
Onsdag den 11. december 2013 JP Aarhus 9

Navne
MEDALJE
Elin Thomsen, Hjørning, 
social- og sundhedsassistent på
Aarhus Universitetshospital, 
er tildelt fortjenstmedaljen i sølv.

Nye social- og sundhedsassistenter

Følgende har gennemført uddannelsen som social- og sundhedsassistent ved Århus Social- og Sundhedsskole: Siw Borup Bindslev, 
Hanne Højdahl Christensen, Ekaterina Dmitrieva, Susanne Vibeke Ansbjerg Eriksen, Maiken Malene Falck, Sarah Carola Gregersen, 
Michael Milvertz Hansen, Zahra Husseinzadeh, Rong Qin Jehøj, Anita Jensen, Lydie Kake Kalekya, Søren Schou Knapp, Kristine Bønsø 
Larsen, Tina Larsen, Jeanette Nørregaard Nielsen, Nanna Else Tinggaard Nielsen, Hawa Panjsheri, Lone Pedersen, Rahmo Ibrahim Salad,
Hanne Staal og Tina Bilgrav Vittrup.

UDDANNELSE

 
Min kære mand 

 

Rudolf Leisted 
 

*  24. august 1939            3. december 2013  
 

Ingrid 
 

Bisættelsen finder sted fra Frederikskirken i Højbjerg 
lørdag den 14. december kl. 10.00 

 

 
Min kære hustru 

vor kære mor, svigermor, farmor og mormor 
 

 Kiti Christine Jønsson 
 

* Ulkebøl 3. 4. 1932           Risskov 8. 12. 2013  
 

Evald 
Torben og Lene, Anette og Henrik 

Mikkel, Lasse, Pernille, Sebastian, Maj og Sofus 
 

Bisættelsen finder sted fra Risskov Kirke  
fredag den 13. december kl. 13.00 

 

 
  

 
Vores kære mor, svigermor, farmor og oldemor 

 

 Ellen Hasager Laustsen 
f. Beck 

 

*  22. 4. 1926          ��  8. 12. 2013  

er stille sovet ind 
 

På familiens vegne 
Jesper og Torben 

 

Bisættelsen finder sted fra Risskov Kirke  
lørdag den 14. december kl.12.00   

 

 
  

 

 
 

Vores dejlige mor, svigermor, farmor og oldemor 
 

 Inga Signe Kristensen 
 

*  12. 5. 1932             7. 12. 2013  
 

Tak for alt 
 

Michael og Mette                Henrik og Jette 
                Jonas og Laura                Stephanie og Jens 
                 Sofie og Anders 
                      Lille Theo 

 

Bisættelsen finder sted fra Egå Kirke   
fredag den 13. december kl.13.00   

 

DØDSFALD

MINDEORD
Vi har modtaget følgende 
mindeord om Carsten Riis fra
Anders Klostergaard Petersen,
professor og forskningsleder
ved Religionsvidenskab, 
Aarhus Universitet:

Det er med sorg, at vi ved
Afdeling for Religionsviden-
skab ved Aarhus Universitet
har modtaget besked om, at
vor tidligere kollega Carsten
Riis den 9. december afgik
ved døden.

Carsten Riis var først
hovedfagsstuderende, siden
kandidatstipendiat og ad-
junkt og senere lektor ved
afdelingen med speciale i
kristendommens historie.
Hans primære interesse og
ekspertise gjaldt den orto-
dokse kirke, ikke mindst den
bulgarske, som han også i
1999 forsvarede disputats
om.

I sine yngre år tog Carsten
Riis også ofte sin motorcykel
og kørte på egen hånd rundt
i det svundne Osmanner-
rige, hvis politiske og religi-
øse historie han var så op-
taget af.

Ud over sine uddannelses-
og forskningsmæssige fær-
digheder havde Carsten Riis
betydelig talent for universi-
tetsadministration. Det
mærkede vi ved afdelingen
1998-2000, hvor Carsten
Riis med betydelig drifts-
sikkerhed og faible var 
studieleder og derigennem
begyndte at opbygge de
evner, som siden skulle gøre
ham til en af religionsviden-
skab skattet og meget kom-

petent dekan for det nu
hedengangne Teologiske
Fakultet. Det var derfor et
indlysende valg, at Carsten
Riis i 2002 blev valgt som
dekan for Det Teologiske
Fakultet, og at han med den
ændrede universitære styre-
form fra 2006 og frem til
2011 blev fakultetets første
og sidste ansatte dekan.

I sin embedsførelse var
Carsten Riis kendetegnet
ved en høj grad af professio-
nalisme, beslutsomhed og
klar dømmekraft, ligesom
man hos ham altid kunne
vide sig sikker på, at fakul-
tetets økonomi var i bedste
hænder. Navnlig i sin sidste
dekanperiode udmærkede
Carsten Riis sig også ved at
foretage en række visionære
satsninger.

Carsten Riis havde be-
tydelig glæde ved fag- og
skønlitteratur, ligesom han
værdsatte godt boghånd-
værk. Det sidste nød vi godt
af i redaktionen for Reli-
gionsvidenskabeligt Tids-
skrift, hvor Carsten Riis i
mange år var et afholdt
redaktionsmedlem og en
stund også ansvarshavende
redaktør.

Den begejstring og nid-
kærhed for det dygtige
arbejde, som kendetegnede
Carsten Riis, kom også til
udtryk i en sjælden grad af
akribi i forhold til korrektur-
læsning og ordentlig tids-
skrifttypografi. Hans ørne-
blik var svær at erstatte. 
I en periode varetog han
også med ildhu hvervet som
formand for Forskningsfon-
dens publiceringskomite.

Når vi i dag tænker tilbage
på Carsten Riis, er det ikke
mindst hans tørre og under-
spillede humor, men også
lune, som træder frem. Hans
ironiske evner havde oftest
opbyggelig karakter, ligesom
han gennem årene blev
både mildere og bedre til at
favne sine meget forskellige
kolleger. Man var ikke i tvivl
om Carsten Riis’ glæde og
stolthed over fakultetet, dets
medarbejdere, den gode
undervisning og fremra-
gende forskning.

Carsten Riis havde den
sidste periode af sit alt for

korte liv lidt af alvorlig syg-
dom, og vi har derfor ikke
det sidste år kunnet følge
ham på nært hold.

Ingen skal imidlertid være
i tvivl om den meget store
respekt, der ved afdelingen
står om ham som kollega og
dekan. Det er derfor med
dyb taknemmelighed og
vemod, vi mindes Carsten.

Ved Carsten Riis’ død går
vore tanker og medfølelse
først og fremmest til hans
hustru, Jette Riis, og hans
døtre.

Æret være Carsten Riis’
minde.

BEGRAVELSESFORRETNINGER

PH.D.-FORSVAR
Christina Østerballe Pedersen,
ph.d.-studerende ved Insti-
tut for Ingeniørvidenskab,
Science and Technology,
Aarhus Universitet, forsva-
rer fredag den 13. december
sin ph.d.-afhandling med
titlen: ”Pre-treatment of
livestock slurry for solid-
liquid separation. Effects of
flocculation, pH adjustment
and ozonation.”

I løbet af sit ph.d.-stu-
dium har Christina Øster-
balle Pedersen undersøgt,
hvordan forbehandling 
af husdyrgylle kan sikre 
en bedre separation og
omfordeling af nærings-
stoffer i gyllen, således at 
de kan udnyttes optimalt til
planteproduktion og sam-
tidig reducere miljøpåvirk-
ninger.

Følgende behandlings-
metoder er undersøgt:
kemisk flokkulering, juste-
ring af pH samt ozonering,

alle efterfulgt af en meka-
nisk separering.

Studierne har vist, at en
forbehandling af gylle før
separation kan forbedre en
omfordeling af organisk stof
og næringsstofferne og
muliggør en bedre udnyt-
telse af separationsproduk-
terne. Resultaterne kan så-
ledes bidrage til udvikling 
af nye strategier for gylle-
behandling til at fremme en
bæredygtig husdyrproduk-
tion.

Forsvaret er offentligt og
finder sted i Lok.140E, Edi-
son, bygn. 5125, Finlands-
gade 22, Aarhus Universitet,
kl. 13.

BEGRAVELSER/
BISÆTTELSER
Torsdag den 12. december
Palle Bukdahl, Søllerød Kirke
kl. 10.00.
Elna Marie Vinther, Elsted
Kirke kl. 12.00.


