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Takk
Hjertelig takk

Vår alles kjære

Arbeidslivet

Fødselsdagen

Dødsfall

Harald Tengesdal
født 17.10.1943

Én av tre tør ikke si ifra
om kritikkverdige forhold
h90
h år
Katharina (Kitty)
Hognestad. Oppskrift
på kjærlighet har
vi fra deg mor. Mye
latter og glede i deg
bor. Varme klemmer
fra Ingunn, Herborg,
Anne Therese, Kirsten,
Sven Anker og Thoralf.

h13
h år
Stine Berentsen,
Hinna. Gratulerer med
dagen! Endelig tenåring. Du er en populær
og positiv jente som
trives på Kristianslyst
ungdomsskole og
håndballen. Mange
klemmer fra mamma,
Ida, Bendik og Totti.

h80
h år
Sollaug Karlsen,
Ganddal. 9.nov Vi vil
gratulere vår snille mor,
svigermor, mormor, oldemor og tante på toppen med dagen. Dagen
feires med åpent hus
på Foss-Eikeland lørdag 8.nov fra kl.14.00
Fra Familien

h11
h år
Sander Oltesvik,
Tasta. Hipp hurra for
Sander som er 11 år
i dag. Han er en aktiv
og hjelpsom gutt med
et godt humør og er
en kjempesnill storebror. Håper du får en
fin dag. Hilsen alle i
familien din.

h70
h år
Johan Ludwig Larssen,
Stavanger. Hipp hurra,
verdens beste pappa
og morfar ble 70 år 6
november. Håper du
får en fantastisk fin
dag. Me erutrolig glad
i deg. Stor klem fra
Synnøve, Ann Michelle
og René.

h10
h år
Fredrik C.
Marthinussen, Tasta.
Vi vil gratulere vår
kjære Fredrik med
10-årsdagen i dag.
Håper du får en super
feiring i Madrid. Stor
klem fra Ida, mor, far
og mormor.

h60
h år
Berit Håland Sørlie,
Madla. Hipp hipp hurra for verdens beste
farmor og mormor
som er 60 år. Vi gleder
oss til å feire deg og vi
er kjempeglad i deg.
Store klemmer fra
Kristian og Adelina.

h9
hår
Christian Sirevaag
Berge, Gjesdal. Godgutten vår blir 9 år i
dag, endelig! Hedda,
far og mor gratulerer
så mye med dagen.

h30
h år
Cecilie Løvneseth,
Hana. Vi vil gratulere
vår kjære mamma
og samboer Cecilie
med 30-årsdagen.
Vi er kjempeglad i
deg! Håper du får en
fantastisk dag. Hilsen
Celine, Trond Marius
og Trond.

h9
hår
Frida Nordbø Beck,
Hillevåg. Verdens beste Frida har bursdag
i dag! Gratulerer så
mye med dagen din!
Bursdagen feires med
familien i dag og i
helgen med venninner
i stallen. Glad i deg!
Klem fra mamma.

h19
h år
Maren Andreassen,
Randaberg. Hipp,
hurra for en snill og
grei jente som blir 19
år i dag. Dagen blir
feiret med gode venner, i morgen er det
familiefeiring ! Hilsen
fra stolt mamma.

h8
hår
Emil og Noa Oseland
Heigre, Bryne. Emil
og Noa er 8 år i dag.
Mor og far gratulerer
så mye.

h15
h år
Mons Hegre
Borsheim, Sandnes.
Flotte Mons Hegre
Borsheim er 15 år i
dag. Alle i familien
gratulerer med dagen.

h8
hår
Ingrid Usken, Stavanger. Vi vil gratulere
vår kjære Ingrid med
8-årsdagen. Hun spiller fotball på Tjensvoll
og elsker å være
med venner. Klem fra
mamma, pappa, Maren, Ida og Sofie.

h14
h år
Maja Karin Fabech
Lerbrekk, Sandnes.
Hipp hurra for Maja
Karin som er 14 år i
dag. Du er den store
flotte jenta som vi
er så glad i og stolte
over. Store hilsener fra
farmor og bestefar.

h7
hår
Mina Kleppa Knarvik,
Randaberg. Mina er
en sprudlende jente
som aldri går tom for
gode spørsmål eller
svar. Hun er veldig
glad i sang og dans/
ballett. Kjempeglad i
deg, Klem fra Marius,
mamma og pappa.

h13
h år
Ine Helle Førre,
Sandnes. Gratulerer
med 13-årsdagen!
Hilsen mormor og
morfar

h6
hår
Selma Solli Aase. Hipp
hurra og gratulerer
med 6-årsdagen til
verdens beste Selma.
Klem fra Sigrid,
mamma, pappa og
farmor.

STAVANGER

Halvparten av de
spurte opplever norsk
arbeidsliv som
autoritært, og over
30 prosent av norske
mellomledere tier om
kritikkverdige forhold,
viser fersk
undersøkelse.
– Bedrifter belønner lydighet, advarer Tor
Hæhre i Lederne og Nitopresident Trond Markussen. De påpeker at dette
går ut over viljen til å si
fra når noe er galt. Kritikkverdige forhold blir
ikke tatt opp, viser ferske
tall fra Norsk Ledelsesbarometer.
Nesten halvparten av
de spurte mener at norsk
arbeidsliv er i ferd med
å bli mer autoritært. Bedriftene kartlegger og
overvåker, og har strenge kontrollsystemer som

blant annet fører til at
30 prosent, ifølge undersøkelsen, ikke tør å si fra
om kritikkverdige, herunder sikkerhetskritiske
forhold.
– Tendensene vi ser i
store deler av det norske
arbeidslivet, både i offentlig og privat sektor,
begynner å minne om
det orwellianske overvåkningssamfunnet.
Du skal være ukritisk
lydig mot virksomheten, det vil si tankene og
ideene som kommer fra
toppledelse og styre. Er
du ikke det får det konsekvenser for din karakter
på ulike områder som er
definert av ledelsen. Det
får igjen konsekvenser
for lønn og karriere, sier
nestleder av organisasjonen Lederne, Tor Hæhre.
Han mener dette truer hele den norske samfunnsmodellen, med høy

grad av tillit mellom de
ulike samfunnsleddene.
Dag-Henrik FoSSe
dag.henrik.fosse@aftenbladet.no

h6
hår
Milla, Hundvåg. Kjære
Milla, gratulerer så
mye med 6-årsdagen i
dag. Vi er utrolig glad
i deg! Masse klemmer fra Lilly, Tikken,
mamma og pappa.

h2
hår
Isa Hauge
Pekmezovic, Sandnes.
Hipp hurra for vår
kjæreste, snilleste og
mest fantastiske Isa
som er 2 år i morgen,
8. november. Vi er
kjempeglad i deg.
Klem fra mamma og
pappa!

h5
hår
Einar Lie. Gratulerer
med 5-årsdagen i dag.
Hilsen mor og far.

h2
hår
Noah Balle Andersen,
Hana. Gratulerer
til verdens tøffeste
Noah! 2 år i dag! Vi
digger deg, klem fra
mamma og pappa!

h5
hår
Margrethe Fuglestad,
Trones. Hipp hurra for
godjenta vår som er 5
år i dag. Vi er så glad i
deg, og ønsker deg en
super bursdag. Mange
klemmer fra mamma,
pappa og storesøstrene dine Selma og
Helene.

h2
hår
Theo Haga Løyning,
Sola. Theo er 2 år i
dag. Gratulerer så mye
med dagen, godgutten vår! Klem fra mor
og far.

NavNedageN
Ingebrigt: 373 menn har Ingebrigt
som første eller eneste fornavn. Norsk
form av Engelbrekt. Kortform er Brigt.
Skrives også Ingebrikt med kortformen
Brikt.
Ingelin: 432 kvinner har Ingelin som
første eller eneste fornavn. Norsk nylaging, sammensatt av Inge- og etterleddet - lin, som i mange andre navn. Fins
også i formen Ingeline.

h4
hår
Julie Nordnes, Stavanger. Gratulerer
med 4-årsdagen Julie.
Du er en super storesøster og lillesøster.
Stor klem fra Haakon,
Herman, mamma og
pappa.

h1
hår
Mikkel Helles, Hundvåg. Vår storsjarmør
Mikkel blir 1 år søndag
9. november. Gratulerer så mye med din
første fødselsdag!
Kjempeglad i deg!
Klemmer fra storebror
Tero, mamma og
pappa.

h4
hår
Emma Zoujien
Hovland, Tasta. I dag
fyller vår kjære prinsesse 4 år. En aktiv
og blid jente som gir
oss mye glede. Håper
du får en fin dag og
gleder oss til feiring i
helgen. Klem fra mor
og far.

h1
hår
Hanna Knudsen, Sola.
Solstråla vår Hanna
er 1 år i dag! Vi er
kjempeglad i deg! Stor
klem fra storesøster
Maria, mamma og
pappa.

h3
hår
Oskar Samuel Treen,
Sola. Tenk at den lille
apekatten vår har blitt
3 år! Du er en fantastisk pratsom og travel
liten skjønnas og vi
er veldig glad i deg!
Kos og klem fra Jakob,
Agnes, mamma og
pappa.

h1
hår
Emilian Salvesen,
Stavanger. Vi vil
gratulere prinsen vår,
Emilian med 1-årsdagen som var 31. oktober. Vi er kjempeglad
i deg! Stor klem fra
mamma og pappa.

h3
hår
Leander Lammenes,
Gjesdal. Leander er 3
år 9. november. Vi vil
gratulere godgutten
vår med dagen. Han
er en snill og aktiv
gutt, som elsker å
leke med brannmann
Sam bilene. Klem fra
farmor og farfar

h1
hår
Frøya Øyen, Klepp.
Hipp hipp hurra for
vår alltid smilende og
glade Frøya som er
1 år i morgen, 8. november. Kjempeglad
i deg, stor klem fra
Ronja, mamma og far.

h2
hår
Sindre Tjelta Olvik,
Gjesdal. Vårt kjære
sjarmtroll har bursdag
i dag, tenk du er blitt
2 år! Mamma, pappa
og storebror ønsker
deg en flott dag,med
selskap,pakker og
kaker.Elske deg lille
venn!Klem fra Familien

h1
hår
Aleksander Mæland
Throndsen, Eiganes
og Våland. Hei Aleksander, farmor og
farfar gratulerer med
1-årsdagen!

h2
hår
Alice Selma Didi
Lentz, Sandnes. Gratulerer så mye med
dagen 6.november!
Alice Selma er ei
godjente som gir oss
mye glede. Hun stortrives i barnehagen.
Bursdag er feiret med
mormor og morfar fra
Egersund!

h1
hår
Eirik Hagland Øye,
Riska. Hipp hurra,
sjarmtrollet vårt har
bursdag i dag. Du vokser fort og deler mye
glede og latter med
oss. Vi er veldig glad
i deg! Klem fra Madelen, Henrik Christoffer
og mamma.

Brussel

Fall i varehandelen i eurosonen
Varehandelen i de 18 landene i eurosonen falt 1,3 prosent i september.
Statistikken fra Eurostat som ble lagt
fram onsdag, ses på som et ytterligere tegn på at sviktende etterspørsel
skader den europeiske økonomien.
Det største fallet er registrert i Tyskland, som vanligvis er eurosonens
økonomiske lokomotiv. Her var nedgangen på hele 3,2 prosent. I eurosonens nest største økonomi Frankrike var fallet på 0,7 prosent. Portugal

har også et stort fall i handelen, her
var nedgangen på 2,5 prosent. Bare
mindre euroland kunne notere vekst,
blant dem Malta, Luxembourg og
Østerrike. Etterspørsel fra forbrukerne er nøkkelen til vekst i økonomien,
og å få kundene tilbake i butikkene
er avgjørende hvis eurosonen skal
komme på rett kjøl etter flere års finanskrise. I løpet av det siste året har
varehandelen i eurosonen bare vokst
0,6 prosent. (NTB)

Ap-politiker Trond Giske er
48 år i dag.

hh
7. november
hh
1697 Oslo domkirke ble
innviet.
hh
1811 Den senere amerikanske presidenten William Henry Harrison ledet
en styrke på omlag 1000
mann til seier mot indianerhøvdingen Tecumseh
i slaget ved Tippecanoe,
Indiana.
hh
1845 I India solgte danskene kolonien Trankebar til britene.
hh
1852 Kautokeino-opprøret kulminerte etter
uroligheter der lensmannen og handelsmannen
ble drept.
hh
1917 Russiske revolusjonære ledet av Vladimir
Lenin og Leo Trotskij
stormer vinterpalasset i
Petrograd (dagens St. Petersburg), og styrter den
sittende og midlertidige
regjeringen.
hh
1921 Benito Mussolini
gjorde sin fascistiske bevegelse om til parti.
hh
1923 Norsk brannvernforening ble stiftet.
hh
1929 Benny Andersen,
dansk dikter, lyriker, forfatter, komponist og pianist, ble født.

SUS / Sandnes
31. oktober 2014
Anita og Paul
Arve og Bodil
Henning og Tora Terese
Barnebarn
Øvrige familie
Begravelsen har
funnet sted i stillhet.

hh
Organisasjonen for Norges
ledere og teknisk og merkantilt ansatte, har 17.000 ansatte
i vel 1200 bedrifter er medlemmer. Norsk Ledelsesbarometer, som De Facto
lager på oppdrag fra Lederne.

Min inderlig kjære Kåre,
min gode far,
bror, svoger og onkel

Kåre Mæland
døde etter kort tids sykeleie,
64 år gammel.
SUS/Trones
4. november 2014
Takk for alle gode minner

Nito
hh
Norges Ingeniør- og
Teknologorganisasjon, har
76.784 medlemmer, og er
Norges største organisasjon
for ingeniører og teknologer.
Nito organiserer ingeniører
og teknologer med høgskole-/universitetsutdanning
eller tilsvarende kompetanse.

Synnøve
Ann Iren
Søsken og øvrige familie
Begraves fra Sandnes kapell,
torsdag 13. nov. kl. 13.00.

født 05.09.1942
døde i dag,
SUS / Tananger
5. november 2014
Takk for gode minner.
Kari
Erik og Marianne
Marianne og Bjørn
Inger og Livar
Kristin og Øyvind Albert
Øvrige familie
Begravelse fra
Eiganes kapell,
torsdag 13. nov. kl 12.30.

Mi inderlig kjære Bergljot,
vår umisselege, gode mamma,
vår kjære svigermor,
farmor og mormor,
søster, svigerinne og tante
født Gjedrem, 24. mai 1925
døydde frå oss i dag
etter lang tids sjukdom.
Vikeså, 3. november 2014.
Stille susar trea kring heimen
du elska. Farvel nikkar blomane
du verna så trutt. Takk kviskrar
fuglane du var så glad i. Mildt
kviskrar vinden: «Sov i ro».
Takk for alle gode dagar saman.
Ivar
Tore og Siril
Sissel June og Terje
Tore Ivar, Bjørn,
Sigurd, Martin, Solvor,
Bergljot Astrid, Tord, Julie
Gravferd frå Ivesdal kapell
tysdag 11. november kl. 12.30.
Sørgjehøgtida
vert avslutta ved grava.

for all vennlig deltagelse
ved vår kjære Tore Li sin
bortgang. En spesiell takk til
personalet på Sola sykehjem
2B for god og omsorgsfull
pleie.

Kristi med familie

Hjertelig takk

for all vennlig deltagelse ved
vår kjære Hans-Jørgen
Jansen sin bortgang. En
spesiell takk til personalet
på Haugen bofellesskap for
god omsorg og pleie.

Familien

Hjertelig takk

for all deltagelse ved vår
kjære Kjell Jan Nygård sin
bortgang.
En spesiell takk til
peronalet på Boganes
lindrende enhet for god
omsorg og pleie.

Familien

Hjarteleg takk

Mi kjære Gerd,
vår gode og omsorgsfulle
mamma, svigermor, farmor,
mormor, Mimmi og oldemor,
gode søster, svigerinne
og tante

Gerd Sandsmark

for all vennleg deltaking
og oppmerksomhet ved
vår kjære Bjørg Oppedal si
gravferd. Ei særs takk til
Lindrende enhet, Hå
sjukeheim, familie og gode
vener for god omsorg og
pleie.

Geir og Rune m/familie

født Bjelland
døydde fredfullt i dag,
79 år gammal.
Heimtun / Nærbø
5. november 2014

Bergljot Malmei
hh
1984 Jens Evensen ble
valgt av FN til dommer
ved Haagdom-stolen.
hh
1990 Daniel Sánchez
Ayala, spansk fotballspiller, ble født.
hh
2000 I USA vant George W. Bush presidentvalget knepent.
hh
2001 Overlydsflyet
Concorde gjenopptok
ruta mellom Paris og New
York - Innstilt 2000 etter
ulykke der alle om bord
omkom.
hh
2007 9 personer ble
drept ved skyting ved Jokela skole i Finland.

Kristian
Aareskjold

Barnebarn

Lederne

DET HENDTE
hh
1941 Knut Einar Schrøder, norsk sykehusdirektør, ble født.
hh
1941 Angelo Scola, italiensk kardinal, ble født.
hh
1943 Joni Mitchell, canadisk musiker, komponist og billedkunstner,
ble født.
hh
1944 Luigi Riva, italiensk fotballspiller, ble
født.
hh
1944 I USA ble Franklin
D. Roosevelt valgt til president for fjerde gang Siste gang at presidenten
kunne sitte mer enn to perioder.
hh
1947 Norge lovfestet,
som første land i verden,
retten til 3 ukers ferie.
hh
1952 Geraldo Alckmin,
brasiliansk politiker, ble
født.
hh
1955 Den britiske sidetråleren «Stella Orion»
grunnstøtte og sank ved
Skarholmen fyr i Vestfjorden. Alle 19 ombord
ble berget.
hh
1956 Hummelfjell-ulykken. Et Heron passasjerfly styrtet på Hummelfjell
i Hedmark. En passasjer
og kapteinen omkom.
hh
1963 John Barnes, engelsk fotballspiller, ble
født.
hh
1970 Helsesportsenteret på Beitostølen åpnet.
hh
1971 Robin Finck, amerikansk musiker, ble født.
hh
1972 I USA ble Richard
Nixon valgt til president.
hh
1973 Martín Palermo,
argentinsk fotballspiller,
ble født.
hh
1978 Rio Ferdinand,
engelsk fotballspiller, ble
født.

sovnet stille inn i dag,
71 år gammel.

Min inderlig kjære mann
og beste venn, vår snille far,
svigerfar, farfar, morfar,
bror, svoger og onkel

Siri Ellingsen

Salig er den
som når alt farer hen,
har Jesus og himlen igjen.
Einar
Dag
Stein
Kari
Marit
Jan Herbert
Edvard
Eldbjørg

-

Hanne Brit
Eli
Ingvald
Petter

- Mariann
- Espen

Grete og Trond, Eilin,
Øyvind og Ingvild, Bjarte og
Unn, Runar og Kristine,
Marius, Sivert, Aslak og
Ingrid, Jørgen Christian,
Simen, Maria, Sarah,
Ole, Lena, Thea,
Julian, Una, Linne
Oldebarn
Slekta elles
Gravferd frå
Nærbø gamle kyrkje,
fredag 14. november
kl. 11.00.

Bestille
abonnement?

Hjarteleg takk

for all venleg deltaking ved
vår kjære Ragna
Stangeland sin bortgang.
Ei særskild takk til
Øyeblikkelig hjelp,
Hjemmesykepleien i Time
og Sivdamheimen korttids
opphold.

Ingeborg og Elling
med fam.

Hjertelig takk

for all vennlig deltagelse
ved vår kjære
Guri Moi Risa sin bortgang.
En spesiell takk til
personalet på Olsvoll buog velferdssenter
og personalet på
Klokkarhagen sjukeheim
for god og omsorgsfull
pleie.

Familien

www.aftenbladet.no
/kundesenter

OSLO

Carola til Norge
Carola Häggkvist begir
seg ut på sin første ordentlige turné på fem år.
Totalt er det duket
for 18 konserter med
«Främling»-stjernen –
med oppstart i Helsingborg 30. januar.
Turneen har fått tittelen «Det bästa av mig»
– og den svenske sangfuglen bevilger også Norge
et besøk. Turneen skal
innom en rekke svenske
byer, men ender opp i
Oslo 8. februar.
– Det er utrolig oppfriskende å få by publikum på
det beste av meg fra mine
32 år på scenen, sier Carola ifølge svenske TT.
Rammen for konserten
her på berget blir Oslo
Konserthus, melder Live
Nation. (NTB)

DAGENS ORD

Den brune dunken
I dag var jeg ekstra fornøyd med brundunken.
For den er nettopp tømt.
Gleden består i at dunken er helt tom. For de
siste månedene hadde en
avfallspose kilt seg fast i
sprinklene. Den stinket –
og den satt fast.
Så fast at den ikke forsvant når dunken ble tømt.
En solid pinne og en neseklype gjorde jobben. Med
pinnen løsnet jeg det som
satt fast. Neseklypen gjorde det mulig å gjøre det. Jeg
hadde ikke noe valg. Dette
måtte gjøres for at dunken
skulle bli tom.

Nå nyter jeg godfølelsen av tom dunk. Tror til
og med jeg skal ha i litt
klor og spyle den skikkelig med varmt vann.
Gud tilgir når vi bekjenner våre synder. Bibelen er krystallklar på det
punktet. Den som ber om
tilgivelse får det.
Samtidig er det synder
som er skikkelig vonde.
Synder som sitter ekstra
godt fast. Det som det
bare er vanskelig å tro at
Gud har tilgitt.
Derfor har Gud gitt
oss skriftemålet. Det å få
sette ord på sine synder

sammen med en som har
taushetsplikt. Få bekjenne og høre ord om tilgivelse.
Den fysiske berøringen hører med. Ei hånd
blir lagt på hodet. Du får
kjenne at du er tilgitt. Så
du virkelig kan åpne den
brune dunken og se at alt
er borte.
Men dersom vi bekjenner
våre synder, er han trofast
og rettferdig, så han tilgir
oss syndene og renser oss
for all urett. (1. Joh.1.9)
Sigve imS

