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Hun synger i Granerevyen, og hun sørger for at barn får ny kunnskap på en gøyal
måte. Til våren skal hun turnere med gospellegender og musiker-ektemannen
Hans Inge Fagervik.
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37 00 37 00 eller navnesiden@agderposten.no

50 ÅR SIDEN

25 ÅR SIDEN

TIL ETTERTANKE
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Dette er dagen
I dag også har vi fått stå opp til en
ny dag. En dag med nye mulighe-
ter til å møte mennesker. Vi om-
gås stadig mennesker, ingen er
like og det er spennende å bli
kjent med flere.

– Dette er dagen, dette er da-
gen som Gud har gjort, ja, som
Gud har gjort. Kom la oss fryde,
kom la oss fryde og glede oss, la
oss glede oss, synger vi i et lite
kor eller refreng. 

Ja, vi får glede og fryde oss
over hver en ny dag som vi kan
stå opp til. Kanskje føler du deg
ikke helt i form og synes det er
vanskelig å glede seg over da-
gen. Se muligheten – ikke dvel
ved problemet. Om du ikke er
sterk nok til å gå ut i dag, la Gud
få bruke deg der du da er, til
bønn og lovsang.

Du er Guds barn, la Han få bru-
ke deg til velsignelse også denne
dagen.

Gud velsigne deg.

En «ny type kjøttdeig» bys nå ut
på markedet en rekke steder på
Sørlandet. Prisen er bare halv-
parten av veiledende kjøttdeig-
pris, men så viser det seg at va-
ren er ulovlig. Kontrollveterinær
Olaf Rosef opplyser at deigen
inneholder såkalte fremmedpro-
teiner. Disponent Åge Wæraas i
AGRO kaller det svindel.

Torstein Nilsen (22) er blant de
20 spillerne Start-trener Erik
Ruthford-Pedersen har nomi-
nert i A-lagsstallen foran årets
sesong. Fjorårets Sørfjell-keeper
skal sloss med Roald Rørheim
og junioren Per Rudi om en
plass på førstelaget. Lars Gill,
Jerv og Are Trondal, Sørfjell har
også trent med Start i vinter,
men ble ikke innlemmet i A-stal-
len.

Endelig kan brøytemannskapene
ta seg en hvil. Avdelingsingeniør
Bjarne Haugmoen i Veivesenet
sier at nå har det lysnet betrakte-
lig. De kom à jour i går, så nå
gjenstår bare finpussingen. Vel
er det en del bygdeveier som lig-
ger igjen, men det er typiske lo-
kalveier som bare få hus har gle-
de av.

Det er håpløst å få rem brensel
mange steder i Arendal. Kull- og
vedhandler Nicolai Jacobsen
forteller at de får ikke til levering-
en slik de ønsker. Det bli tungt for
sjåførene. Der de før måtte bære
sekkene fem meter, må de nå
bære dem på ryggen over 50 me-
ter. Hester må hentes frem, men
hester har ikke Arendal mange
av.  

André Stangeland
Frelsesarmeen

Tlf. 37 02 18 13

IRENE HEGGE GUTTORMSEN
irene@agderposten.no 37 00 37 46

For andre år på rad sto Merete
Haslund fra Rævesand på
Tromøy i helgen på scenen
under de to første oppsetning-
ene av Granerevyen. Kom-
mende helg er det på´n igjen.

– Jeg var med i revyen for før-
ste gang i fjor. I år er jeg ikke så
mye med, men synger noen
sanger, da, forteller hun.

Den 40-årige trebarnsmoren
er vant til å stå foran folk. Hun
er dramapedagog har blant an-
net nær tilknytning til Den kul-
turelle skolesekken. Minst tu-
sen barn har hørt og sett henne
på museet på Langsæ der hun
har berettet både om stam- og
trekkfugler og om sosiale for-
skjeller på slutten av 1800-tal-
let. Hun drar barna med i rolle-
spill og tar utgangspunkt i fa-
gene norsk og musikk. Humor
er en viktig brikke.

– Det er gøy å lære bort noe
på en litt annen måte, sier Has-
lund som også er en del å finne
som lærer på Roligheden skole.

Gospelturné
Hun har mange baller i lufta, og
mange kjenner henne som
sanger. Hun synger gjerne alene
– i høytideligheter og i kulturel-
le sammenhenger, men hun er
også korist.

– Til våren skal både jeg og
Hans Inge være med på en om-
fattende turné i Sverige, Dan-
mark og litt i Norge. Manageren
til Van Morrison har satt sam-
men et svært opplegg med sven-
ske, amerikanske og norske ar-
tister.

Merete Haslund er med som
korist. Mer i front finner man
gospellegender som Tata Vega,
Larry Norman, Andrea Croah!

Hun er også leder for Tromøy
MiniSing, og 1. mars skal den
gjengen sette opp musikal med
fokus på miljø og klima i frikir-
kens lokaler. Ektemannen har
skrevet musikalen.

– Han skriver mye som jeg får
lov til å bruke. Vi samarbeider
mye både musikalsk og på det
kreative plan. Det er en lykke å

kunne ha to så like interesser!
Det betyr masse for meg og ut-
viklingen jeg har hatt innen
kunstneriske uttrykk, forteller
hun.

Sammen med sønnene gutter
Lucas (6), Heine (8) og Mathias
(11) bor de på Rævesand.

Sang med Bye
«Dagens navn» har også bodd
lenge i Bergen, men hun nyter å
sitte ytterst på Tromøy og kikke
utover sjøen. Da tenker hun på

hvor heldig hun er som får jobbe
såpass fritt som hun sier hun får
– med drama på museet, som
lærer og ellers som sanger og
som en kreativ sjel. Også kan
hun mimre om den gang hun
koret for Erik Bye!

– Egentlig er jeg et stille og
sjenert menneske, sier hun.

Men slik oppfatter ikke folk
henne når de ser henne på sce-
nen i Granerevyen som Kirsten
Kvannes med hatt og fjær!

Full av sang og kreativitet

Merete Haslund spiller Kirsten Kvannes i Granerevyen, en av mange, ulike roller i hennes liv. FOTO: STEIN H. ØIGÅRD

DAGENS NAVN
Merete Haslund

Vi vil gratulere
god gutten vår,
Thomas Roland,
med 4-årsda-
gen i dag. Vi er
veldig glade i
deg! Klemmer

fra lillsesøster Ida, mamma og
pappa.

Hipp hurra for
Theodor
Rølvåg, som
fyller 1 år i dag.
Vi hilser til alle
kjente. Burs-
dagshilsen fra

mamma Mona og pappa Frode.

Vår kjære
Sandra
Rasmussen fyl-
ler 3 år i dag.
Mange gratula-
sjoner og klem-
mer fra Henrik,

mamma, pappa og resten av fa-
milien.

Familien
Belegu gratule-
rer Benjamin
Belegu så mye
med 1-årsda-
gen.

Familien Belegu gratulerer Amir
Belegu med 10-årsdagen, og
Kojtim Belegu med 8-årsdagen.

Vår herlige pappa og ekte-
mann, Helge Alexander Berg, er
nå halveis til 60! Han fylte 30
år den 9. januar. Vi er utrolig
glade i deg og stolte av deg!
Stor klem fra jentene dine, Hel-
le Marie, Wenche Sofie og An-
niken.

30 ÅR

Indre Agder
Begravelsesbyrå

Tlf. 37 08 26 43
Mobil. 915 52 003

Hele døgnet.

Ingeborg Espeland & Tore Konnestad

†
Min kjære Hansemann,
vår far, stefar, bestefar,
bror, svoger og onkel

Hans Sten Holm
Nielsen

født 7. august 1941,

sovnet stille inn i dag.

Arendal, 9. januar 2008.

Else
Maria
Theresa
(barn)

Vidar
Reidun Sefedin
Vigdis
(stebarn)

Barnebarn

Øvrige familie

Begraves fra
Bjorbekk kirke torsdag

17. januar kl. 12.30.

†
Min kjære mor,

svigermor, farmor,
oldemor, søster,
svigerinne, tante

og gode venn

Eva Narvestad
født 4. juli 1927,

sovnet stille inn i dag.

Arendal, 10. januar 2008.

Arne Hege

Steinar
Kjetil Rosa
Espen
Kristin
(barnebarn)

Marie Emilze
(oldebarn)

Inger Willy
(søster)

Nieser og nevøer

Odd
(venn)

Øvrige familie

Begraves fra Arendal
kapell torsdag 17. januar

klokken 12.30.Vår kjære datter.
Nydelige søster.

Vårt kjære barnebarn.
Gode niese, snille tante

og vår alles kjære

Ida Skomedal
Kræmer

født 4. oktober 1988,

gikk så altfor tidlig
fra oss i dag.

Lillesand, 7. januar 2008.

Hvor tungt og øde,
hvor trist her hjemme

når den vi elsket,
forlatt oss har.
Ei mer å høre

din kjære stemme.
En takk til deg for det du var.

Tore
Anne Marie

Bodil og Sigmund

Monica Trine
Kristine
Trine Øyvind
Elice Ronny

Johannes
Lars Normann

Besteforeldre

Jarle Linda

Bethina og Nicolay

Emma, Sanne,
Jonas, Emil, Markus

Øvrige familie og venner

Begraves fra
Birkenes kirke onsdag
16. januar kl. 13.00.

Vennligst ingen
kondolanser ved graven.

†
Min kjære umistelige

mann, vår høyt elskede
pappa, svigerfar, morfar,

farfar og oldefar. Vår kjære
svoger og onkel

Jonn Kristian 
Olsen

født 14. mars 1925,
døde fra oss i dag.

Saltrød, 11. januar 2008.

To flittige hender 
har lagt seg til ro, 
du var mot oss alle 
så kjærlig og god.
Du sovnet så stille 
da reisen var slutt, 

fra sykdom og smerte 
du nå hviler ut.

Ruth
Wenche John Egil
† Ole Kristian Henny
Arnt-Louis Helen
Torhild
Tone

Janne Wibeche, 
Eva Cathrine, Eli Ann,
Jan Remi, Linn Theres,

Mari-Anne, 
Hanne-Cecilia,
Alexander-Joe, 

Lars Anton, Tom Michael,
Ruth Liné, Kim André,

Henny Merete

Oldebarn

Øvrige familie

Begraves fra Stokken kirke
torsdag 17. januar 

kl. 10.30.
Sørgehøytideligheten
avsluttes ved graven.

Vi vil gratulere våre kjære, gode
foreldre, svigerforeldre og fan-
tastiske Mor og grandad (Gar),
med 40 års ekteskap. Liv og Rob
Trillo er like forelsket i dag som

da de giftet seg den 31. desem-
ber i 1967, og vi ønsker de nye 40
år sammen! Familien og venner
takker for en flott fest som ble
holdt hjemme hos jubilantene.

†
Min kjære mann, vår snille,

omsorgsfulle pappa, far,
svigerfar og bror

Magne Berglund
født 6. mai 1936,

sovnet stille inn i dag 
etter lang kamp 

mot sykdommen.
Hisøy, 11. januar 2008

To strevsomme hender 
har lagt seg til ro. 
Du gav oss mer 
enn du forstod.

Kari

Merete Thor
Tove Thomas
Sissel Glenn
Kenneth

Christoffer, Charlotte,
Cathrine, Simen, Sanne,

Kaia, Line

Birger
bror

Øvrige familie

Begraves fra Hisøy kirke
torsdag 17. januar 

kl. 10.30. Like kjært 
som blomster er en gave 

til Frelsesarméen.

Vår varmeste takk for all medfølelse,
blomster og vennlig deltagelse ved vår kjære
Arthur S. Kjørmos bortgang.

Astri
Wenche, Fredrik, Frank m/familier

TAKK

VI GRATULERER

Vi vil gratulere
vår snille tante,
Unni Erlingsen,
som fyller 40
år i dag. Masse
klemmer fra
Tobias og 

Marius.

Hipp hurra for Unni, vår spreke
40-åring som fyller år i dag.
Hilsen alle i Noas park barne-
hage.

Hipp hurra for
pappaen vår,
Odd Helge
Hushovd, som
fyller 40 år i
dag. Stor klem
fra Camilla,

Cecilie og Sondre. En god kos
fra Line også.

små&store Tilsendt stoff og bilder til 
små&store må være redaksjonen i hende senest kl. 12.00 to vir-
kedager før det ønskes på trykk. navnesiden@agderposten.no

40 ÅR

SSA 27. DESEMBER 2007: Irene
Håkedal Løddesøl og Asbjørn
Løddesøl, 4886 Grimstad, har
fått en gutt på 3734 g og 52 cm.
Andreas og Julie Martine har
fått en lillebror.

SSA 2. JANUAR 2008: Michelle
Heimtun og Jan Erik  Kristiansen,
Eydehavn, har fått en gutt på
3790 g og 51 cm.

SSA 1. JANUAR 2008: Monica I.
Nysæter og Ove Nysæter, Tauba-
neveien 16, 4825 Arendal, har
fått en gutt på 3410 g og 50 cm.
Eline Nysæter er blitt storesøs-
ter.

SSA 2. JANUAR 2008: Marian-
ne Ramberg Larsen og Espen
Saltvig, Jonsvold, 4818 Færvik,
har fått en gutt som heter Lukas
og var 3286 g og 47 cm.

NY I VERDEN

RUBINBRYLLUP

Dagens sitat
En vis mann kjennes ikke på at
han ikke gjør feil, men på at han
ikke gjør den samme feilen to
ganger.

Ukjent


