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Godtfolk. Familie
Gratulasjon

Bryllup
VI GIFTER OSS

Anne Slåttelid og Stian
Nilsen gifter seg i Kvam
kirke lørdag 25. juni kl.
12.00. Feiringen avholdes
på Jægtvolden Fjordhotel.

Dagen i dag

Mandag 20. juni

2

Denne blide gutten heter
Sivert Bragstad Inderberg
og fyller 2 år den 20. juni. Farmor
og farfar gratulerer.

4

Gratulerer med 4-årsdagen til verdens beste Iver
Alvenes Myhrås! Håpa dagen din
bli fin! Vi e kjempegla i dæ! Klæm
fra Marte, mamma og pappa.

4

Hipp hipp hurra for storpia vårres, Tora Kristin
Klokkerhaug, som fylle 4 år i dag!
Mamma, pappa og Dana e kjæmpegla i dæ! Håpe dagen bli like
hærlig som du e :)

Sølve og Sølvi har navnedag i
dag. Det norrøne Sølve kommer
sannsynligvis av det eldre Solver, opprinnelig sal-vér, hvor
sal- betyr «hus, sal» og – vér
betyr «kjempe, stride».
Sølvi er i første rekke en
form av Sylvia eller Sylvi, men
kan også være en kortform av
Solveig.
Sylvia kommer av det lahtiske silva (skog). Det latinske
pikenavnet er derfor Silvia, som
for øvrig var moren til Romulus
og Remus – grunnleggerne av
Roma.

Fødselsdager
I dag fyller den franske politikeren Jean-Marie Le Pen 88 år,
skuespiller Olympia Dukakis 85
år, Beach Boys-medlem Brian
Wilson 74 år, sanger Anne Murray 71 år, sanger og låtskriver
Lionel Richie 67 år, skuespiller
John Goodman 64 år, OL-vinner
i langrenn/stafett Anne Jahren
53 år, musiker og komponist
Kristin Skaare 51 år, skuespiller
Nicole Kidman 49 år, tidl. fotballspiller Dag Riisnæs 47 år,
fagsjef Karin Yrvin 46 år, programleder Hanne Hoftun 44 år
og fotballspiller Brede Hangeland er 35 år i dag. (©NTB)

Jubilanter

90 år

Berit Holås, Meråker,
fyller 90 år mandag 20. juni.

85 år

Lars Kopreitan, Stjørdal,
Helge Tødås, Skage i Namdalen,
fyller 85 år mandag 20. juni.
Marit Eide, Verdal,
fyller 85 år tirsdag 21. juni.

80 år

4

Hipp hurra for Tora Kristin
Strand Klokkerhaug som
fyller 4 år i dag. Klem fra farmor
og bestefar.

Jorunn Haugseth, Steinkjer,
Arne Laberget, Skogn,
Randi Alvhild Aasenhuus,
Levanger,
fyller 80 år mandag 20. juni.

75 år

Einar Ingemann Fjær, Inderøy,
Kjell Joar Oldren, Sparbu,
fyller 75 år mandag 20. juni.
Eli Grønn, Verdal,
Birgit Hovdal, Skogn,
Gunnvor Kari Røyseng,
Steinkjer,
Knut Størseth, Stjørdal,
fyller 75 år tirsdag 21. juni.

vil gratulere den snille
75 Vilå spreke
pappa’n vårres,
Kjell Oldren me 75-årsdan i dag.
Hilsen Klæbu, Bynesset, Rabben
og Fristaten.

70 år

Per Ole Berntzen, Malm,
Anna Pauline Engan Stamnes,
Flatanger,
Magnus Tiller, Verdal,
fyller 70 år mandag 20. juni.

Ragnhild Gjertsås, Sørli,
Egil Haugbjørg, Meråker,
Tor Einar Sandø, Kolvereid,
Svein Viken, Frosta,
fyller 70 år tirsdag 21. juni.

60 år

Bente Elisabeth Fordal, Flornes,
Per Bruno Freland, Steinkjer,
Lillian Evelyn Tømmerås, Grong,
Jens Kåre Vågen, Verrabotn,
fyller 60 år mandag 20. juni.
Annbjørg Buvarp, Namdalseid,
Bjørn Chruicshank, Inderøy,
Hilma Gjertrud Jåma, Steinkjer,
Arild Ottesen, Ottersøy,
Unni Irene Westgård,
Skage i Namdalen,
fyller 60 år tirsdag 21. juni.

50 år

Rune Dahl, Mosvik,
Nina Jahr, Malm,
Roger Larsen, Stjørdal,
fyller 50 år mandag 20. juni.
Anita Bilstad, Steinkjer,
Jan Frode Gylland, Hegra,
Tom Cato Hansen, Spillum,
Ann Kristin Weiseth, Verrabotn,
fyller 50 år tirsdag 21. juni.

Minneord

Robert Kløvjan
Pedersen
Den 12. juni
mottok vi
den triste
og vonde
beskjeden
om
at
Robert var
død. Det var ikke til å tro,
det kunne ikke være sant,
at vår gode kollega gjennom mange år var borte.
Robert hadde vært lokfører i 39 år, da han gikk av
med uførepensjon 1.juni.
Han ville ha fylt 60 år
senere i høst. Helseplager i
de siste årene medførte at
han ikke kunne kjøre tog
lenger.
Robert var godt likt av
alle. Godt humør, humor,
hjelpsom, snill og lun, kjennetegnet han. Latteren satt
alltid løst i møte med
Robert, han hadde alltid
gode replikker. Han byttet
gjerne vakter med kolleger,
som hadde behov for fri.
Alle satte pris på å tjenestegjøre i lag med han. Konduktører visste at det ville
bli en trivelig tur med han
bak spakene. Robert vil jeg
også karakterisere som en
sosial bauta i jernbanemiljøet, alltid positiv og inkluderende. Robert visste å
nyte livet. Han var blant de
første som meldte seg, når
det ble arrangert sosiale
kollegatreff. Han hadde viljestyrke, som han bl.a. viste
ved å sette seg mål å sykle
Trondheim – Oslo, noe han
fullførte.
Etter at Robert ble sykemeldt beholdte han kontakten med kolleger ved å være
aktiv i kollegagrupper på
Internett. Han skrev alltid
på dialekt og alle leste hans
innlegg, da de var meget
velskrevne og morsomme
betraktninger, som han

delte med oss. Jeg deltok i
et møte da jeg mottok det
triste budskapet. Jeg hadde
ved lunsjen, rett før jeg
mottok meldingen tenkt på
Robert, da jeg forsynte meg
med rømmegrøt.
Jeg er nok ikke den
eneste, som tenker på
Robert, når den retten blir
nevnt. Robert satte ekstra
stor pris på å kjøre til
Røros, for da ble det alltid
rømmegrøt til middag.
Han tok kontakt for å bli
medlem i Jernbanepensjonistenes Forening. Men vi
kom ikke så langt at han ble
registrert som medlem. Vi
hadde sett frem til å få han
med, da han ville ha vært
en ressurs i foreningen.
Vi deler savnet og sorgen
med Margareth og familien,
etter å ha mistet en god og
kjær kollega. Robert vil
leve videre i våre minner.
Arne Sveipe Knudsen

Tor Bach
Hjertet som brant for idretten, sloknet paradoksalt
nok midt i et idrettsarrangement. Brått og uventet
tok livet slutt for Tor Bach
under deltakelse i Steinfjellstafetten forleden, rett
etter at idrettsveteranen
selv hadde avsluttet sin
etappe.
Stafetten viste nettopp to
av Tors mest framtredende
trekk: engasjementet for
familien og for idretten.
Den tidligere langrenns-,
orienterings- og friidrettsmannen løp nemlig sin
etappe for familielaget
Bach/Haug. Det er helt sikkert en trøst i sjokket og
sorgen for kona Elisabeth
og barna at pappa og ektemann kom fra en stor og
sammensveiset familie.
Den sittende lederen i
Nord-Trøndelag skikrets
bodde de siste årene på
Inderøy og hadde sitt daglige virke som selger i Trønder-Avisas markedsavdelig.
Tor la imidlertid aldri skjul
på at en stor del av hans sjel
og hjerte lå igjen på Kolvereid, der han trådte sine barnesko. Det var på Kolvereid
han hadde sin aktive idrettskarriere, sin trenergjerning og det var i Nærøy
familien valgte å tilbringe
fritida på hytta si.
Nettopp dette er vi
mange som verdsetter og er
dypt takknemlige for i dag.
Tor har en meget stor del av
æren for at Kolvereid
Idrettslag har fostret en
rekke dyktige, individuelle
idrettsutøvere. Rundt om i
landet har nok mange stusset over at et lite sted ute
mot havgapet makter å fostre vinteridrettsutøvere
som hevder seg i norgestoppen. Og den aller fremste er
nettopp Tors egen sønn,
langrennstoppen
Ole
Marius.
Tor selv har også NM–
deltakelse i langrenn. Faktisk deltok han da Kolvereid stilte eget lag i
NM-stafett på 1980-tallet, og
han tok stafettgull for

idrettslaget i KM for junior.
Også i orientering holdt
kolvereidløperen et høyt
nivå. Tor var i tillegg svært
sentral da den organiserte
langrennstreningen kom
for fullt på Kolvereid.
I sorgen er det derfor
viktig for oss i Kolvereid
Idrettslag å få uttrykt vår
store takknemlighet for det
Tor har utrettet innen
idretten, på mange fronter.
Likevel er det først og
fremst mennesket Tor Bach
vi vil savne: en nær, varm,
sprudlende, alltid interessert og engasjert samfunnsstøtte og et medmenneske.
Vi føler dypt med Elisabeth og barna for det store
tapet de nå har lidt. Samtidig skal familien være sikker på at folket i heimbygda
alltid vil være til stede for
dem.
Vi lyser fred over Tor
Bachs minne.
For Kolvereid Idrettslag
Sturla Nordbøe

Gravferd

Johan Agnar Næss
Familie, slekt og venner
var samlet i Verdalsøra
kapell torsdag 16. juni for å
ta en siste avskjed med
Johan Agnar Næss.
Organist
Wout
Bosschaart spilte dempet
orgelmusikk mens forsamlingen tok plass i kapellet.
Vikarprest Sverre Gustad
forrettet seremonien.
Til inngang spilte organisten forspill til første
salme, og deretter sang forsamlingen «Eg veit i himmerik ei borg».
Det var minneord ved
presten, og deretter kranspålegging med hilsen fra
nærmeste familie, samt
slekt, naboer og venner for
øvrig. Solist Øivind Berg
sang så «I himmelen».
Etter skriftlesningen
sang forsamlingen «Jeg er
i Herrens hender».
Presten holdt tale ut fra
Salme 23, 1-2; Herren er
min hyrde. Etter talen sang
forsamlingen «Deg være
ære», og solist Hilde Gimse
spilte så «I ensomme
stunde» av Ole Bull på fiolin.
Til utgang spilte organisten fantasi over «Deg
være ære». Ved graven ble
«Ingen er så trygg i fare»
sunget.

Per Anders Kvistad
Familie slekt og venner var
samlet i Egge kirke fredag 3.
juni for å ta den siste
avskjed med Per Anders
Kvistad.
Kantor Kristin Eek spilte
mens forsamlingen tok
plass i kirken. Forrettende
prest var Harald Nordtug
Tveit.
Til
inngang
ble
«Memory» av A. Lloyd Webber/arr. G. Wikelund spilt
og deretter sang forsamlingen «Å leva, det er å elska».
Det var minneord ved
presten, datter Gunnhild og
barnebarnet Norunn. Presten leste sløyfene på kransen med hilsen fra barn,
svigerbarn,
barnebarn,
familie og venner.
Solist Lars Hatling sang
«Vårsøg». Deretter sang forsamlingen «Kjærlighet fra
Gud».
Presten holdt tale ut fra
Salme 103: Lov Herren, min
sjel. Etter talen sang solisten «Skal hilse fra fjellet».
Forsamlingen sang «No livnar det i lundar».
Til utgang spilte organisten «Ved Rondane» av
Edvard Grieg. Ved graven
ble «Fager kveldsol» sunget.
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●●Innlegg. Karriere.

●●Innlegg. Klima.

Trønder-Avisa
mangler klimakunnskap
Trønder-Avisa-redaktøren
prøver seg som populist i
onsdagens leder og hevder
at Norge vil være en oljenasjon helt til landets oljereserver er tømt!?
Med slikt utsagn kan han søke
medlemskap i Frp – klimafornekterpartiet.
Mange har blitt millionærer
av å lete olje, kull og gass. Den
totale mengden er beregna av
Verdensbanken, det internasjonale energibyrået IEA og et
revisjonsfirma til 2795 gigatonn
Carbon (GtC) Det internasjonale klimapanelet (IPCC) hevder at med utslipp av 565 GtC så
passeres 2 grader temperaturøking. Ergo kan 1/5 del av de
registrerte ressurser utnyttes.
Men det gir kun 66 % sannsynlighet for 2 grader, og så låg sikkerhet vil ingen seriøse forsikringsselskap akseptere.

†

født 18. februar 1922
sovnet stille inn på Snåsa
sjukeheim, 16. juni 2016.
Sissel
Beate

Svend

Cathrine, Ingebjørg og
Lidvar, Håvard,
Marthe Caroline og
Hedda Christina
Theodor, Nicholas
og Live
Øvrige familie
Bisettelse i Snåsa kirke
fredag 24. juni kl. 13.00.
Like kjært som blomster
er en gave til Sjukeheimen
avd. Nystuggu. Alle er velkomne til minnestund på
hotellet etter bisettelsen.

Torgeir Havik,
Besteforeldrenes klimaaksjon

«Handlekraftige» politikere

Vår kjære mor, svigermor, mormor, gomo,
oldemor og tante

Gudbjørg
Alette
Grønbech
(Mosbro)

I Paris ble alle land enige
om at vi bør redusere CO2
utslippene til 1,5 grader. Norges storting godkjente avtalen
forleden. Parisavtalen sier at
IPCC innen 2018 skal beregne
hvor lite CO2 utslipp som kan
tillates for ikke å overskride 1,5
grader. Min kunnskap tilsier at
vi allerede har overskredet
grensen, og at allerede for 20 år
siden burde fossile ressurser
blitt faset ut.
For å si det med utenriksminister Kerry på Svalbard: Det
er menneskehetens overlevelse
som trues. Tilsvarende er sagt
og skrevet i 30 år, men CO2
utslippene fortsetter å øke globalt og i Norge. Moen – Les
Trønder-Avisas ledere for 10 år
siden.

INNVANDRING

Kompetanse: Det viktigste er ofte ikke hvor du har sommerjobb, men at du har det, skriver debattanten.

Sommerjobben former
fremtidens ledere
I disse dager er det mange
unge mennesker som starter
på årets sommerjobb. For de
fleste handler dette om å
skaffe seg litt penger til å
kunne bruke utover i studieåret. Men sommerjobben kan
være langt viktigere for
karrieren enn du tenker på.
Når kampen om arbeidsplassene
strammes til, er det de med mest
relevant kompetanse og erfaring
som stiller sterkest. I en tid der
stadig flere har mastergrad, vil
andre ting telle mer. Det å ha hatt

en jobb ved siden av studiene,
sommerjobb, deltatt i studentpolitikk eller annen organisasjonsvirksomhet teller ofte i positiv
retning når man skal søke på stillinger.
Det viktigste er ofte ikke hvor
du har sommerjobb, men at du
har det. Har du i tillegg tatt
ansvar og vist deg som en ansvarlig medarbeider, kan det telle
særlig positivt. Ikke minst er det
viktig med en bred og variert
bakgrunn hvis du skal peke deg
ut til å bli fremtidens leder. Dette
gjelder både toppledere og mel-

lomledere. Ledelse handler om
ansvar, derfor er det positivt at
man viser vilje til ansvar allerede
mens man er student eller tidlig
i yrkeskarrieren.
Lederne mener det er viktig
med bredde i rekrutteringen av
ledere både i offentlig og privat
sektor, derfor er vi opptatt av at
flere kvinner, folk med minoritetsbakgrunn osv. stiller seg i en
posisjon hvor de kan bli ledere i
framtiden.
Liv Spjeld By,
nestleder i Lederne

I Harald Eias ytring på NRK
nett frykter han for fremtiden
sin og sine barnebarn når det
gjelder innvandringen til
Norge og Europa. Han deler
statsråd Listhaugs urettferdige
innvandringspolitikk som ikke
legger til rette for, men rammer innvandrerne. Han burde
heller frykte at Norge har en
statsråd som ikke har annet
fokus enn å gjøre livet surere
for de som fra før har det vanskelig.
Det blir enklere for han og
oss andre i framtida å fortelle
våre barnebarn at vi tok inn så
mange innvandrere at vår levestandard endret seg litt - til
1990-nivå - enn det blir å fortelle at Norge hadde en regjering og en statsråd samt et
Storting som var så feig at de
og hun ikke torde å hjelpe de
nødlidende, men overlot de til
menneskesmuglere som stablet de som kyllinger i dårlige
båter og seilte de ut i Middelhavet for at de skulle drukne. Og
i tillegg skryter Listhaug og

regjeringen av at Norge er det
landet i Europa/verden som
har den strengeste innvandringspolitikken.
EUs avtale med Tyrkia gjør
ikke livet bedre for innvandrerne – men for Erdogan, EU
og Listhaug. De som lar seg bli
fortalt «sannheten» om at det
bare er menn mellom 20 og 40
år som kommer som lykkejegere for å ruinere vår oljeformue, vil tro på det og bruker
det som motargument i debatten - Talj.
Leger Uten Grenser har nå
sagt at de ikke vil ta imot støtte
fra EU og Norge. Dette som en
protest mot disses politikk mot
innvandrere.
Er det virkelig så dårlig stilt
med oss at vi «tåler så inderlig
vel» å stå og se på at folk - spebarn til eldre - drukner i Middelhavet uten at vi gjør annet
annet enn å si at det er lykkejegere mellom 20 og 40 og at vi
ikke kan gjøre noe med det?
Bjørn R. Nilssen,
Steinkjer

Nyfødt

Hvem bulket bilen vår?
BILSKADER

Vår vesle Daniel kom til verden 20. november, akkurat passe stor.
Noah og Markus er stolte og flinke storebrødre. Karina og Stig Roar
Mandal, Lom.

Vi kom sørfra på vei til Overhalla i går, torsdag 15.6., og
stoppet i Steinkjer ved det digre
kjøpesenteret i sentrum for å
handle. Vi parkerte bilen, en
grå Toyota Auris, par år gammel, i rekka som gikk fra en av
hovedinngangene. Mange biler
der, men vi fant en plass og fikk
plassert bilden. Klokka var ca
1700.

Først da vi kom heim til Overhalla, oppdaget vi tre bungler i
høyre bakdør. Forholdvis små,
men store nok til at skaden bør
rettes ut. At dette skjedde der
bilen stod ved kjøpesenteret er vi
ikke i tvil om. Vi har vært i kontakt med forsikringsselskapet
vårt, og de sier at folk flest melder fra når de forårsaker slike
skader. Unntakene er eldre folk
med sanser som ikke er helt
våkne, eller de som rett og slett

Fjell og fjord
er for feige til melde fra, ble det
sagt.
Derfor håper vi at vedkommende som bunglet bilen vår
ikke hører til disse gruppene,
men vet hva de gjorde, og er
voksne nok til å si fra om dette.
Eventuelt at fok som kan ha sett
dette melder fra til oss.
Fred Strømme,
Overhalla, tlf. 74281537 / 97739176

DIKT
Fjellets topper og høye tinder,
skimtes så vidt langt der borte.
Flotte opplevelser man finner,
turer til fjells, lange og korte.
Fossen ned fjellsiden frister,
breier seg ut som tynneste slør.
På fjorden skip med turister,
severdigheter noen etterspør.
Beundrer den vindstille fjord,
speilblank så langt øye kan sjå.

Vakkert skue, finner knapt ord,
flotteste natur noen kan få.
Heimen i bratteste fjellsiden,
unger og buskap tjores fast.
Den kronglete og smale stien,
slit og strev med mang en rast.
Landskapet en gang ble skapt,
fjorder og fjell, vidder og heier.
Ligger der med all sin prakt,
naturen så skjønn ut seg breier.
Steinar Fagervik

