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G R AT U L E R E R

90 år

7 år

Åtgaum med Vreeswijk
F.v. Royer Larsen,
Geir Remen, Tor
Håkon Gabriel Håvardsen og Jens
Sundbø. (Pressefoto)

■ Evigunge Mossa (Marie) Edvardsen fyller 90 år torsdag 13.
juni. Alle som vil gratulere Mossa med dagen er velkommen til
kaffe og kaker på Familiestua ,
(Kirkeveien 6 med inngang fra
Parkveien,) fra klokka 17.00 på
torsdag. Vi håper du får en strålende dag! Stor klæm fra barn,
svigerbarn, barnebarn, svigerbarnebarn og oldebarn

■ Vi vil gratulere vår kjære
Kristin Helene Hegstad som fyller 7 år i dag! Du har ventet
lenge på denne dagen – håper
den blir så fin som du har ønsket. Glad i deg! Hilsen mamma, pappa, Jørgen og Thomas.

6 år
Torsdag og fredag blir det
Cornelis-viser og tilliggende herligheter henholdsvis i Sigerfjord og på
Dverberg, lover Jens
Sundbø.

75 år
■ Ragnhild Hellesvik, Dalveien,
Myre, fyller 75 år i dag.

70 år
■ Anders Henden, Bjørnskinn,
Risøyhamn, fyller 70 år i dag.

60 år
■ Caroline Næss 6 år. Vi vil gratulere vår fine Caroline med dagen 12. juni. Tenk at du fyller 6
år og til høsten er du skolejente.
Vi er så stolt å glad i deg. Bursdagsklem fra Marte, mamma
og pappa.

■ Judith Andreassen, Møllenbakkveien 10, Sortland, fyller
60 år 12. juni. Gratulerer så mye
med den store dagen, hilsen fra
beboere og personale i Basesør.
■ Nils Harald Edmund Olsen,
Øvreveien, Sortland, fylelr 60 år
i dag.

50 år

I mørke vinterkvelder har tre
hadselværinger og en sortlending holdt varmen med samspill og fleirstemt sang. Det har
endt opp i et program på vel en
time med fokus på Cornelis
Vreeswijk og hans viselandskap. Underveis er også tekster
av andre diktere plassert i landskapet. Dette er de «tilliggende
herligheter», altså en rein subjektiv oppfatning av hva som
passer inn i Vreeswijks verden,
sier Sundbø i ei pressemelding
til Bladet Vesterålen.
Programmet tar utgangspunkt i Vreeswijks mest kjente

Cornelis Vreeswijk
(Pressefoto)
Jens Sundbø – vokal, gitarer,
piano. Geir Remen – vokal, gitarer. Royer Martin Larsen – elektrisk bass, kontrabass. Tor Håkon Gabriel Håvardsen - perkusjon.
Torsdag blir de å høre i Sigerfjord og fredag på Dverberg.

Får ikke kompensert for overtid
■ Så er 12. juni der, og Thomas
Hofsøy Knudsen fyller 6 år. Du
har gleda deg masse og hatt
nedtelling. Gratulerer så mye
med dagen lillebror! Gode
klemmer fra storebror Markus,
mamma og pappa.

4 år

(Pressenytt) Halvparten av norske ledere får avspasert mindre
enn 50 prosent av timene de har
opparbeidet, viser en ny undersøkelse. – Det betyr i realiteten
av de jobber gratis, og det er
helt uakseptabelt, sier Jan Olav
Brekke i Lederne.
Undersøkelsen Norsk Ledelsesbarometer fra organisasjonen Lederne viser at bare 36,7
prosent av medlemmene får avspasert de timene de har opparbeidet. Så mange som 18,5 prosent får ikke tatt ut noen avspa-

G R AT U L A S J O N E R

■ Vi vil gratulerer vår kjære
pappa, bestefar og ikke minst
min mann, Ken-Håkon Hanssen, med hele femti år. Du er
like kjekk i dag, som du var da
du var 22! Vi er kjempeglade i
deg!! Håper vi kan møtes på fredag og ordne litt stas på deg!
Hilsen fra Eirin-Kristin og Lars,
Silje og Christian, Lars-Gunnar,
Jørn, Sander, Maya, Bea, Nathalie, Håkon og kjærringa.
■Ann
Vera
Martinussen,
Strangt., Andenes fyller 50 år i
dag.
■Anne Skagnes Moe, Gåra,
Borkenes, fyller 50 år i dag.
■Heidi Mari Øseth, Villavegen,
Borkenes, fyller 50 år i dag.

viser, dikt med skrått blikk på
kjærligheten og samfunnet, der
vi bl.a. finner Fredrik Åkare,
Cecilia Lind og Veronica. Men
noen mindre kjente viser er
også tatt med, som en del av
fortellingen om denne bemerkelsesverdige
nederlandske
svensken.
I de tilliggende herligheter er
dikt av både Bjørnstjerne
Bjørnson og Åsmund Olavson
Vinje slik Tromsøduoen Tobben
& Ero formet dem, og her er
tekster av Rudolf Nilsen, Jens
Bjørnebo og Ole Paus.
De fire som står bak programmet har for anledningen
tatt det optimistiske gruppenavnet Åtgaum. Gruppa har
satt sammen instrumenter som
Cornelis Vreeswijk ofte brukte i
sine framføringer. Dette er besetningen:

sering overhodet. Norsk Ledelsesbarometer gjennomføres årlig, og er basert på svarene fra
drøyt 3000 norske ledere fra
hele landet.
– Tallene viser at altfor
mange i realiteten jobber gratis
når de ikke får avspasert de timene de har opparbeidet. Og
det er ikke holdbart. Det er
overraskende at såpass mange
jobber uten godtgjørelse, sier
forbundsleder i Lederne, Jan
Olav Brekke.
Hver femte leder jobber mer

enn ti timer overtid i løpet av en
periode på sju dager. De har
dermed en arbeidsuke som går
utover de rammene som er satt
i arbeidsmiljøloven.
Undersøkelsen viser at handelsbransjen skiller seg klart
ut, både når det gjelder omfanget av overtidsarbeid og hvorvidt
lederne får kompensert for dette. Tre av fire av de som har rett
til avspasering får bare avspasert halvparten eller mindre av
den tiden de har opparbeidet.

KRONDIAMANTBRYLLUP

Fast pris for alle
gratulasjoner sendt inn
via MMS er 10 kr
(blvhils <melding> til 2005)

Gratulasjonshilsenen
kan også sendes til
annonse@blv.no eller
i brev/leveres ekspedisjonen
Tjenesten er da gratis!

■ Leander Kristoffersen på
Sortland. Gratulerer med 4-årsdagen i dag 12. juni. Gratulerer
storesøster Sandra med 18-års
dagen i dag. Glad i dåkker!
Klem fra bestemor og bestefar i
Brenna.

Vi forbeholder oss retten til
å redigere innsendte tekster
Innleveringfrist:
Senest kl. 09.00
dagen før innrykk
Alle personlige
gratulasjoner blir i tillegg lagt
ut på vår nettside www.blv.no

telefon 76 11 09 00 – faks 76 11 08 92
Boks 33, 8401 Sortland
annonse@blv.no

I dag den 12. juni har våre kjære foreldre, besteforeldre, oldeforeldre og svigerforeldre, Valborg og Kåre Halvorsen vært gift i 65 år.
Vi takker for all kjærlighet gjennom alle disse årene. Dagen feires
i stillhet.

