
Katarina
Szilagyi
Liisberg på
Kolsås
konfirmerer
seg lørdag
28. mai.
Gratulerer
med den
store dagen.
Hilsen
mamma,
pappa og alle andre som er glad
i deg.

Haslum krematorium store
seremonirom, fredag 27. mai:
Kl. 10.00 Rune Krogh Albertsen.
Kl. 12.30 Arne Gofjeld.

Haslum kirke, fredag 27. mai:
Kl. 12.00 Rolf Corneliussen.

Asker kirke, fredag 27. mai:
Kl. 14.00 Knut Syverud.

Asker kapell, fredag 27. mai:
Kl. 12.00 Johannes Nerseth.

på din side

padinside@budstikka.no

Budstikka, pb. 133, 1376 Billingstad

MMS til 2229 kodeord: bursdag

Våre yngste
Skriv fullt navn og adresse■

på avsender.
Hvor og når barnet er født.■

Kjønn, vekt, lengde.■

Ta gjerne bilde av barnet■

sammen med foreldre og søsken.

Minneord
Skriv fullt navn, alder, dødsdato■

og bosted.
Maks 300 ord (gjerne foto).■

Skrives i omtaleform (ikke du-form).■

Avisen forbeholder seg retten til■

å redigere minneordet.

Skriv fullt navn, adresse,■

fødselsdato.
Send gjerne bilde.■

Leveringsfrist for fødselsdags-■

hilsener og jubilanter: kl. 12.00
to virkedager før innrykk.

Hver uke trekker vi ut en■

heldig vinner blant de innsendte
gratulasjonene.
Vinneren får en oppmerksomhet
fra Budstikka.

Jubilanter, fødselsdagshilsener og brudepar

dødsfall

bisettelser

vielser

Torsdag 26. mai 201174

konfirmanter

Bærum:
Ester Synnøve Rise,
f. 19.9.1925, død 23.5.2011.
Rune Krogh Albertsen,
f. 13.2.1945, død 19.5.2011.
Åge Olvar Amundsen,
f. 17.9.1922, død 17.5.2011.
Alfred Hugo Angell,
f. 8.8.1946, død 18.5.2011.
Asker:
Torbjørn Ecklund,
f. 4.3.1933, død 23.5.2011.

begravelser

Østerås. Nylig ble Ellen
Vivian Piro tildelt
Kongens fortjenst-
medalje i sølv.

Piro fikk hederen for sin innsats
som stifter og generalsekretær i
Norges ME-forening.

Det var fylkesmannen i Oslo
og Akershus, Hans Røsjorde,
som sto for selve overrekkel-
sen. Han berømmet Piro for et
fantastisk arbeid for ME-syke i
Norge, blant annet ved at hun
stiftet NMEF etter selv å ha blitt
rammet av sykdommen myalgisk
encefalopati i 1987. Fra samme
år har hun, i tillegg til å være
leder, fungert som sekretær,
telefonvakt, pasientombud, vei-
leder, rådgiver, fagkilde, koordi-
nator, pressekontakt med mer.
Dette har hun gjort 24 timer i
døgnet, 365 dager i året i 23 år!

Kontroversiell
– ME, eller kronisk utmattelses-
syndrom, er en kontroversiell
lidelse. Det medisinske fag-
miljøet er ikke enig om årsak
eller hvordan sykdommen bør
behandles. Det anslås at mellom
9.000 og 18.000 nordmenn har
denne diagnosen, og de aller
sykeste er sengeliggende, svært
vare for sansepåvirkninger som
lyd, lys og berøring, understreket
Røsjorde.

Han påpekte at Ellen Piro
hadde gjort sykdommen kjent i
Norge. Hun har fått sykdommen
godkjent av Rikstrygdeverket
og kjempet frem trygderettighe-
ter. Det arbeid Ellen V. Piro har
lagt ned har dannet hele grunn-

laget for ME-saken i norsk sam-
menheng, blir det understreket
i begrunnelsen, hvor hun blir
fremstilt som en pioner.

Til tross for egen sykdom har
hun hatt døgnkontinuerlig tele-
fonvakt. Hun har gitt støtte og
veiledning til syke og fortvilede
mennesker i en håpløs situasjon.
Fordi sykdommen har vært lite
kjent og akseptert, har mange
pasienter møtt liten forståelse i
helsevesenet og på trygdekonto-
ret/Nav. Her har Piro bidratt til
å hjelpe og lose pasienter gjen-
nom det offentlige for å fremme
deres rettigheter.

Ellen Vivian Piro gikk av som
generalsekretær 31. januar 2010,
og er nå internasjonal koordinator.

Freddy Nilsen

freddy.nilsen@budstikka.no

Heder til
aktiv ildsjel

Lørdag 28. mai:
Wenche Elvsveen og Vegard N.
Standal Meisingset.
Vielse i Haslum kirke kl. 16.00.
Adresse for dagen: Haga gård,
Griniveien 331, 1356 Bekkestua.

Lørdag 28. mai:
Karoline og Karsten Skotte-
Eriksen gifter seg i Haslum kirke
kl. 14.30. Hipp hurra! Mamma
og pappa gifter seg, og vi skal
være stilige brudesvenner.
Hilsen Eliah og Jasper Skotte-
Eriksen.

Lørdag 28. mai:
Vi har valgt å bli gamle sammen.
Dette feirer vi med seremoni og
fest på Strand restaurant den 28.
mai. Seremonien starter kl. 15.00.
Ellen Dahl og Marius
Halvorsen.

Anja Andreassen og Johannes
Alming Daleng har fått nok
en prinsesse, og Mathea en
lillesøster. Hun ble født på
Bærum sykehus 10. mai, veide
3.710 gram og var 49 cm lang.
Familien bor på Jongskollen.

våre yngste

STOLT: – Dette er det aller første
«royal award» i ME-sammenheng,
og jeg er svært takknemlig, sa Ellen
Vivian Piro, da hun på sin 70-årsdag
mottok Kongens fortjenstmedalje i
sølv. FOTO: pRiVAT

En varm takk
for gaven til minne om

Magnus Blikstads vei
25 b, 1362 Hosle
Giro: 7878.05.37832

Ragnar Andreas
Haugen

En varm takk
for gaven til minne om

Magnus Blikstads vei
25 b, 1362 Hosle
Giro: 7878.05.37832

Andreas Frogner

†
Vår snille omsorgsfulle mamma,
svigermor, bestemor og tante

Inger Marie
Brechan
født Kaarsberg

8. september 1928
sovnet stille inn i dag.

Trondheim 23. mai 2011
Lars Torill
Morten
Berit Svein Morten

Trond og Marita,
Helle-Marie og Odd Roger,
Stine og Geir, Eskild, Martin.

Øvrige familie

Når jeg legger meg til hvile,
tretten engler om meg står.

Tvende med min høyre smiler,
tvende til min venstre går,
to på vakt ved hodeputen,
to ved foten dessforuten,

to meg dekker,
to meg vekker,

en meg viser vei til
himlens paradiser.

HenrikWergeland

Bisettelse i Strindheim kirke
tirsdag 31. mai kl. 11.00.

Like kjært som blomster
er en gave til Ilevollen Helse- og

Velferdssenter.

En varm takk
for gaven til minne om

Magnus Blikstads vei
25 b, 1362 Hosle
Giro: 7878.05.37832

Alexander Nansen

GRAVSTENER
• Alle prisklasser
• Størst utvalg
• Alt innen faget
• Ring for katalog

SETTEM
STENINDUSTRIAS
Hvd. 8-16 , tor. 8-18, lør. 9-13.

Tlf. 67 80 21 00
Skollerudvn. 135 - Lommedalen

www.settem.no

INGER BLYBERG

Vi takker hjerteligst
for gavene til minne om

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


