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fødselsdagen

hh90 år 
Signe Johanne Storli, 
Stavanger. Gratulerer 
til vår alles kjære mor, 
bestemor, oldemor og 
svigermor. Vi er veldig 
glad i deg. Hilsen fra 
barn, svigerdatter. 
barnebarn og  olde-
barn. 

hh60 år 
Nils Magne Nevland, 
Klepp. Vi gratulerer 
vår kjære pappa, mor-
far og svigerfar med 
60-årsdagen! Håper 
på fin og minnerik 
feiring på Gran Cana-
ria. Glad i deg. Klem 
fra Jonatan, Ada, Line, 
Fabbi,  Lis og Olag.

hh50 år 
Kjetil Randeberg, 
Velkommen etter 
kjære. Jeg vil ønske 
min gode hobbykokk 
og snille mann en fin 
bursdagsfeiring i dag.   
Takknemlig for at du 
er min mann. Klem 
fra din kone barn og 
barnebarn.

hh30 år 
Marius Olsen, Hinna. 
Gratulerer med dagen 
til vår kjære sønn og 
stesønn. Vi gleder oss 
til feiring på lørdag. 
Mamma og Per.

hh20 år 
Erlend Sjøveian, 
Stavanger. var 20 år 
mandag 20. oktober.  
Hipp hurra for den 
aktive flotte ungdom-
men!  Håper du hadde 
en fin dag.  Stor klem 
fra Jørgen og mamma. 

hh20 år 
Espen Bjørkli, Hinna. 
Espen er snart ferdig 
utdannet elektriker. 
På fritiden liker han 
å trene, se film og 
høre musikk. En snill 
og kjekk sønn, og 
bror ønskes til lykke 
fra mor, far og hele 
familien.

hh18 år 
Marte Sunde, Klepp. 
Vår fineste Marte er 
18 år. Gratulerer så 
mye med dagen og 
lykke til med alt det 
spennende du går 
i møte. Glad i deg. 
Klemmer fra Vegard, 
mor og far. 

hh18 år 
Helen Stokka, Aust-
rått. Helen er 18 år i 
dag!!! Me vil gratu-
lera så  mye med den 
store dagen! Gladf i 
deg!!  Klem fra alle i 
familien.

hh17 år 
Hilde Kvam Måland, 
Hundvåg. Hipp hurra 
og gratulerer med da-
gen til vår kjære Hilde! 
Du er en kjempegod 
jente som vi alle er så 
glad i. De beste ønsker 
og mange gode klem-
mer fra  alle dine. 

hh12 år 
Andreas Naaden  
Hirsch, Madla. Hipp, 
hipp, hipp hurra for 
vår flotte Andreas 
som er 12 år.! Gra-
tulerer så mye med 
dagen! Klem fra far,  
mor og Per-Harald. 

hh12 år 
Othelia Skaugen 
Omland, Sola. Hipp 
hurra og mange gra-
tulasjoner til en aktiv, 
blid, god jente og en 
super storesøster! 
Bursdagsklemmer fra  
farmor, farfar, mormor 
og tante Hanne. Kjem-
peglad i deg! 

hh12 år 
Valine Bergsholm 
Bryant, Sandnes. Vi 
gratulerer masse med 
12-årsdagen !  Klem 
fra Serina, mamma og 
pappa.

hh11 år 
Tiril Dørum, Hipp 
hurra! Du er en positiv 
og glad jente som 
går i 6. kl. på Våland. 
Fritiden bruker du på 
kulturskole, drama/
teater og «chille» 
med venner. Pappa, 
mamma, Miriam og 
Miranda.

hh10 år 
Øyvind Lamark, 
Ganddal. Hurra for 
Øyvind som er 10 år 
19. oktober! Masse 
gratulasjoner og 
klemmer fra storesøs-
ter, mamma og pappa.

hh10 år 
Miriel Eriksen, Sta-
vanger. Hurra for 
Miriel som er 10 år i 
dag. Du er ei flott og 
sporty jente som vi 
alle er veldig glad i. 
Gratulerer med dagen 
fra farmor, farfar og 
oldemødre. 

hh10 år 
Martin Karlsen 
Nertoft, Stavanger. 
Gratulere så mye med 
10-årsdagen din i dag, 
Martin. Håper dagen 
din blir super. Masse 
glad i deg, klem fra 
hele familien.

hh10 år 
Thomas Dahle Het-
land, Vaulen. Han er 
en ivrig fotballspiller i 
Vaulen IL og har også 
begynt med inne-
bandy. Thomas er en 
smilende og glad gutt. 
Mange gratulasjons-
klemmer fra Marius, 
mormor og morfar.

hh10 år 
Juan Pablo Ravnås, 
Hjelmeland. Mormor 
og morfar gratulerer 
den gilde guten og 
ønsker han ein flott 
feiring av dagen.

hh9 år 
Elise Dale, Madla. 
Hipp  hurra for ver-
dens beste Elise! Hå-
per du får en fantas-
tisk bursdag. Mange 
bursdagsklemmer fra 
Amalie, mamma og 
pappa! 

hh7 år 
Mia Ytreland Tidbury, 
Sandnes. Hipp hurra, 
Mia er 7 år i dag! 
Verdens beste store-
søster, og godjenta 
til mamma og pappa. 
Vi er glad i deg! Stor 
bursdagsklem fra 
Emil, Mats, mamma 
og pappa.

hh6 år 
Emilie Fister  
Andersen, Madla. Vi 
vil gratulere jenta 
vår med 6-årsdagen 
som var i går. Du er 
ei sporty jente som 
svømmer og turner. 
Koser seg i 1.klasse. 
Klem  Sofie,  William, 
Mathias, mor og far.

hh5 år 
Hermine Slagstad 
Lund, Eiganes og 
Våland. Gratulerer så 
mye med 5-årsdagen! 
Du er en solstråle med 
mye godt humør. Vi 
er så glad i deg og 
gleder oss til å feire 
bursdagen din! Klem 
fra mamma, pappa, 
Alva  og Pusur.

hh4 år 
Victoria Nordahl An-
dersland, Stangeland. 
Verdens beste Victoria 
varr 4 år 20.10. Hipp 
hipp hurra for god-
jenta vår! Vi er velldig 
glad i deg. Stor klem 
fra Henrik, Christian, 
Emilie, mamma og  
pappa.

hh4 år 
Henrik Ertvaag, 
Eiganes og Våland. 
Hipp hurra for verdens 
beste Henrik som 
er 4 år i dag. Vi er 
veldig glad i deg, alle 
sammen. Stor klem 
fra mamma, pappa og 
lillesøster Kaja. 

hh3 år 
Lucas Sandvik, Riska. 
Gratulerer så mye med 
3-årsdagen til vår 
flotte gutt, Lucas! Vi 
er kjempeglad i deg! 
Klem fra mamma, 
pappa og Anna.

hh1 år 
Jacob Vetrhus  
Nygård, Bryne. Bli-
deste godgutten, Ja-
cob  er 1 år i dag. Mor, 
pappa, onkel Matsen, 
mormor og besteKarl 
gratulerer så mye med 
dagen. 

hh1 år 
Henriette Harberg 
Finset, Figgjo. Sol-
strålen Henriette på 
Figgjo er 1 år i dag. 
Gratulasjoner og 
gode klemmer fra 
Daniel, Simon, Malene, 
mamma og pappa, 
besteforeldre og  ol-
demor.

hh1 år 
Anve Brekkhus Se-
land, Åsane, er 1 år i 
dag. Vi gratulerer den 
strålende gutten med 
dagen! Kjekt å feire 
deg i helgen! Ønsker 
deg en flott dag! Hil-
sen farmor og farfar.

navnedagen

Bergljot: 747 kvinner har Bergljot som 
første eller eneste fornavn. Nordisk, fra 
norrønt Bjergljót. Sammensatt av Berg-
som trolig betyr «berging, vern», og -ljot, 
som trolig betyr «lys, skinnende». Kjent 
fra 900-tallet.
Birger: 3087 menn har Birger som første 
eller eneste fornavn. Kjent, fra norrønt 
birgir, som betyr «hjelpsom, hjelper». 
Kjent i Norge fra 900-tallet. 
Birk: 1140 menn i Norge har Birk som før-
ste eller eneste fornavn, mens 54 perso-
ner heter Birk til etternavn. Navnet betyr 
bjørk og skal ha skotsk opprinnelse. 

dOKTORgRad

Disputas om 
forkynnelse

Teologen Grete Tengsareid Sø-
vik, bildet, har gjort en undersø-
kelse av prekener holdt på NRK 
P1, med fokus på forholdet mel-
lom narsissistiske trekk i vår kul-
tur og forkynnelse av frelse fra 
synd. Tirsdag 4. november for-
svarer hun undersøkelsen for 
PhD-graden ved Misjonshøg-
skolen. 

Søviks undersøkelse viser at 
forkynnelsen av frelse fra synd 
både påvirkes av narsissistiske 
trekk og at den utfordrer slike 
trekk i kulturen. Narsissismefor-
ståelsen i avhandlingen bygger 
på psykiateren Heinz Kohut, his-
torikeren Christopher Lasch og 
psykiateren Finn Skårderud. På 
bakgrunn av disse utvikles åtte 
narsissisme-kategorier: selvfo-
kus, relasjonsfokus, skam, gran-
diositet, tomhet, overfylthet, fri-
hetsfokus og avhengighet. Dis-
se kategoriene anvendes så til å 
gjenfinne spor etter narsissistis-
ke trekk i forkynnelsen, slik den 
kommer til uttrykk i det utvalgte 
prekenmaterialet fra NRK P1. 

Et hovedfunn i materialet er at 
forkynnelsen av frelse fra synd i 
mange tilfeller blir redusert i for-
hold til det som er vanlig i nor-
ske homiletiske lærebøker, og 
avhandlingen drøfter i hvilken 
grad en slik reduksjon kan for-
tolkes som uttrykk for en påvirk-
ning av narsissistiske trekk. Stu-
dien trekker her frem at frelse i 
flere prekener utlegges som om 
frelse først og fremst handler 
om at narsissistiske lengsler blir 
innfridd, og at flere av predikan-
tene psykologiserer prekentek-
sten. Videre viser studien hvor-
dan narsissistiske trekk i vår kul-
tur påvirker mer kommunikative 
sider ved forkynnelsen. Avhand-
lingen viser også hvordan noen 
av predikantene utfordrer narsis-
sistiske trekk ved å advare mot, 
vise alternativer til eller gi løfte 
om helbredelse fra slike trekk. 
Studien finner imidlertid at få av 
predikantene utfordrer narsissis-
tiske trekk ved direkte å identifi-
sere dem som uttrykk for synd.

Personalia

hhGrete Tengs-
areid Søvik er 
født i 1975, cand.
theol. 2002, 
stipendiat ved 
Misjonshøgsko-
len 2006, og fra 
2014 trosopplæ-
ringsprest i Grø-
dem menighet.

Bruken av kort økte 
med 10 prosent 
Tall fra Nets og Finans Norge 
viser at betalingskortene ble 
benyttet 131,5 millioner ganger 
i september, en økning på 10,3 
prosent sammenlignet med 
samme måned i fjor. — Hittil 
i år er det utført i overkant av 
en milliard kortbetalinger med 
BankAxept.


