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Åge Storhaug er død
Vår kjære bror Åge Storhaug ble
begravd fra Voksen kirke fredag
4. mai. Det var en meget stilfull
begravelse, der familie, venner og
hele Turn-Norge møtte frem for å
hedre den store turnkongen.
Åge ble født 5. april 1938 på
Storhaug i Klepp, han viste tidlig gode evner i idrett. Da krigen
kom var vår far Lars S. formann i
idrettslaget. Da tyskerne tok turnhallen, ble alle turnapparatene
flyttet til låven på Storhaug. Dette
var nok en medvirkende årsak til
at interessen for turn ble så stor.
Far mente at allsidig trening var
viktig, derfor var Åge også en habil friidrettsutøver, som norsk militærmester i høyde med 1,87.
Utenom å trene daglig i løa,
var Åge aldri redd for å ta et tak
i gårdsarbeidet. Han var en ener
når det gjaldt tynning og kvisting
av forbeter.
Med sin far som trener og inspirator ble grunnlaget for en markant karriere innen turnsporten

lagt, noe som resulterte i hans første gull i junior-NM i 1956. Sin første sammenlagtseier i senior-NM
og kongepokal vant han i Kristiansand 1958.
I alt skulle Storhaug vinne 14
kongepokaler, den siste i 1972.
Dermed vant han alle mesterskap mellom 1958 og 1972 unntatt 1965, da ble han skadet under
mesterskapet. Åge fikk med seg
14 kongepokaler som utøver og 11
år som landslagstrener.

Åge var meget effektiv både i
skole og trening, han hadde alltid
med seg en lapp i lommen med
gloser under treningsøktene.
Etter handelsgymas i Stavanger, reiste han til Køln og studerte økonomi. Det var her han traff
kona Gloria fra Stockholm.
Åge hadde stor interesse for å
lære nye språk, og snakket ni europeiske språk flytende.
Etter at han flyttet til Oslo, hadde han fortsatt god kontakt med
hjembygden. Han ringte ofte og
snakket med familien, men og naboer og venner fikk ofte telefon.
Fem dager før han døde ringte
han til en nabo på Klepp for å gratulere han med dagen.
I 2004 ble Åge utnevnt til æresmedlem av Norges Gymnastikkog Turnforbund.
I 2009 mottok Åge H.M. Kongens fortjenestemedalje i gull for
sitt årelange arbeid for og med
turnsporten i Norge.
lars, Arvid og Brit med familier

Godt utdannet, men likevel uføretrygded
Personalia
hh
Helle Kristine Schøyen
(f. 1961), bildet,
er oppvokst i
Bærum. Medisinsk embedseksamen ved
Universitetet
i Oslo i 1990. Spesialist i psykiatri
2001. Arbeid ved Psykiatrisk klinikk,
Haugesund Sykehus/Helse Fonna
1997-2000. Stavanger Universitetssjukhus/Helse Stavanger fra 20002001, 2006-dd; Jæren DPS fra 20012006. 2010-2012 ph.d. -stipendiat
ved Institutt for klinisk medisin, UiB.

del enslige, har betydelig lavere
inntekt og mottar uføretrygd i en
mye større grad enn den generelle

DAGENS oRD

Si i fra
Mine søsken, hvis en av dere blir
grepet i et feiltrinn, må dere som
har Ånden, hjelpe ham til rette.
(Gal.6.1)
Det var ingen tvil. Jeg hadde
bommet. Sagt, eller rettere skrevet noe som ikke var riktig. Hva
feilen besto i er egentlig uinteressant. Men jeg hadde forvekslet to
firmanavn i en andakt i Stavanger
Aftenblad.
Jeg ble kontaktet av firmaet det
gjaldt. Fikk en tydelig, men hyggelig telefon der jeg ble gjort oppmerksom på feilen.
Jeg ante ikke om dette, men det
var ikke vanskelig å skjønne at jeg
hadde bommet. Og det var enkelt
å bare si det som det var. Beklage, og si at dette burde jeg klart
bedre. Praten ble faktisk direk-

te hyggelig, og jeg tror både han
som kontaktet meg og jeg selv var
fornøyd i etterkant. Jeg var selvsagt ikke fornøyd med at jeg hadde gjort en feil. Men det var veldig
greit å få snakket om det og få det
ut av verden. Du så mye irritasjon,
misforståelser og bryderi vi hadde spart oss selv for om vi hadde
vært flinkere å gjøre akkurat dette. Ta ting opp med den det gjelder. Snakke til en person i stedet
for å snakke om en person.
Det blir alltid klamt rundt oss
når det prates om en person, spesielt når vedkommende ikke er til
stede for å forklare eller forsvare
seg. Men du så frigjørende det er
å ta kontakt og få ting ut av verden.
Sigve Ims

Min kjære Magnus
og beste venn, vår gode bror,
svoger og onkel

Asbjørg Markussen

Vår alles kjære

Magnus Dale

døde i dag,
77 år gammel.

sovnet stille inn i dag,
68 år gammel

DokToRGRAD

Helle Schøyen har disputert for
ph.d.-graden ved Universitetet i
Bergen med avhandlingen:
”Socio-economic status, education and occupational outcome in bipolar disorder”.
Bipolar lidelse er en psykisk lidelse, kjennetegnet ved tilbakevendende depressive og maniske
episoder. Bipolar lidelse er rangert blant de ti sykdommene i verden som er forbundet med høyest
risiko for uførhet.
Årsakene til den høye risikoen
for uførhet ved bipolar lidelse er
ufullstendig forstått. Denne avhandlingen har sett nærmere på
hvilke faktorer som kan ha betydning for uførhet ved bipolar lidelse.
Studiene i avhandlingen viser at
på tross av at pasienter med bipolar lidelse i Norge oppnår samme
utdanningsnivå som den generelle befolkningen, er en høyere an-

Dødsfall

befolkningen. I den generelle befolkningen gir økende utdanning
redusert risiko for uføretrygd.
I motsetning til den generelle
befolkningen, fant vi i denne avhandlingen ingen ”beskyttende”
effekt av høy utdanning mot uføretrygd ved bipolar lidelse.
Derimot viste depressiv symptombelastning målt som antall
innleggelser for depressive episoder og sykdomsvarighet å øke risikoen for uføretrygd, mens faktorer som generell intelligens og
funksjonsnivå før sykdomsstart
overraskende nok ikke viste noen
sammenheng med risiko for uføretrygd.
Studien understreker viktigheten av tidlig oppdagelse og god
oppfølging gjennom livet for å forhindre fall i sosial og yrkesmessig
fungering hos pasienter med bipolar lidelse.

Mobilapp
for Ryfylke

Nå kan turister få informasjon om attraksjonar frå Forsand til Røldal mens dei køyrer Nasjonal turistveg Ryfylke. Reisemål Ryfylke har
som første destinasjonsselskap i landet laga ein mobilapp som er din private turleiar.
Ryfylke multiguide brukar
GPS-funksjonen på mobiltelefonen til å spela av informasjon når ein nærmar seg
ein av dei 27 kulturattraksjonane frå Oanes i sør til Røldal i nord. Turistante får lyd,
bilete, tekst og lenkjer under vegs. I første omgang på
norsk, men snart også på engelsk.

Søster
Nieser og nevøer
Øvrige familie og venner

Ditt minne vil stå oss nær
Gerd
Kjellaug
Hans
Einar
Wenche

-

Bisettelse fra
Bekkefaret kirke, tirsdag
15. mai kl. 13.00.

Knut
Karen Sofie
Aud
Egil

Takk

Nieser og nevøer

Takk for all

Bisettes fra Sandnes kapell,
tirsdag 22. mai kl. 14.30.

oppmerksomhet i forbindelse med Mette Erfjord sin
bortgang og takk til personalet på sjukeheimen på
Sand for god omsorg heilt
til det siste.
Familien.

Min kjære Asgaut,
snille gode far og svigerfar,
morfar, oldefar,
svoger og onkel

Hjartelig takk

Asgaut Fjelde
døde stille i dag, 80 år gammel
SUS/Jørpeland, 14. mai 2012.
Alltid positiv og glad.
Takk kjære far, for alt du var.
Ruth
Ragnhild og Magne
Anne Torill og Vidar
Gerd Reidun og Nils
Jan Petter og Helen
Ruth Anne og Arvid
Linn Anita og Tor Harald
Vidar Andre
Karina og Kjetil
Åsbjørn, Amalie
Emanuel, Fredrik, Emilie
Øvrige familie

for all deltaking ved vår
kjære Astrid Steinnes sin
bortgang. Ein særskild
takk til personalet ved
BO 1 Vardheim for god
omsorg og pleie. Takk også
for kr. 7375.50 til Norea
Mediemisjon og Nytt Liv
Media.
Familien

Vi takker hjerteligst
for gavene til minne om
ASTRID SÆTHER
HAGLAND
Kontonummer: 8380 08 73730

Begravelse fra
Jørpeland kyrkje
fredag 18. mai kl. 13.00.

Min elskede Mette
og beste venn,
søster, svigerinne, tante
og gode venninne

Mette Kristine
Selvik

født Isaksen
døde uventet fra oss i dag,
56 år gammel
Rikshospitalet/
Sunde 10. mai 2012
Ditt gode humør
i hjertet vi gjemmer.
Din godhet og trygghet
vi aldri glemmer.
Vi savner deg alle,
du var oss så kjær.
Ditt minne vil alltid
stå oss så nær
Jan Sigbjørn

ryfylke

Stavanger,
8. mai 2012.

SUS / Sandnes,
14. mai 2012.

Alf og Gerny
Ingolf og Cidsel
Else og Bjørnar
Thor og Rita

Hjertelig takk for
testamentariske gaver og
minnegaver, som bidrar til
å redde og beskytte liv.

Kirkens Nødhjelp

Tlf. 22 09 27 00
www.kirkensnodhjelp.no

Tusen takk

for gaven til minne om

HALVOR
EKLE

Bankgiro: 8200 01 03000 Tlf. 22 99 09 00

Vi takker for gaver
til minne om

Olav Håkon
Syversen

Stein Magne og Kjersti
Tantebarn
Anne, Merethe Einarson
Øvrige familie

«Sykehuset i våre hender»

Begravelse fra Eiganes kapell
fredag 18. mai kl. 11.00

Bankgiro: 3201 - 0721341
www.sivh.no

Tjenester

SPESIALIST PÅ GRAVSTEIN

Stort utvalg av

GRAVMINNER
VI LEVERER GRAVMINNER TIL HELE ROGALAND!

Th. Vaaland Granitt

Kirkebakken 36, v/Hetlandskirken i Stavanger sentrum • Tlf. 51 89 33 56/928 31 866

www.vaalandgranitt.no

