Blaha love flere
Idrett Mot Rus-arrangement.
– Nå håper vi at vinteren
snart kommer, og da er planen
å arrangere en akekonkurranse
ned fra Fløyen, med innlagt matpause på Skansemyren – eller
kanskje vi litt utpå kan få til en
tur til Kvamskogen? Det mangler
ikke på planer, og gleden ved å
kunne gjøre dette er kolossal for
både oss fra Trappen Motiveringssenter og alle de skjønne
menneskene fra Civitan som i
sine klubblover har nedfelt (...) å
hjelpe og støtte medmennesker
som har behov for det.
Ildssjelene fra Civitan sørget for det lille ekstra med sine
nystekte vafler og både varm og
kald drikke til de ivrige sandvolleyballspillerne.
– God hjelp til både oppvarming og selve turneringsavviklingen, fikk vi av to flotte jenter
fra Lyderhorn Volleyball klubb.

Odd B. Hansen,
daglig leder i
Vestlandshallen

Havnen
HURTIGRUTEN:
MS «Nordstjernen»
ankommer Hurtigruteterminalen på Nøstet kl
1430, går i rute nordover kl 2230.
DANMARKSLINJEN:
Color Line:
MS «Prinsesse Ragnhild» ankommer Nøstet kl 0800, går i rute til
Hirtshals kl 1300 (avg.
Stavanger kl 2015).
ENGLANDSLINJEN:
DFDS Seaways:
MS «Princess of Norway» ankommer Skolten kl 2200, går i rute
til Newcastle i morgen
kl 1700 (avg. Haugesund kl 2130, avg. Stavanger kl 2355)

Det skjer
KJEMPEMORO: Sandvolleyball en hel dag ble utrolig godt mottatt av deltakerne.

BESØKSTJENESTEN
i Bergen Røde Kors
holder basar med
åresalg og trekning
av hovedlotteri i morgen kl 1800. Og det
er selvsagt i kafeen
i Engensenteret det
hele skjer. Det blir
også servert kaffe og
kaker.

Veiene
INTERESSEN helt på topp,
og supportere ringside.
En regntung bergensk søndag utendørs, men inne var det
bare lutter glede.
– 24 deltakere fra Askøy
Behandling, Floen Kollektivet og
fra Hjellestad Klinikkene hadde
vi med. Det hele ble en under-

Før

Rv 540 LØVSTAKKTUNNELEN
Stengt mellom kl 2200
og 0530 onsdag til
blant deltakere VAFFELGJENGEN fra Civitan er som vanlig
torsdag.
på plass.
E 39 FJØSANGER
- NESTTUN Hopstunstreking av fellesskapstanken men å delta.. passet bedre.
nelen og Nesttuntunsom er så enormt viktig for tidli– Riktignok stakk Askøy
nelen
gere rusmisbrukere som ønsker Behandling av gårde med de
Stengt mellom kl 0001
å komme tilbake til samfunnet, store gullmedaljene i sjokolade,
og 0530 torsdag.
opplyser Blaha.
men når samtlige fikk hver sin
E39STOREAldri har vel begrepet diplom ble liksom alle vinnere.
STRAUMEN-ULVEN(...)det viiktigste er ikke å vinne, Og da er hensikten oppnådd.
SKIFTET
Stengt i perioder på
inntil 15 minutter mellom kl 0900 og 1430
mandag til fredag, mellom kl 1730 og 2200
mandag til fredag ..
Rv555 LYDERHORNTUNNELEN
i retning fra sentrum er
stengt mellom kl 2200
og 0200 onsdag til
Samme sted
torsdag.
i dag. Alle de
Rv562 ASKØYBROEN
gamle trehusene Innsnevring, lysregulei Skivebakken er
ring og manuell dirigevelholdte, men
ring frem til mandag 4.
så var det disse
desember kl 2200.
hersens bosspan- Rv580 TROLDHAUGnene, da. Men det TUNNELEN
Stengt i korte perioer vel lite beboder mellom kl 0930 og
erne kan gjøre
1400, mellom kl 1700
med de.
og 2300.
FOTO: TOM R.

Nå

Vi er usikre på
når bildet er tatt.
Det eneste vi er
sikre på er at vi
befinner oss i
Skivebakken en
gang midt i forrge
århundre. Skivebakken går fra
Heggebakken til
Brattlien/Leitet.
FOTO: ROY LØVAAS’
BILLEDSAMLING

HJERTHOLM

På God morgen-sidene skriver vi om store og små hendelser med positiv vinkel. Har du et tips, kan du sende det på epost til godmorgen@ba.no.
Du kan også skrive et brev til God morgen, BA, boks 824, Sentrum, 5807 Bergen. Faksnummeret vårt er 55 31 00 30.

