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Lekte seg fra bar til bar
i kostymer på vinterfestival

BAR-TIL-BAR: Lekne voksne utkledd i mange forskjellige kostymer 
koste seg i Vinterfestivalens rebusløp i Arendal sentrum lørdag ettermid-
dag. God stemning på Strand kafé da dette laget, Røkke & Fromme med 
Hummeren Gjelsten i midten, var innom.

BAR-TIL-BAR: Snømenn og andre utkledde på Fiskebrygga.

BAR-TIL-BAR: Laget På Røkke & Fromme med Hummeren Gjelsen mens 
de prøver å gjette riktig navn på frukter og grønnsaker på Tyholmen hotell.

BAR-TIL-BAR: Bånn gass i 
karaokekonkurransen på Madam 
Reiersen,

BAR-TIL-BAR: En flott dekorert 
og utkledd publikummer på 
karaokekonkurranse.

BAR-TIL-BAR: Denne spreke gjengen fra treningssenteret Kick var i imponerende form på tredje timen av løpet:                                            Lori M. Briggs, Tone Gullesen, Linn Sandåker, Rune Tverrbakk, Åse Øien, Geir Fredriksen og Jan Aksel Tjønnevåg. 
 ALLE FOTO: LIV EKEBERG
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Lekte seg fra bar til bar 
i kostymer på vinterfestival

BAR-TIL-BAR: På Strand kafé møtte vi Papegøyen (Vigdis Berg 
Nordgarden).

BAR-TIL-BAR: Et dedikert lag av nonner og prester holdt varmen i 
snøen utenfor Madam Reiersen.

BAR TIL BAR: Kjærlighetssalvene (t.v.) Marianne Sætherlien og Heidi 
Karin Bergum fra Alvepigene strålte da vi møtte dem på Tyholmen hotell.

 Denne spreke gjengen fra treningssenteret Kick var i imponerende form på tredje timen av løpet:                                            Lori M. Briggs, Tone Gullesen, Linn Sandåker, Rune Tverrbakk, Åse Øien, Geir Fredriksen og Jan Aksel Tjønnevåg.  
ALLE FOTO: LIV EKEBERG

b DA kjendisstylist Jan Tho-
mas (52) gjestet radioprogram-
met P3morgen i forrige uke, kun-
ne han avsløre at han har byttet 
navn – fra Jan Thomas Mørch 
Husby til bare Jan Thomas. Jan 
til fornavn, Thomas til etternavn.

– Jeg bytter tilbake til Jan 

Thomas nå, fordi passet mitt går 
ut, og jeg må ha nytt uansett. Så 
da tenkte jeg at tida var inne, sier 
han til Dagbladet.

52-åringen fjerner navnet han 
tok til seg for ti år siden, og dette 
er ikke første gang han endrer 
navnet sitt.

– Det er ikke helt teknisk riktig 
at jeg bytter til Jan Thomas først 
nå. Jeg byttet navnet mitt til 
det da jeg var 18, og mine nære 
venner kaller meg bare Jan, sier 
stylisten til Dagbladet.

Jan Thomas byttet etternavn 
da han giftet seg med Chris-

topher Mørch Husby i 2009. Da 
ekteparet gikk hver til sitt seks 
år senere, beholdt han etternav-
net.

Jan Thomas bytter navn: – Jeg tenkte at tiden var inne


