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FØDSELSDAGER

NAVNEDAG

Journalist Berit Odland fyller 81 år i dag, professor/fiolinist Ole Bøhn,
Ap-politiker, tidl. statsråd Ranveig Frøiland og operasanger Jessye
Norman alle 71 år, filmregissør Oliver Stone og skuespiller Tommy Lee
Jones begge 70 år, festivalsjef Martha Otte 65 år, journalist og
programleder Kari Slaatsveen 53 år, dronning Letizia av Spania 44 år,
komiker og skuespiller Pernille Sørensen og forfatter Sophie Dahl
begge 39 år, og prins Harry (Henry) av Wales er 32 år i dag.

Aslak og Eskil har navnedag i dag. Aslak, opprinnelig
Åsleik, er et norrønt navn, sammensatt av ås (gud) og
leier (leik, strid). Ås var et vanlig forledd i norrøne navn.

– En edelsten må slipes
ferdig før du kan se om
den skinner

Eskil eller Eskild er en sideform av det norrøne Åskjell,
sammensatt av ås (gud), og ketill (offerkjel eller hjelm).
Andre former er Askil, Askild.

LEONARD COHEN
canadisk musiker og forfatter

DØDSFALL

Min kjære mamma, vår
mormor, oldemor, søster,
svigerinne og tante

Kseniia
Kirpichnikova
f. 3. februar 1929
sovnet stille inn ved
Ålesund sykehus /Russland
13. september 2016.

Valentina

†Emil

Nadja og Sindre,
Sergej og Maria
Denis, Natalia, Artur,
Viktoria, Jana, Miron
FOSNAVÅG: For første gang arrangerer Ocean Industry School sin egen konferanse. Det skjer i slutten av september
i Thon Hotel Fosnavåg. ARKIVFOTO: FOTO: KNUT ARNE AARSET.

Havrommet på
agendaen
UTDANNING

– Dette er faglig påfyll. Ca. 70
stykker er påmeldt til konferansen i Fosnavåg, forteller
leder for prosjekt Havrommet i
Ocean Industry School, Knut
Tomren.
For første gang arrangerer Ocean
Industry School sin egen konferanse.
– Dette blir spennende, sier
Tomren.
Hit kommer lærere fra Spjelkavik, Haram og Ulstein videregående skoler, representanter fra
næringslivet, fra NTNU både i
Ålesund og i Trondheim, samt fra
administrasjonen i Møre og
Romsdal fylkeskommune.
Rekruttering. De tre nevnte sko-

lene er med i Ocean Industry
School som er et felles prosjekt
med NTNU for å styrke rekrutteringen til de havbaserte næringene i regionen.
– Det er spesielt viktig når deler
av næringslivet opplever tøffe
tider, sier Tomren.
Han sier dette ikke handler om
praksisplasser for yrkesretta
utdanning. Ocean Industry School
er et konsept laga for studiespesialiserende skoler med tanke på
alle gode hoder som forsvant fra
vår region uten å kjenne mulighetene. Dette er et initiativ for å få
de kloke hodene tilbake.
Men konseptet kan også brukes
innenfor deler av de yrkesrettede
fagene. Både Haram videregående
skole og Ulstein videregående

• Anne Stene fra NTNU i
Ålesund skal snakke om
kystsoneforvaltning og
strategier for bærekraftig
akvakultur. Houxiang Zhang
skal snakke om roboter, og
Øyvind Strand har regional
innvoasjon som tema.

f. 23. januar 1933
sovna roleg inn på
Blindheim omsorgsenter,
med dei næraste rundt seg
12. september 2016.
†Terje
Bjørg
Randi

• Nils Roar Hareide fra
Runde Miljøsenter skal
foredra om digital kartlegging av havbunnen.

KNUT TOMREN

skole tar også inn TAF-elever og
det er veldig flott.
Inn i undervisninga. – Ocean

Industry School handler om et
samarbeid med næringslivet der
en også trekker næringslivet inn i
undervisninga der det er naturlig
ut ifra læreplanen.
Det har vist seg å være mange
områder der det er aktuelt. Dette
er ikke et rent realfagsprosjekt.

Randi
Steinar
Olav

Kristian, Sindre, Vegard,
Tore, Andreas, Erik, Siri,
Heidi og Jørgen

TORE ULSTEIN: Skal holde foredrag
på konferansens andre dag.

ARKVIFOTO: NILS HARALD ÅNSTAD.

– Dette blir
spennende

Vår kjære, snille og gode
mamma, svigermor,
mormor, farmor og oldemor

Lisa
Vågsæther

f. Overvoll, 25. juni 1915
sovna stilt inn
med sine næraste rundt seg.
Stranda Omsorgssenter,
13. september 2016.
†Karin Emilie
†Solfrid
Jan-Kåre
Inger Synneve

†Hjalmar
Solfrid
Karsten

Barnebarn, oldebarn
og tippoldebarn
Slekta elles
Gud la oss i din kunnskap
fremmes, så det vi lærer,
aldri glemmes,
men vokser med oss
dag for dag.
At det kan modnes som du
sådde, og vi hos
deg må finne nåde,
og du i oss ditt velbehag.
Gravferd frå Stranda kyrkje
tysdag 20. sept. kl. 12.00.
Alle som vil fylgje Lisa
til grava, er hjarteleg
velkomne. Ver venleg, ingen
kondolanse ved grava.
Like kjært som blomster,
er ei gåve til Dagsenteret
på Sjukestova.

Sigrun Agnes
Lauvås

FAKTA

• Tore Ulstein foredrar om
innovasjon og utvikling for
en framtidig utnytting av
havrommet.

Øvrige familie
Så kom dagen
og siste timen,
livets vei til ende var.
Takk for dager,
takk for minner.
Takk for alt du for oss var.
Begravelse fra Krematoriet
tirsdag 20. sept kl 10.30

Vår kjære mamma,
svigermor, besta, oldemor,
tippoldemor, svigerinne
og tante

Konseptet spenner over alle fag,
også språk og økonomi, sier Tomren.

Marie og Bjørn (oldebarn)
Eit hjarta av godheit har
slutta å slå, den evige kvile
har kome. Vi takkar for alt
du i livet oss gav, av glede,
omsorg og varme.
Gravferd vil finne stad
saman med næraste familie,
etter mamma sitt ønske.

INGER OTTERLEI
inger.otterlei@smp.no

Per Brandtzæg
f. 9. juni 1936
i Bergen.
Døde fra oss
søndag 11. september 2016
i Oslo.
Tulla
Ida
Kari
Petter
Nils Ole

Stig
Tore
Heidi
Ane

Ane, Oskar, Mikkel,
Ole Jakob, Julie, Johanna,
Johanne, Marie, Elida,
Elias, Per Lauritz,
Betty, Elly
Astrid

Faglig påfyll. Første dag av konfe-

ransen skjer på en onsdag ettermiddag, etter Ocean Talent Camp
på NTNU i Ålesund. Da blir det
faglig påfyll med forelesninger.
Les mer om hvem som skal forelese i faktaboksen.
Torsdag blir det erfaringsdeling
der en også skal snakke om hvordan samarbeidet kan utvikles og
forbedres. Men først blir det et
plenumsforedrag av Tore Ulstein,
NHO-president og styreleder og
visekonsernsjef i Ulstein Group
ASA.

Min kjære, tapre Per,
vår kjære pappa, svigerfar,
barnebarnas Fa, min kjære
bror, vår svoger og onkel

TAKK

Takk

for oppmerksomheten,
gaver og hilsner i
anledning min
90 - års dag.
Anders Søvik

Varm takk

Øvrige familie
Bisettes fra
Bakkehaugen kirke
torsdag 22. september
kl. 13.00.
Like kjært som blomster
er en gave til
Leger Uten Grenser.
Gaven kan gis i kirken.

for alle blomsterhelsingar og all medkjensle
knytta til vår kjære Astri Løsets sjukdom
og død.
Familien

