
Julie og Julius. Julius er et romersk slektsnavn. Julie er en sideform til det latinske Julia, somvar navnet på en kvinne som
tilhørte Cæsars slekt. Navnet kan også være dannet av Julius. Det har vært benyttet somdøpenavn siden renessansen.
Bildet: Julie Bergan, artist.
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Vår kjære mamma,
svigermor, mormor, farmor,
oldemor, svigerinne og tante

Målfrid Gurine Eggen
f. 15.11.1927

sovnet stille inn.
Trondheim, 5. april 2021.

Stig Åge
Ann Kristin

Jorunn
Ottar

Merete og Ketil
Magnus og Tori

Andreas og Ingeborg
Marius

Jeanette, Ravn, Sondre, Odin,
Tobias, Ida, Brage, Storm

Øvrige familie

Du sovnet så stille
da reisen var slutt,

fra alt som deg plaget,
nå hviler du ut.

Vi unner deg hvilen,
men savner deg så.

Takk for all kjærlighet
du lot oss få.

Bisettes i
Svanholm seremonirom
tirsdag 20. april kl. 13.00.

Like kjært som blomster er en
gave til Nevro v. slagenheten

på St. Olavs Hospital.
Kto. 8601.05.44744.

Gaver må merkes: 90012
Gaven kan også gis
ved seremonien.

Pga restriksjoner er det
ønskelig med påmelding

til seremonien.
Dette kan gjøres ved å sende

sms til Stig Åge

Svanholm & Vigdal gravferd

Begravelser/
bisettelser
Moholt seremonirom:
Karl Lund ............ kl. 13.00
Svanholm seremonirom:
ArneMorten
Kausland ............. kl. 13.00
Jarle Ingvald
Ingebrigtsen ........ kl. 15.30

Lørdag formiddag ble det
klart at en rekke kultur-
aktører mottar totalt 200
millioner kroner fra state-
ns stimuleringsordning.
Én av de 362 søkerne som
mottok støtte er festivalen
Juba Juba i Trondheimsom
fikk innvilget tilskudd på
819 000kroner.
- Det er utrolig gledelig,

sier festiv-
alsjef Pet-
ter Vågan
når
Adresse-
avisen
snakker
medham.
Han for-

teller at det
har vært mye usikkerhet
den siste tiden, men at de
føler seg ivaretatt og sett av
Kulturrådet med denne
innvilgningen.
- Nå håper vi at ting går

som planlagt med Ernas
trinnvise plan for å åpne,
slik at vi kan arrangere
somplanlagt, sier Vågan.

Ønskerkultur-
tilbud for barn
Festivalsjefen er spesielt
opptatt av kulturtilbud for
barn, som nettopp er
festivalensmålgruppe.
- Vi ønsker spesielt at

barn bør få normalisert
hverdagen i størst mulig
grad, da er det fint at vi får
tilby noe det har vært lite
av det siste året, sier Vågan.

Festivalen sendte tidlig-
ere i år et brev til Kultur-
departementet og Kjell-In-
golf Ropstad sammen med
barnefestivalen Miniøya.
Der spurte de omde kunne
vurderes innen en annen
kategori enn tradisjonelle
festivaler, ettersom de først
og fremst er et kulturtilbud
for barn og unge og ikke en
musikkfestival for voksne.
- Vi er kanskje for små til

å få noen særbehandling,
men jeg er veldig glad for at
vi blir hørt av Kulturrådet
og får tilslag denne run-
den, sier Vågan.
Barnefestivalen Miniøya

i Oslo fikk også innvilget
støtte, på 4,9 millioner
kroner. Stimulerings-
midlene for perioden 1.
januar til 30. juni bevilges i
fire omganger. Den totale
rammener på 400million-
er kroner, dermed gjenstår
det rundt 200 millioner
kroner til de tre neste run-
dene.

Måtte avlyst uten
På grunn av stimulerings-
midlene planlegger Juba
Juba-festivalen nå for to-
dagersfest til sommeren for
til sammen1200personer.
- Planen er å arrangere

for 200 publikummere i
tre puljer over to dager. Så
det blir seks minifestivaler
på et vis, sier Vågan.
Området blir det samme

som tidligere år, og Vågan
er ikke i tvil om at det blir
god plass for 200 personer
i Festningsparken.
- Nå skal vi jobbe litt

med å få ferdigspikra
planen, slik at vi vet at
smittevern blir ivaretatt og
vi får arrangert slik vi
planlegger. Og så går start-
skudd for artistslipp og
billettslipp snart, sier
festivalsjefen.
- Hvordan ville det blitt

dersom dere ikke fikk
stimuleringsmidler?
- Det ville ikke gått. Vi

måtte avlyst uten disse
midlene, ja. Det blir en
nedskalert Juba Juba i
2021, men vi skal gi et så
bra tilbud som det går an å
levere i pandemitid, lover
han.
Totalt fikk Kulturrådet

inn rundt 700 søknader på
til sammen 500 millioner
kroner til første søknads-
frist. 362 av disse fikk inn-
vilget stimuleringsmidler.

EMILIE SOFIEOLSEN95745108
emilie.sofie.olsen@adresseavisen.no

Nåblirdet festival
påFestningen
Planlegger to-dagersfest
for1200stykker i
Festningsparken.

Sist festivalen ble arrangert besøkte 5700 barn og voksne Festningsparken. FOTO: CHRIS-
TINE SCHEFTE

Petter Vågan

-Planeneråarrangere for200
publikummere i trepuljerover to
dager. Sådetblir seksminifestivaler
påetvis. Petter Vågan, festivalsjef

Vår kjære, uerstattelige

Erik Englund Sandvik
f. 20.10.1993
forlot oss.

Heimdal, 29. mars 2021.
Greta og Steinar

Frida
Stine og Simen

Kaja
Bestefar, farmor, øvrige
familie og gode venner

Vi savner deg, kjære Erik.
Du vil alltid være med oss

i tankene våre.

Bisettes i Heimdal kirke
fredag 16. april kl. 13.00.

På grunn av restriksjoner
holdes seremonien for

nærmeste familie og inviterte.

Svanholm & Vigdal gravferd

Vår kjære mamma,
svigermor, farmor,
mormor, oldemor,

søster, svigerinne og tante

Kari Jensen
f. Forseth

sovnet stille inn,
88 år gammel

Heimdal, 7. april 2021.
Karl Erik
Steinar
Trygve
Bente

Trude
Lars Erik

Linda, Therese, Andreas,
Pernille, Emil,

Magnus, Vegard

William Alexander,
Maria Isabella

Søsken og øvrige familie

Takk for smil og gode minner

Begravelse fra Tiller kirke
torsdag 15. april kl. 13.00,

for nærmeste familie.
elveseter.vareminnesider.no

Vår kjære

Annbjørg Johanne
Jensen

f. 4.4.1934
sovnet stille inn i dag.

Trondheim, 7. april 2021.
Mari
Bjørn
Kjersti

Iver
Cathrine

Bård
Esca, Jens, Vebjørn, Espen,

Asta, Marte, Mads,
Kine, Martin, Kaja

Øvrige familie

Takk for alt du var for oss.

Begravelse for nærmeste
familie og inviterte
fra Havstein kirke

fredag 16. april kl. 10.30.
Det vil bli lagt ut opptak

av seremonien på
Annbjørgs minneside på

www.svanholm.no.

Svaholm & Vigdal gravferd

Vår alles kjære

Rolf Aaknes
f. 6.12.1933

sovnet stille inn med sine
nærmeste rundt seg

Stoksund, 10. april 2021.
Karl-Gustav
Arnt Roar
Sten Morten
Tove

Anne Gro
Sissel
Bente
Scott

Barnebarn og oldebarn
Øvrig familie

Det finnes en evighet av fred,
bak alle stjernene et sted.

Vi gir deg all vår kjærlighet
dit du går,

og takker deg for alle gode år

Bisettelse fra Stoksund kirke
onsdag 21. april kl. 14.00.
Seremonien er for den
nærmeste familien og

inviterte.

Like kjært som blomster er en
gave til Åfjord helsesenter
gruppe 1, kontonummer

4345.12.62204

Åfjord Begravelsesbyrå
Minneside:

www.begravelsesbyraene.no

Min kjære kone, vår kjære
mor, bestemor, oldemor,

søster og tante.

Laila Løkke Drilen
f. 6.5.1942

sovnet stille inn etter lang
tids sykdom.

Saksvik,
8. april 2021.
Ingolf Edvard

Erik
Karl-Arne

Deloris†

Michelle
Kristin Marie Håvard

Alessa
Øvrige familie

Et hjerte av godhet
har sluttet å slå.

En gavmild hånd har dovnet.
Vondt å miste, ufattelig å forstå.
Men fred du fikk da du sovnet.

Begravelse fra Malvik kirke
fredag 16. april kl. 11.00.

Grunnet dagens
situasjon ønskes

påmelding til Karl-Arne på
telefon: 91112993.
Like kjært som

blomster er en gave
til LHL.

Gaven kan gis på
kontonummer:
3207.32.22221

Merk minnegave
"Laila Løkke Drilen"

berg.vareminnesider.no

Min elskede kone
og kjære mamma,

vår gode farmor, svigermor,
søster, svigerinne og tante

Bjørg Hansine
Hybertsen
f. 13.10.1943

sovnet stille inn
etter kort tids sykeleie
Melhus, 8. april 2021.

Rudolf
Roy
Frank†
Åge

Vigdis

Rosita
Atle, Sara, Elise, Isak

Søsken, svigersøsken og
øvrige familie

Nå kan du hvile,
du har ingen smerte.

Du gav oss livet, ja hele hjertet.
Du strødde roser på din vei.

Du gav, du gav, men krevde ei.
Sorgen er tung, den må vi bære,

men du vil for alltid
hos oss være.

Stille hvisker vinden "sov i ro"
Ha takk fra oss alle

og kvil dæ no.

Bisettes i Melhus kirke
tirsdag 20. april kl. 13.00.

Seremonien vil bli streamet
via Bjørg sin minneside på

vigdal.no
Like kjært som blomster er en
gave til Kreftforskning ved

St. Olavs hospital,
kontonr. 8601.05.10173.

Svanholm & Vigdal gravferd

Nekrologer
Sendes som e-post til
folk@adresseavisen.no


