
Forsmak: «Nidelven stille» klang tostemt og særdeles vakkert da sangpedagog Grete
Daling og sang-ildsjel Carl Høgset tok plass på Gamle Bybro i Trondheim.
Foto: AUD MOLLAN

79 e. kr.:Dette er tradisjonelt
datoen for vulkanen Vesuvs
utbrudd, som varte i to dager
og begravde byene Pompeii og
Herculaneum i aske. Ruinene
av Herculaneum står på UNE-
SCOs verdensarvliste.

På denne dag
Belinda og Bertil:Andre sta-
velse i Belinda står for «mild,
linn», mens forstavelsen er
usikker. Bertil er nordisk form
av Berthold, av beraht (lys) og
wald (makt, velde). Bildet:
Forfatteren Belinda Bauer.

Navnedag
Dun kirke i Fosnes er
fra1949.
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Foreningen for
brystkreftopererte

Tilsluttet

takker hjerteligst for
gaver til minne om
Eilif Pettersen

Hjertelig takk for vennelig
deltakelse, vakre blomster og
pengegave til Lindrende avd i
Rissa ved vår kjære Gunnar
Rolis bortgang.
Mary Anne Roli

m/familie

Takk for deltakelse
Hjertelig takk
for all vennlig deltagelse og
oppmerksomhet ved
vår mor Borghild
Hauglands bortgang.

Vivi-Ann og Britt Oda

Vi takker hjerteligst
for gavene til minne om

Kreftforeningen, Tullins gate 2, 0166 Oslo
Telefon: 07877 Gironr: 5005 05 05151

IRENE
GRØNDALEN

†
Vår kjære mor, svigermor

og bestemor

Inger Frantzvåg
f. 18.5.1927

sovnet stille inn i dag,
Ålesund 22. august 2012.

Egil Trine
Terje

Håvard, Ingrid,
Ragnhild, Adrian

(barnebarn)
Øvrige familie

Takk for gode minner

Bisettelse fra krematoriet
tirsdag klokken 12.00.

†
Vår alles kjære

Asbjørn Solstad
døde i dag, 81 år gammel
Trondheim 20. august 2012

Nelly
Øvrige familie

Bisettelsen har funnet
sted i stillhet

†
Min far, min kjære sønn,

barnebarn og onkel

Rolf Stene
døde i dag, 56 år gammel
Trondheim 15. august 2012

Jeanette
Sigfrid
(mor)

Mormor
Jan Erik og Elisabeth

Øvrige familie
Bisettelsen har funnet

sted i stillhet.

Kjæreste Egil min,
den morsomme og snille
pappan, svigerfaren og
bestefaren vår, min kjære
bror, vår svoger og onkel

Egil Holter
f. 2. januar 1939
sovnet stille inn

med sine nærmeste hos seg.
Trondheim, 22. august 2012.

Ingrid
Trude og Jonas Erika, Hanna
Trym og Eli Iver, Amund
Tonje og Per
Trine og Rolf Isak

Berit (søster)
Arne Olav og Bodil

Berit
Øvrige familie

Vi savner det lune smilet
og den muntre replikken din.

Slik vil vi huske deg.
Bisettelse i Berg kirke

fredag 31. august kl. 13.00.
Like kjært som blomster er en
gave til Forskning på Demens,

knr. 8601.05.15493.
Gaven kan gis i kirken.

Min kjære Torstein,
vår snille pappa, svigerfar,

bestefar, oldefar,
bror, svoger og onkel

Torstein Johan Kalland
sovnet stille inn i dag,

88 år gammel.
Byneset, 22. august 2012.

Bjørg Sofie
Iren Kåre
Åshild John Harald
Terje
Ann Iren, Morten og Hege,
Roger og Marianne, Hanne

og Klas, Line og Anders, Mats
og Camilla, Mia, Jonas
Linda, Kathrine, Sander,

Marte, Hedda, Emilie, Henrik,
Ørjan, Maja, Karoline

Øvrige familie
Så stille kom døden

Den kom som en venn
den tok deg i hånden
Og førte deg hjem.

Bisettelse i Leinstrand kirke
fredag 31. august kl 11.00.
Like kjært som blomster er en
gave til LHL.

Min elskede mann, vår gode
far og svigerfar, vår kjære

bestefar og oldefar

Kjeld Arnold Johannes
Andersen

døde fra oss i dag,
92 år gammel.

Trondheim/Vear,
21. august 2012.

Magda
Elisabeth Vidar
Morten Hege
Christian Fredrik og May,
Lise Margrethe og Ove,
Anne Marie, Camilla,

Kjeld Kristoffer,
Sigmund Kristoffer.

Oldebarn og øvrige familie.
Bisettes i Havstein kirke

torsdag 30. august kl 13.00.

Begravelser/bisettelser

24. august 2012

Havstein kirke:
IngerNakstad kl.11.00
Heimdal kirke:
OddKåreKjelsberg kl.
11.00
MagneBjørgen kl.13.00
Hoeggen kirke:
GerdMarie Vikan kl.11.00
Lade kirke:
Synnøve Skaret kl.11.00
Lademoen kapell:
Martin Petersen kl.13.00
Moholt seremonirom:
HolgerMarinius Forselius
kl.11.00
Svanholm seremonirom:
Rolf Standahl kl.11.00
BritMariNilsen kl.13.00
Johnny Thorin kl.15.00

Tiller kirke:
GunnarOddvar Kristen-
sen kl.11.00
Horg kirke:
GerdEsther Lilleøkdal
kl.13.00
Hovin kirke:
Kjell Gustavson kl.13.00
Løkken kirke:
BerntineHolte kl.11.00
Rein kirke:
MargitHelene Trøen kl.
13.00
Rennebu kirke:
Kaare Aas kl.11.00
Selbu kirke:
HalvorNervik kl.12.00
Støren kirke:
Oddbjørg Løhre kl.11.00
Værnes kirke:
Torkel Vikan kl.13.00

Avviser
sikkerhets-
risiko
● Oslo:Etter at VG ons-
dag skrev ommanglende
sikkerhetsrutiner rundt
kongefamiliens bruk av
sosialemedier, slår kron-
prinsparet tilbake i et brev
de har sendt avisen.
Flere eksperter var i

artikkelen kritisk til Slottet
og Politiets sikkerhets-
tjenestes rutiner ved bruk
av sosialemedier.Avisen
pekte blant annet på bilder
somkronprinsesseMette-
Marits sønnMarius Borg
Høiby hadde lagt ut på sin
Instagram-konto.
I det åpne brevet de

sendte sjefredaktør Torry
Pedersen onsdag, skriver
kronprinsparet at Insta-
gram-kontoen «vanskelig
kan ses på som en sikker-
hetsrisiko».De kaller også
Avisens artikkel «spekula-
tiv, overdimensjonert og
uten vesentlig substans på
bekostning av et barn på
15 år».– Det er ekstremt
sjeldent at kronprinsparet
velger å uttale seg i brevs
formpå dennemåten, sier
Wibecke Lie som imange
år varNTBs kongerepor-
ter.– Så vidtmeg bekjent
har de ikke gått utmed et
offentlig brev til pressen
før.Det er kongehusets
policy ikke å uttale seg
utad.Reaksjonen er både
sterk og svært uvanlig, sier
hun.NTB

Rettelse
I går trykket Adresse-

avisen en sak omunder-
skudd i skogeiersel-
skapet Allskog. I saken
står det at selskapets
omsetning er på om-
trent femmilliarder
kroner,det riktige er en
halvmilliard kroner.
Administrerende direk-
tør OleHartvig Bakke
omtales også flere ste-
der i artikkelen som
Bakken.
Adresseavisen beklager.

Mystisk
pakke skal
åpnes – etter
100 år
● Otta:Fredag skal en
pakke somhar ligget
uåpnet rundt om iOtta i
Sel kommune i100 år,
endelig åpnes, til stor
glede for lokalbefolk-
ningen. Ingen vet hva
denmystiske pakken
inneholder.Det var den
tidligere ordføreren i Sel,
JohanNygaard som
skrev «Kan aabnes i
2012» på pakken fra1912.
Pakken ga han til kom-
muneadministrasjonen,
og oppfordringen om
ikke å åpne, er blitt fulgt.
Pakken veier 3,1kilo, er
40 centimeter bred,28
centimeter dyp og 9
centimeter tykk der den
ligger i en glassmonter i
et avGudbrandsdalmu-
sea.Fredag er dagen
bygdas store hemmelig-
het skal avsløres, skriver
VG.– Vi har jo ikke pei-
ling på hva som er inni
den.Det blir utrolig
spennende! Vi har fabu-
lert veldig på hva den
kan inneholde.Fra kom-
munalt hold komdet et
ønske omat den inne-
holdt en bunkemed
oljeaksjer somkunne
hjelpe kommunen, sier
industriregistrator Kjell
Voldheim vedGud-
brandsdalsmusea til
avisen.NTB

•Nekrologer
Innsendte nekrologer bør ikke
være lengre enn1800 tegn
inkludert ordmellomrom. Vi
ønsker at minne-
ordene skal være skrevet
i omtaleform. Vennligst oppgi
avdødes alder og dødsdato.
Nekrologer kan trykkes inntil en
måned etter dødsdatoen. Vi
forbeholder oss retten til å
forkorte og redigere teksten.
Send gjerne med bilde.
Send manuskriptet som
e-post til
folk@adresseavisen.no,
eller til Folk-redaksjonen,
Adresseavisen,
7003 Trondheim.

•Viktige telefoner
Oversikten over telefonnummer
til offentlige
og private hjelpe-
organisasjoner finner
du på nettadressen
www.adressaguiden.no
Klikk på listen «Viktige
telefoner» eller søk på
organisasjonsnavnet
i søkefeltet.


