SmaaleneneS aviS

lokalt

Onsdag 31. januar 2018

3

Fikk heder og diplom for 40 år i tjeneste hos Glava

– en spennende reise
Bjørn Tangen (62) fra
Askim har jobbet på
Glava i 40 år. Lørdag
var han en av flere
jubilanter som ble
hedret for sin trofaste
innsats.
ElisE Byman-Brattås

redaksjonen@smaalenene.no

aSkim: Lørdag kveld ble årets
jubilanter feiret med gode ord
og diplom på Smaalenene Hotell i Askim.
– Å jobbe i Glava har vært en
spennende reise i en bedrift
som har vært i utvikling hele tiden. Det er utrolig mye som har
skjedd de siste 40 årene, sier
Tangen til Smaalenenes Avis.

Startet i 1977
Totalt i år er det 19 personer i
Glava som er hedret og skal hedres på julebord og årsfester. 13
av disse hører til i Askim: sju 25
årsjubilanter, fem 30 årsjubilanter og én 40 årsjubilant.
– For en som bor i Askim er
det vanskelig å tenke seg en
bedre plass å jobbe på, sier Tangen, som roser arbeidsgiveren.
– Glava er en bedrift som tar
veldig bra vare på sine ansatte,
sier 62-åringen, som har planer
om å jobbe så lenge han synes
det er moro å gå på arbeid. Han
startet i innkjøp i 1977, og har
fortsatt i samme avdeling siden.
Tangen har tidligere vært hedret som både 25- og 30-årsjubilant. I 2004 fikk han Ildsjelprisen for innsatsen i Glavas
Bedriftsidrettslag, som arrangør av Glava-mila blant annet.
– Kjære Bjørn, jeg er usikker
på hvor mange år du sikter deg
inn på totalt. Jeg vet heller ikke
hva du kommer til å drive mest
med når du en gang har fått nok
år. Men jeg tipper på at det blir
de siste jeg nevnte; familien,
sang og musikk og fisking. Og
sikkert en del konkurranser.

lang FartStid: Bjørn Tangen fra Askim har jobbet på Glava i hele 40 år, og har ikke tenkt til å gi seg riktig ennå.
Det var en som sa til meg at
«sier du førstemann til Bjørn, så
er'n i gang» Vi sier derfor ikke
førstemann til pensjon. Vi er
glad for å ha deg med, vi håper
det blir mange flere år, og vil
takke deg for innsatsen og gratulere hjertelig med 40-årsjubileet, sa HR-direktør Åse Brødholt da fat fra Hadeland Glassverk og diplom skulle deles ut.
25- og 40-årsjubilantene fikk
også presangkort på 6.000 kroner.

Fikk medalje
30-årsjubilantene fikk Norges
Vels medalje for lang og trofast

tjeneste. En av dem var Vibeke
Kiserud. Hun ble ansatt i 1987,
og har vært på konfeksjonen
hele tiden, bortsett fra et lite vikariat i renhold.
– Du er så ung at du kan få
med deg 100-årsjubileet, sa Åse
Brødholt.
– Jeg har hatt det bra. Det har
vært en god og fin arbeidsplass,
sier Vibeke Kiserud. I tillegg ble
Bo Agnar Heller, Hanne Rensmoen, Roger Ekre hedret som
30-årsjubilanter. 25-årsjubilantene inkluderte Geir Hansen,
Arve Strømme, Ole Petter Karlsen, Johan Heggelund, Jan Tore
Borgen, Trond Harald Johansen

og Karstein Grandaunet.

Halve livet
Geir Hansen begynte på Glava
10. august 1992. Dermed har
han tilbrakt halve livet i bedrif-

ten. Før han kom til Glava hadde han erfaring både fra Fiskeforedling på Røst og Blanderiet
på Viking Dekk AS.
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Lag og foreninger oppfordres
til å sende søknad.
Søknadsskjema er tilgjengelig på
bankens hjemmeside
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Søknadsfrist 5. februar 2018.

bryr Seg: Hvert år setter Glava pris på medarbeiderne sine. Bakerst fra venstre: Jon Karlsen, Jon
Udness, Rune Fossheim, Geir Hansen, Roger Ekre, Xander Bergsholm, Johan Heggelund. Midten: Bo Heller,
David Sopel, Ole Petter Karlsen, Karstein Grandaunet, Trond Harald Johansen, Jan Tore Borgen, Stian
Skansen. Foran: Åse Brødholt, Peik Næsje, Hanne Rensmoen, Bjørn Tangen, Vibeke Kiserud.

Tlf: 69 82 49 00 | E-post: post@tsbank.no | www.tsbank.no

