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Mathilde og Ivar Engebretsen giftet
seg i Horten 29.05.10.
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MIN FORENING

OLEANESTUA
Seniorsenteret på Nykirke har
åpent i formiddag.

KIRKENE

METODISTKIRKEN

I formiddag er det lørdagsåpen kir-
ke og bakgård. Gjennom smijern-
sporten til høyre for bokhandelen i
Storgata er alle velkommen inn i
den vakre oasen. Mellom planter
og busker serveres kaffe og kaker
ved småbord. Alt er gratis. Vil du gi
noen kroner som takk, kan du gjøre
det. Kirkerommet med inngang
mot gata er åpent for den som vil
komme inn i et stille hellig rom.
Søndag formiddag inviterer vi til
gudstjeneste, hvor Elisabeth
Lauvstad preker og Wenche Moe
Aasmundtveit leder.

HORTEN

Søndag formiddag er det gudstje-
neste med nattverd i
Sentrumskirken. Gudstjenesten er
ved prost Harald Bryne, diakon
Anne Karine Jordsmyr og organist

Thor Arvid Næss. Offeret går til
Menighetspleien

BORRE
Søndag formiddag er det gudstje-
neste med dåp i Åsgårdstrand kirke
ved sokneprest Nils Magnus
Hovland og organist Svein Novsjø.
Offeret denne søndagen går til Det
norske Misjonsselskap.

KRYSSORDVINNER

Vinner av forrige ukes kryssord:
Jorunn Larsen, N.Keisemark 25B,
3183 Horten. Gevinsten må hentes
i Gjengangeren.

Nå kan du sende hilsener til
jubilanter som tekst- eller
bildemelding fra mobilen.

Start teksten i meldingen med
kodeordet gghurra + mellomrom1
Tast inn din gratulasjon. Legg event.
ved bildet du ønsker skal trykkes.2
Send*) meldingen til nr. 2097.
*) Meldingen er gratis å sende.3
Gratulasjoner i Gjengangeren må
inneholde:
• Dato for fødselsdag • Fornavn og
etternavn • Alder • Bosted.

Innleveringsfristen for gratulasjoner er
kl. 12 dagen før publisering.

4

KRYSSORDLØSNING

DØDSFALL

Min kjære mann, 
snille pappa, svigerfar 

og farfar. 
Vår kjære sønn, 

bror, svoger og onkel 

Erik S. Stensland 
født 29. oktober 1955 

døde plutselig fra oss i dag. 
Borre 24. juni 2010. 

Torunn  
Thor-Erik  Susan R.  

Loke, Louise Marie 
 

Berit og Freddy 
Grete og Svein, Marit 

 
Øvrige familie 

Begraves fra Borre kirke 
fredag 2. juli kl. 10.30. 

Ellen Johannessen
Vaktsjef
Tlf 33 02 00 20
Mobil 905 94 446
ellen.johannessen@
gjengangeren.no

Wenke Johnsen
Abonnements-
sekretær
Tlf 33 02 00 00
wenke.johnsen@
gjengangeren.no

Nina Karethe
Kongsfjell
Medierådgiver
Tlf 33 02 00 03
Mobil 992 90 096
nina.kongsfjell@
gjengangeren.no

Guri Larsen
Journalist
Tlf 33 02 00 12
Mobil 984 97 340
guri.larsen@
gjengangeren.no

Aleksander Limkjær
Sportsjournalist
Tlf 33 02 00 24
Mobil 959 15 172
aleksander.limkjer@
gjengangeren.no

Siv Elisabeth
Limkjær
Journalist
Tlf 33 02 00 26
Mobil 977 94 338
siv.elisabeth.
limkjer@
gjengangeren.no

Torgeir Lorentzen
Ansv.redaktør
Tlf 33 02 00 13
Mobil 934 08 111
torgeir.lorentzen@
gjengangeren.no

Rolf W. Marthinsen
Nettansvarlig
Tlf 33 02 00 18
Mobil 928 18 259
rolf.w.marthinsen@
gjengangeren.no

Bjørn Nilsen
Vaktsjef
Tlf 33 02 00 20
Mobil 909 38 806
bjorn.nilsen@
gjengangeren.no

Linda Berglund
Stensrud
Medierådgiver
Tlf 33 02 00 04
Mobil 950 79 271
linda.berglund@
gjengangeren.no

Gratulasjoner
- må inneholde: Dato, for-
navn, etternavn, alder og
bosted.
- maks 30 ord tekst
- vi trykker kun ett bilde pr.
bursdag. Bilde skal være av
nyere dato. Innleverte bil-
der må hentes innen 3 må-
neder.
- Melding kan sendes pr.
post, på e-mail persona-
lia@gjengangeren.no eller
på MMS til 2097, kodeord
gghurra (deretter mellom-
rom og melding, samt bil-
de)

Nekrologer/minneord
- skal være skrevet i omta-
leform, ikke du-form.
Nekrologer må være sig-
nert og inneholde opplys-
ninger om avdødes alder
og dødsdato.
- Vi forbeholder oss
retten til å forkorte og
redigere. Minneord skal
som hovedregel trykkes
innen 30 dager etter døds-
dato.

Leserbrev
Vi mottar ditt leserbrev.
Skriv kort. Bruk gjerne
e-post: redaksjonen@
gjengangeren.no
eller fax: 33020030.
Maks lengde 3.000 tegn.
Redaksjonen forbeholder
seg retten til å forkorte og
redigere.

ANSATTE I GJENGANGEREN

Else-Lill Andresen
Markedssjef
Tlf 33 02 00 06
Mobil 922 42 951
else-lill.andresen@
gjengangeren.no

Jan Broms
Journalist
Tlf 33 02 00 14
Mobil 988 03 608
jan.broms@
gjengangeren.no

Audun Bårdseth
Nyhetsredaktør
Tlf 33 02 00 09
Mobil 922 13 295
audun.bardseth@
gjengangeren.no

Tom Arild Dahl
Journalist
Tlf 33 02 00 11
Mobil 951 35 899
tom.arild.dahl@
gjengangeren.no

Eirik Hanssen
Vaktsjef
Tlf 33 02 00 20
Mobil 970 24 670
eirik.hanssen@
gjengangeren.no

MIN
FORENING

Den ungarske nasjonalsangen
åpnet showet da Granly skole-
korps holdt konsert i den lille
byen Tát i Ungarn på søndag.
Den fullsatte salen reiste seg og
sang.

Felleskonserten med Tát mu-
sikkforening ble høydepunktet
på Granly skolekorps’ sommer-
tur til Ungarn i år. Granly åpnet
showet med den ungarske na-
sjonalsangen. Hele salen, gam-
mel som ung, reiste seg og sang.
Deretter spilte Tát musikkfor-
ening Ja, vi elsker. På scenen
hang det ungarske og det nor-
ske flagget. – Det var kjempe-
bra! Dere spilte den akkurat slik
den skal spilles, sa korpsets
ungarske guide Krisztina, tyde-
lig lettet etter konserten.

Etter nasjonalsangene spilte
de to korpsene gjennom sitt re-
pertoar. Granly skolekorps’ diri-
gent for dagen,
Hanne Astad, fikk
hele salen til å
klappe med under
den gamle hiten
S o m m a r t i d e r .
Korpset avsluttet
med signaturmelo-
dien Granlysangen,
der det andre ver-
set synges av hele
korpset. Teksten er
en hyllest til Granly
skole. Senere på
kvelden fikk Arn-
hild Ovrum og Han-
ne Astad fra Granly
prøve seg som musikanter i Tát
musikkforening. De spilte sam-
men med ungarerne direkte fra
notene. Hanne Astad dro til og
med en solo.

I tillegg til konserten i Tát,
spilte Granly skolekorps ute-
konserter ved Mathias-kirken i
Budapest og ved den gedigne

katedralen i byen Esztergom,
en times kjøring nord for ho-
vedstaden. Begge steder kom
det mange tilhørere som klap-

pet og tok bilder.
I tillegg til spil-

lingen ble det selv-
sagt tid til masse
sightseeing og fri-
tid også. Først og
fremst i Budapest,
der turen ble av-
sluttet med en båt-
tur på Donau på
mandag. I grense-
byen Esztergom
fikk korpset seg en
tur over til Slova-
kia, i tillegg til at
den enorme kate-
dralen ble besett.

Basilikaen i Esztergom er Eur-
poas tredje største kirkebygg.

Det var reisebyrået Musik-
Land fra Tát som arrangerte tu-
ren. Opplegget anbefales varmt
til andre korps eller kor som øn-
sker seg en tur til Ungarn.

EVEN GRAN

Ungarerne sang da Granly spilte opp

GRANLY SKOLEKORPS holdt flere konserter i Budapest. FOTO: PRIVAT

UNGARSK PLAKAT for
Granly skolekorps’ kon-
sert i Budapest.




