Folk Nyheter 39

Fredag 30. mars 2012
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Navnedag

På denne dag

Holger og Olga: Holger er
dansk form av norrønt Holmgeir, sammensatt av holmr
(holme) og geirr (spyd). Olga
er russisk form av Helga, av
heilagr (hellig). Bildet: Operasanger Olga Marie Mikalsen.

Kjetil Reinskou er
næringssjef i Røros
kommune.

1949: Det brøt ut opptøyer i Reykjavik som følge av Alltingets
beslutning om å melde Island inn
i NATO. Demonstrantene kastet
stein mot parlamentsbygningen.
Politiet brukte køller og tåregass
for å få spredt folkemengden.

†
Vår alles kjære

Sigurd Stubbe

Forenkler virkeligheten: Mange svarer bare «jeg vet at du tar feil», men det er

f. 22.7.1916
sovnet fredfullt inn.
Selbu, 27. mars 2012.
Per
Hans
Berit
Mari, Tom Helge, Mona Beate
Lidveig
Helga
(søster)
Begraves fra Selbu kirke
onsdag 4. april kl 11.00.
Alle som vil følge til graven,
er velkommen i kirka
og til kaffe på menighetshuset etter jordfestelsen.
Like kjært som blomster, er
en gave til Selbu Sykehjem,
2. etasje.

Oslo: Statsminister Jens
Stoltenberg ba oss alle
bli digitale nabokjerringer etter 22. juli.
Lars Gule vil lære deg
hvordan i sin nye bok.

Flere må gå inn i de «de
mørke kroker på nett» og
ta til motmæle mot ekstreme holdninger, var
statsministerens budskap
i årets nyttårstale – den
første etter terrorangrepene 22. juli. Islam- og
innvandringsfiendtlige
nettsteder har blitt pekt på
som en viktig faktor i radikaliseringen av terroristen
Anders Behring Breivik,
som tok livet av 77 mennesker og skadet svært
mange på Utøya og i regjeringskvartalet.
Filosof og forsker Lars
Gule var en av de få som allerede for flere år siden frekventerte skyggesidene på
nettet. Gjennom hundrevis av innlegg forsøkte han
å ta til motmæle mot eks-

tremistene – inkludert
Breivik.
– Venner og kollegaer sa
til meg: Jeg skjønner ikke
at du orker, så mye kjeft
som du får. De fleste ville
bare holde seg unna, de så
på disse nettstedene som
kloakk, forteller Gule til
NTB.
I sin nye bok «Ekstremismens kjennetegn. Ansvar og motsvar» gir han
råd og hjelp til andre som
nå vil prøve seg i debatter
med ekstremister og konspirasjonsteoretikere.

Slå tilbake
Gule sier boken er ment
som et verktøy for hvordan
man kan skille ekstremisme fra gangbare oppfatninger, og til hvordan
leserne kan ta til motmæle
– enten ekstremisten skjuler seg bak en anonym
identitet på nettet eller
dukker opp i form av et familiemedlem under et
middagsselskap.

– Det er litt for mange
som ikke gjør en ordentlig
jobb med å gjendrive feilaktige påstander. Mange
svarer bare «jeg vet at du
tar feil», men det er ikke
noe argument. Man kommer ikke utenom å trene
seg på å vurdere argumenter og å aktivt finne motargumenter, sier Gule.
Han mener den digitale
virkeligheten har gjort
dette arbeidet mye mer
akutt og nødvendig.
– Det er internetts bakside.
Forfatteren mener de
vanligste ekstremistoppfatningene passer dårlig
med hans erfaringer fra
felten.
– Det faglige tar utgangspunkt i personer
som bryter med normer og
juridiske regler, men det
vanligste er at folk har ekstreme virkelighetsoppfatninger, sier han.
BIRGITTE IVERSEN
NTB

Begravelser/bisettelser
Heimdal kirke:

Solfrid Kristianne
Sivertsen .............. kl.13.00
Lade kirke:

Torleif Arthur
Hansen ................. kl.11.00
Roar Albertsen .... kl.13.00
Leinstrand kirke:

Anne Holten ......... kl.11.00
Ranheim kirke:

Ragnhild
Haugan ................ kl.11.00
Rosenborg kapell:

Ellen Marie «Lølla»
Waack .................. kl.13.00
Svanholm seremonirom:

Momme Carstens kl.11.00

Mabel Kristine
Iversen ................. kl.13.00

Oppdal kirke:

Morten Bjørkliås .. kl.11.00
Aagot Fagge ........ kl.13.00

Orkdal kirke:

Tilfredshet kapell:

Dagny Sundem
Ekrann ................. kl.11.00

Buvik kirke:

John Leach
Trelease ................ kl.11.00

Ruth Saltnes ........ kl.12.00
Egge kirke:

Asbjørn
Jørgenvåg ............ kl.12.00
Hemne kirke:

Ole Johan Melum . kl.11.00
Melhus kirke:

Aslaug Bø ............ kl.13.00
Meråker kirke:

John Arnfinn
Gresseth .............. kl.13.00

Ramsvik kirke:

Magnhild
Tokstad ................ kl.13.00
Rein kirke:

Gudmund Berg ... kl.10.30
Selbu kirke:

Bård Morset ......... kl.11.00
Stranda kirke:

Anna Sofie
Normann .............. kl.11.00

Per Egil Henriksen
sovnet stille inn,
57 år gammel.
Trondheim, 27. mars 2012.
Elsi Cathrine
Arne Olav
Silje Helene
Vi så at du led,
i vårt hjerte det sved.
Vi vil deg aldri glemme,
for i himmelen er du hjemme.

Begraves fra Lademoen kapell
tirsdag 3. april kl 13.00.
Sørgehøytideligheten
avsluttes ved graven.

Min kjære pappa,
vår snille bestefar,
svoger, onkel
og gammelonkel

ikke noe argument, sier Lars Gule, forfatter av «Ekstremismens kjennetegn. Ansvar og
motsvar». Foto: LISE ÅSERUD / NTB Scanpix

Håndbok for
digitale nabokjerringer

Vår kjære far og svigerfar

Kristian Kristiansen
Min kjære Hjalmar, vår
snille pappa og svigerfar, vår
elskede bestefar og min gode
bror, svoger og onkel

Hjalmar Leinart
Skjærvik
f. 27.7.1931
døde brått fra oss i Albir,
Spania.
Trondheim / Arendal / Frøya,
22. mars 2012.
Alfhild
Håvard
Hanne
Anders
Evy Anette
Tonje, Kjerstin, Håkon, Emil,
Maria, Thea, Odin
Alfhild (søster)
Øvrige familie
Når jeg er borte,
gråt litt over meg.
Tenk på meg av og til
- men ikke for ofte.
Det er ikke godt for deg
og dine nærmeste
å la tankene dvele
for lenge ved døden.
Tenk på meg slik jeg var
i noen lykkelige stunder i livet.
Fremkall minnene
- men ikke for lenge.
La meg være i fred
slik jeg skal la deg være i fred.
Når du lever skal
dine tanker være i livet.

Bisettelse i Tiller kirke
tirsdag 3. april kl. 11.00.
Alle som ønsker det
er velkommen i kirken.
Minnestund for den nærmeste
familien etter bisettelsen.
Like kjært som blomster, er
en gave til Frelsesarmeens
gavekonto 3000.15.07350.
Gaven kan gis i kirken.

døde fra oss
etter kort tids sykeleie,
88 år gammel.
Trondheim, 27. mars 2012.
Ailin
Torstein og Anette
Knut Roger
Øvrige familie
Et strevsomt liv er ebbet ut,
en ﬂittig hånd har dovnet.
Din arbeidsdag har nå tatt slutt,
ditt gode hjerte sovnet.

Begravelse fra Strinda kirke
tirsdag 3. april kl 13.00.

†

Min kjære hustru, vår kjære
mamma, svigermor, farmor,
mormor og oldemor, min
datter, søster og vår tante

Berit Sætertrø

f. 22.2.1944
døde fra oss i dag.
Flornes, 28. mars 2012.
Torbjørn
Monica
Tom Heine
Thomas
Kirsti
Renate
Snorre
Martin, Kristoffer, Ine,
Sondre, Julia, Sara
Noa
Grete
Reidun
Øvrige familie
Alle som vil følge henne
til graven, er velkommen
i Floren kapell, tirsdag
3. april kl. 13.00.
Like kjært som blomster er
en gave til Kreftomsorgen
i Hegra Sone.

Nils Stenvold
f. 7.august.1927
døde brått fra oss i dag
Stenvolden, 27. mars 2012.
Jorun
Ola
Karina, Geir
Øvrige familie
Dypt savnet.

Begravelse fra Brekken Kirke
tirsdag 3. april kl 11.00.
Like kjært som blomster er
en gave til Brekken/Aursund
skytterlag.
Sørgehøytidligheten avsluttes
ved graven.

†

Vår gode mamma,
mormor, oldemor,
svigermor og søster

Hilleborg Margrete
Aastad

f. Sagen
f. 17.10.1924
døde fra oss.
Steinkjer, 27. mars 2012.
Marit Beate
Ole
Karin
Harald
Liv
Jonvald
Edvin (bror)
Ragna
Barnebarn, oldebarn
Øvrige familie
Vi minnes deg med glede.

Begravelse fra Egge kirke
tirsdag 3. april kl. 12.

Takk for deltakelse
Hjertelig takk

for all vennlig deltagelse,
vakre blomster, pengegaver
og god omsorg ved vår kjære
mor Ida Yngfrid
Skjervolds bortang.

Lillian, Eva og Per
med familier

Takk for vennlig
deltagelse ved vår alles
kjære Jorun Foss Hansens
bortgang.
Familien

Hjertelig takk

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

Min kjære mann, min gode
far og snille bestefar

Vi takker hjerteligst
for gavene til minne om

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

for all vennlig deltagelse
og oppmerksomhet ved
vår kjære Einars bortgang. Takk for pengegaven til St. Olavs Hospital
avdeling Geriatri.
For familien Harriet
Moen

