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gravferd

minneord

TIRSDAG 17. JULI
HELGA JOHANNA FAUSK
begraves Kvinnherad kyrkje kl. 11.00.
SIGRID KVALØY
begraves fra Torvastad kirke kl. 11.00.
KURT HÅKON STELLANDER
begraves Kopervik Interimkirke kl. 13.00.
JENS MARTIN BAUGE
begraves fra Bømlo kyrkje kl. 12.00.
MARIELLA SOFIE ANTONIETTA
NICOLETTA KVARVEN
begraves fra Sveio kyrkje kl. 12.00.
THOR JAN STRAND
begraves fra Nes kirke kl. 13.30.
BJØRN KÅRE SVELLINGEN
begraves fra kapellet på Vår Frelsers
gravlund kl. 12.00.

Harald Kristoffer Eriksen sovna
stille inn 8. juni etter ei tids
tungt sjukeleie med alle sine
næraste rundt seg. Ein gild
slektning og ein god festleg
barndomsvenn er borte. Saknet
er stort for alle.
I alle barndomsår i lek og
alvor var Harald med. Harald
var ein trufast slitar i arbeidslivet, nøye på alt han gjorde. 40 år
som losbåtførar i Kystverket
stod ein stødig mann til rors.
For 49 år sidan flytta han til
Utsira og gifta seg med Turid.
Etter at Turid og Harald flytta
frå Utsira til Kopervik var vegen
til Valestrand ikkje så lang for
dei eller oss, det var alltid kjekt å
komma i deira heim.
Diverre blei Harald sjuk og
turane til Valestrand blei det
færre av. Me følgde han i dei
gode og dei vonde dagane, siste
gang me besøkte han på Skudenes bu- og behandlingsheim
var han ikkje god til å snakka,
men letta handa til farvel. Me
takkar Harald fora alle gode
minner, frå barndom og nå i
alder grå. Han ville kvila på Utsira kyrkjegard kor han hadde
budd i så mange år. Etter gravferd frå si barndoms kyrkje kor
han blei døypt og konfirmera,
blei båra ført til Utsira. Me lyser
fred over Harald sitt minne.
Gerd Oline Breistig

Minneord:

Minneord skal skrives i 3. person.
Avsender må oppgi navn, adresse
og telefonnummer.
Minneordet må inneholde fullt
navn og adresse til den som blir
omtalt, og må være oss i hende
innen tre uker etter dødsfallet.
Legg gjerne ved foto.
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Lager fly på
sommerjobben

KJEKK JOBB: Hans Magnus Thorsen synes sommerjobben som flykonstruktør er den kjekkeste han noen gang har hatt.
FOTO: PRIVAT

Hans Magnus Thorsen
(23) fra Kopervik har en
sommerjobb litt utenom
det vanlige. Han sitter i
Kongsberg og utvikler et
såkalt ubemannet autonomt fly.
Tekst: INGVILD BRAUT

Godt å få kvila
når kreftene minkar
Godt å få sova
når kroppen er trøytt.

Kjært er ditt minne.

KONGSBERG/KOPERVIK: Hans
Magnus Thorsen var en av rundt
800 studenter som søkte om
sommerjobb ved Kongsberg
Gruppen, et internasjonalt teknologikonsern med hovedkontor i Norge. Rundt 100 fikk jobb,
og Thorsen var en av dem.
Han jobber sammen med 18
andre studenter i et prosjekt
som kalles LocalHawk 2012.
Studentene utvikler et ubemannet autonomt fly (UAV).

Høye krav

Thorsen er utdannet maski-

ningeniør ved Høgskolen i Bergen og studerer nå Master i
Maskinteknikk på Chalmers
Tekniska Högskola i Göteborg. I
sommer får Thorsen testet ut
kunnskapene fra studiene i
praksis.
I løpet av sju uker skal studentene utvikle et fly som kan rapportere om interessante funn til
bakkestasjonen via en radiolink. For å løse oppgaven må
studentene blant annet benytte
seg av kamera, radar og avansert bildebehandling. Med
andre ord, det er avansert teknologi det er snakk om. Etter sju
uker må prosjektet presenteres
og demonstreres for arbeidsgiveren. Det er ingen enkel sommerjobb Thorsen har fått.
– Det er høye forventninger til
det vi gjør. Samtidig er det gøy å
lære så mye nytt hver dag. Det er
den kjekkeste jobben jeg har
hatt noen gang.

Praktisk tilnærming

Kommunikasjonsdirektør
i
Kongsberg Gruppen, Kyrre Lohne, legger vekt på at studentene
gjennom dette prosjektet får
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praktisk erfaring. – I studiene er
det generelt sett for stor vekt på
teori. Her hos oss får de muligheten til å utfolde seg gjennom
en praktisk tilnærming, sier
Lohne.
Hva tjener dere i Kongsberg
Gruppen på opplegget?
– Vi jakter på de beste hodene
blant ingeniørstudentene. Vi
ønsker å tiltrekke oss de beste
studentene og være interessante for dem som snart skal ut i
jobbmarkedet, forklarer Lohne.

«Bare et lite fly»

Hans Magnus Thorsen er på vei
til å sette seg i bilen for å dra
hjem til Kopervik, da h-avis.no
ringer. Han skal ha to ukers
ferie, før de fortsetter arbeidet
med flyet.
– De færreste av oss utvikler et
fly i sommerferien. Hvor stas er
det å ha en slik sommerjobb?
– Altså, flyet er jo ikke så stort
da, sier Thorsen.
– Men det er jo et fly!
– Jo da, jeg klyper meg litt i
armen når jeg går på jobb, sier
23-åringen fornøyd.
ingvild.braut@h-avis.no

dagens tekst

Forandring
En gutt som heter Mike, forteller: Da jeg var tenåring, ville jeg
gjerne bli godtatt av kameratene. Derfor bannet jeg mye og
fortalte skitne historier. Men jeg
fikk ikke noe lettere liv av det.
Forandring ble det først da jeg
tok imot Jesus som Herre og
Frelser. Da ble det å lese i Bibelen og be hver dag viktig. Plutselig slo det ned i meg: Nå hadde
jeg opplevd sju dager uten å ha
brukt ett banneord eller tenkt
på noe tvilsomt. Etter at jeg
møtte Jesus, hadde viktige ting

skjedd i livet mitt. Nå ber jeg
kveldsbønn og takker Gud for
maten. Jeg merker at jeg er i
vekst som kristen, særlig når jeg
får være sammen med de kristne vennene mine og snakke om
Bibelen.
Guds ord sier: «Nei, den som
er i Kristus, er en ny skapning.
Det gamle er borte, se, det nye er
blitt til! 18 Men alt er av Gud,
han som ved Kristus forsonte
oss med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste.» (2. Korinter
5,17-18) KPK

