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MINNEORD

Rune Solheim

D

en 11. september 2014 forlot Rune
Solheim oss, 47 år gammel. Vår
alles sunshine og kontrollsjef. Rune
fikk kreft for to år siden. Etter behandling fortsatte han å jobbe helt frem til
det ble for tungt.
Rune var fra første studiedag en
naturlig midtpunkt i både sosiale og
faglig sammenheng. Han var en dyktig
student og en super venn både til hverdag og fest.
Rune hadde en meget god økonomisk sans og var både nøyaktig og
etterrettelig. Dette gjorde at han fungerte som kasserer og økonomiansvarlig i de fleste sammenhenger. Ingen var

bedre når en regning skulle gjøres opp
eller et regnskap skulle skrives. Rune
holdt styr på både kredit og debet når vi
andre var mest opptatt av om vi fikk
forskuddslån i Bergen bank. Rune var
styremedlem i tannlegenes Gjensidige
Sykeavbruddskasse i lengre tid både
som styremedlem og i valgkomiteen.
Det som kjennetegnet Rune mest var
hans varme hjerte. Han hadde alltid tid
til folk og den gode samtalen. Han lyttet gjerne og delte gjerne av seg selv.
Han var alltid til stede i øyeblikket og
gav full oppmerksomhet. Det var alltid
fantastisk å treffe Rune. Etter kort tid så
var det som om vi aldri hadde vært fra

hverandre og var tilbake til vennskapet
fra studietiden.
Det er ubeskrivelig trist å miste en så
kjær og god venn som Rune. Vi husker
og skal huske alle fine opplevelser vi
delte.
Våre tanker går til Runes elskede
Vibeke, Vilde og Stine. De har mistet en
mann og en far som var hel ved.
For superduperkull Bergen 87–92
Harald Strømme og Atle Hagli

Fond 2015
Minnefond for Knut og Liv
Gard og for Frans Berggren

Formålet til Knut og Liv Gards Minnefond er å fremme kontakten mellom
norsk og internasjonal odontologi ved
å yte reisestipendier til medlemmer av
NTF for studieopphold i utlandet eller
representasjon av norsk odontologi i internasjonale møter.
Søknadsskjema og retningslinjer for
tildeling av reisestipend finnes på NTFs
nettsted, www.tannlegeforeningen.no –
under organisasjon og fond. Eller det
kan fås ved henvendelse til Sissel Dahl
i NTFs sekretariat, e-post: sissel.dahl@tannlegeforeningen.no. Tlf.
22 54 74 14.
Søknadsskjema sendes på mail eller
post til Den norske tannlegeforening,
Postboks 2073 Vika, 0125 Oslo
Søknadsfristen er 1. februar 2015.

DEN

NORSKE TANNLEGEFORENINGS

TIDENDE 2 0 1 5 ; 1 2 5

NR

1

A/S Norsk Dental Depots Fond
for odontologisk forskning ved
Universitetet i Oslo

Fondet har som formål å fremme odontologisk forskning i Norge, og midlene
skal i samsvar med statuttene særlig
anvendes til arbeider som har til formål
å utforske tann- og munnsykdommenes
etiologi, forskningsarbeider på tann- og
munnprofylaksens område, bidrag til
utgivelse av odontologiske avhandlinger eller undersøkelser. Fondet bevilger
også bidrag til vitenskapelige reiser
foretatt innen kalenderåret. Presentasjon av egne forskningsresultater ved
faglige møter (kongresser) vil styrke en
slik søknad. Bidrag fra fondet kan gis
både til forskning knyttet til institusjoner og til frittstående forskning.
Søknadsfristen for bidrag fra fondet
er 1. mai 2015.
Søknad skrives på eget skjema som
finnes på http://folk.uio.no/karls/
NDD.doc eller fås fra styreleder professor Karl Schenck, Det odontologiske
fakultet, postboks 1052 Blindern, 0316
Oslo. Tlf. 22 84 03 60, e-post:
karl.schenck@odont.uio.no

Tannlegeundervisningens fond

Fondets overordnede mål er å fremme
tannlegeundervisningen i Norge. Det
kan ytes «bidrag til vitenskapelige arbeider og stipendier samt studentstipendier.
Fondet vil i 2015 prioritere tildeling
av midler til stipendiater som skal presentere sine forskningsarbeider internasjonalt.
Søknad om tildeling av bidrag/stipend fra Tannlegeundervisningens fond
for 2015 bes sendt fondets sekretær,
Tove Langhaug, elektronisk til adressen
tove.langhaug@odont.uio.no innen 2.
mars 2015.
Ved tildeling av stipend til faglige
reiser forutsetter styret at mottakeren
sender inn rapport etter reisen. Eventuelle spørsmål kan rettes til sekretæren
per e-post eller telefon 22 85 22 39/93
40 51 29.

91

