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Innleveringsfrister
Gratulasjoner:
Måvære sendt inn /levert hos
oss senest klokka12.00 to dager
før innrykk. Gratulasjoner på epost
sendes til annonse@mb.no.
Husk å skrive i e-posten hvor
regningen skal sendes.

Nyfødt bilder:
Sendes i e-post til
redaksjonen@mb.no

Det gamle bildet/leserbilder:
Sendes i e-post til
redaksjonen@mb.no

I dag har Anny, Anine ogAnn
dag. Imorgenhar Stormog
Stella.Mandag harMargot,
Mary ogMarielle. Tirsdag er
det Brynjulf og Brynhild som
har navnedag.

NAVNEDAGy Det finnes ikkenoe vennskap,
ingenkjærlighet, somdenen
morhar til sitt barn.
HenryWardBeecher

VÅRE JUBILANTER

Fokuspånæring. F.v.KåreArnulfHagerup, ordfører IngridAuneogOleChristian
Iversen.

Foto: RichardBakken

Politiet tror brannen i et lei-
lighetskompleks i havnevegen i
forrigemandag startet på grunn
av tilførsel av var ild.Men fore-
løpig finnes det ingen vitner til
hendelsen.

LibanesiskeAmal GanstadHår-
stad gjenopplever nå krigshel-
vete i Libanon fra sin leilighet på
Hundhamaren. Amail harmistet
sin far og tre brødre i krigen
mellomHizbollah og Israel, en
krig ingen i familien ønsker å

være del av.

Natt til fredag ble det utført
omfattende skadeverk på Saks-
vik skole. Politiet har i det siste
fått fleremeldinger omat ung-
domsgjenger samles utenfor
skolen på sen kveldstid, og pol-
itiet har oppsøkt ungdommene
som forklarer at de oppholder
seg her på skolen fordi det er det
eneste stedet somer opplyst om
kveldene.

MALVIK-BLADET
FOR 10 ÅR SIDEN
12. august ”Dere ermine venner” sier Jesus til sine disipler.

Jesus holdt en lang tale til vennene sine den siste
kveldenhan var sammenmeddem før kors-
festelsen. Kjærligheten og samhørighetenmel-
lom Jesus og disiplene er et gjennomgangstema i
denne talen. Ordet ”kjærlighet” er hos Johannes
ikke først og fremst et uttrykk for berusende
følelser somved en forelskelse. Kjærligheten er
knyttet opp til lydighet. Jesu kjærlighet til Gud
viser seg i at han gjør Guds vilje. Gud viser sin
kjærlighet ved å stå ved sine løfter.
Jesus har endobbel fokusering på kjærlighet

denne siste kveldenhan er sammenmeddis-
iplene sine, og han tegner deres liv inn i disse to
perspektivene. Disiplene er for det første betjent
av Jesus, hamsomviser sin kjærlighet ved å bli

vår bror som lider for oss ogmedoss. For det
andre er disiplene kalt til tjeneste for hverandre
medden sammekjærligheten. Jesus har valgt ut
sine disipler til å ”bære frukt somvarer”. Det
tydeligste uttrykk for denne frukten er nettopp
kjærlighetenmellomdisiplene.
Vi som tror på Jesus i dag er Jesu disipler. Vi

står i den samme relasjon til ham somJesudis-
ipler gjorde.Hanhar valgt ut oss somsine søs-
ken.Han elsker oss så høyt at han gav sitt liv for
oss. Handøde oghan seiret over døden, slik at vi
en gang kan leve sammenmedhanhjemmehos
Gud.Det å være elsket v Jesus gir oss verdi. Så er
det vår oppgave å elske hverandre.

BJØRNHESSELBERG

ORDET IHVERDAGOGHELG
Elsk hverandre (Joh15, 13-17)

MALVIK
RICHARDBAKKEN

Daglig leder Kåre Arnulf
Hagerup humrer godt når
han forteller at de nå har
passert 70 medlemmer. I
en årrekke har det vært et
femtitalls medlemmer i
foreningen, men etter en
rekrutteringsaksjon har
antall medlemmer økt
kraftig. Og det stopper ikke
der ifølgeHagerup.
– Dette er enmilepæl, og

vi ser på dette som en
oppsving. Vi skal ha over
hundre medlemmer før vi
kan være fornøyd. Det er
viktig at vi har et stort nok
antall bedrifter i forenin-
gen, sierHagerup.
Hagerup er ansatt i en

tretti prosent stilling i Mal-

vik.
– Hvorfor skal en bedrift

væremedlem?
– For det første at vi er

knyttet til et regionalt næ-
ringsapparat med mange
ressurser. Vi har mange
nettverksløsninger i for-
hold til seminar. I løpet av
året kjører vi 140 seminar i
regionen med over 10.000
deltakere fra 1600 bedrif-
ter, sier han.
Næringssjef Ole Chris-

tian Iversen er glad for in-
teressen rundt foreningen.
– Hagerup er dedikert for

å ivaretamedlemmenes in-
teresser. Fronte saker eller
ta opp ting som opptar
dem.ForMalvik kommune
er det viktig at bedriftene
samles og at vi har ei aktiv
forening, som kan sette
ting på dagsorden. Kjem-
pebra at det har blitt så
mange medlemmer, sier
næringssjef Ole Christian
Iversen. Han mener at det
et sted rundt120 aktive sel-
skap i vår kommune.
Ordfører Ingrid Aune er

også glad for arbeidet som
gjøres.
– På næringslivssemina-

ret, hvor Nit i Malvik har et
arrangement iMalvik, kom
det over hundre næring-
sledere. Ikke alle av dem er
medlemmer,men jeg er of-
fensiv og tror at flere av
dem blir medlemmer. Næ-
ringssjefen er aktiv, også
prøver jeg som ordfører å
være en synlig næringsliv-
sordfører i Trøndelag. Sen-
est forrige uke var jeg ute
på tur og snakket om næ-
ringslivet i Malvik for å
skape entusiasme og inspi-
rasjon. Jeg jobber aktivt for
å få folk og bedrifter hit,
slik som Vikaune fabrikker
omtalt i MB kommer til
Sveberg. Dette viser en
kjempepositiv trend, sier
Ingrid Aune som er kjem-
peglad for jobben som
legges ned i foreningen.

richard@mb.no
91382005

Over 70medlemmer i
næringsforeningen

Se flere
nyheter på
mb.no

2 ÅR
Daniel SommervoldMyhre
Go`gutten vårres Daniel fyller
2 år den 16. august. Gratulerer
såmyemed dagen. Vi er
veldig glad i deg. Stor klem
fraMormor, Morfar, Mamma,
Pappa og storesøster Sandra.

3 ÅR
Johannes Skånøy
Solstrålen vår, Johannes,
blir 3 år 14.8.
Masse klemmer og nusser
fra abuela og bestefar.

3 ÅR
JohannesAlejandroOrtiz
Skånøy
Hipp hurra for Johannes
som fyller 3 år 14. august.
Klemmer fra
Mamma, Pappa og Louis.

5 ÅR
NovaMoenKirknes
Vi vil gratulere gopia Nova
som blir 5 år i dag 13. august.
Hipp hipp hurra for deg!
Hilsenmormor ogmorfar.
Silje, Thea, tante og onkel
hilser også.

8ÅR
HedvigMyrvangEliassen
Hipp hurra for Hedvig som
fyller 8 år 12. august.
Klem fra Arne, Lea,
mamma og pappa.

6ÅR
JuliaKvaale By
Hipphurra for vår store sol-
stråle Julia som ble 6 år den
12.08.16. Vi håper du hadde
en strålende bursdag og
gleder oss til å feire dagen for
3. gang på søndag.

Vi gifter oss 13.08.2016 på
Midtsandtangen.
Vi gleder oss!
RogerVærnes ogMona
StavenLundereng,
Vikhammer

Vi gifter oss i Malvik kirke
lørdag 13. august kl. 13.00.

Adresse for dagen:
Svebergtunet.

AnjaMathildeVollan
Christoffersen

og StianBelsvikHansen

14. augustHommelvik
kirke
Gudstjeneste kl.11.00 sok-
neprest I. B. Kunzendorf
kantor T. Skille
Ofr:Misjonsprosjektet

14.augustMalvik kirke
Gudstjeneste kl.13.00
sokneprest I.B.Kunzen-
dorf
kantor T. Skille
Ofr:Malvikmenighet

Gudstjenester

Medlemsmassen i
Næringsforeningen i
Trondheimsregio-
nen, avdelingMalvik
har økt kraftig.


