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Truet bydel

Terje Rønnevik er bekym-
ret for Storhaugs framtid. 
    
  Side 3

Storhaugsko

25 par brukte Storhaugsko 
har fått nye eiere i bydelen 
Ambohimena i Antsirabe på 
Madagaskar.
  Side 4

Er det lenge siden du har sett oss?

Eksempel på vår Komplett-serie:
Progressive briller fra kr. 1485,-

Bolignød

De første kommunale boliger 
i Stavanger ble bygget i Stein-
hagen i 1916.
  Side 12  

Emmaus Gård

Per Gram foreslår 
ekspropiasjon.
    Side 7

Full fart!
26 jenter og gutter deltok 
i årets rennebilløp.

  Side 13

Poeter leste egne dikt i vakre omgivelser langs turstien 
fra Godalen til Ramsvig en søndag i september. 

Arrangementet var i regi av Stavanger2008 og årets 
Kapittelfestival for litteratur og ytringsfrihet. 
     Se midtsidene

Poesi langs
Marens poesti

Triztan Vindtorn kommenterte en av de andres diktopplesninger slik: 
-Dette diktet minnet meg om mannen som ikke fant seg selv. Så dro 
han til New York – og var ikke der heller!

Torild Wardenær leste fra sin diktsamling psi som gis ut til våren. 
Hun dedikerte sitt Koordinatdikt til stedet Ramsvig og til det lydhøre 
publikummet. 

ANNONSESALG 
for Storhaug Bydelsavis

Bydelsavisa ønsker snarest mulig å komme i kontakt med 
foreninger, lag, ideelle organisasjoner o.l. i bydelen som kan 
tenke seg å øke sine inntekter ved å selge annonser til avisa. 

Det utbetales provisjon av solgte annonser. 

Nærmere opplysninger ved henvendelse til styreleder
Elin Rydningen, tlf.: 415 06 578

”Kirken ved broen” inviterer 
til konsert og jamsession med 
over 20 artister, de fleste med 
sterk tilknytning til Storhaug 
bydel. Kirkejammen går av 
stabelen søndag 29. oktober 
i St Johannes kirke med fri 
entré for alle og kollekt til 
inntekt for støttegruppen for 
”Barnehjemsbarna”. 

-Grunntonen er forventning og 
glede midt i alt den vonde og 
mørke, sier Reimunn Førsvoll, 
prest i St Johannes menighet. 

-Hvordan kom dette i gang?
-Bakgrunnen er bl.a. at ”støt-
tekomiteen” fra begynnelsen av 
har vært knyttet til oss, dels for-
di Waisenhuset lå på Storhaug, 
dels fordi St. Johannes menighet 
har vært ”teknisk” arbeidsgiver 
for Bjørn Karlsen og Kai Stene 
som stod i ledelsen for arbei-
det. Undertegnede var med og 
orienterte om overgrep av ulik 
art på komiteens første møte og 
mange av ”barnehjemsbarna” 
har vært innom her i løpet av 
denne tiden. 

-Idéen til ”kirkejam” kom fra 
komitéen som arrangerer St 
Johannesdagene hvert år for å 
skape møtesteder mellom kirk-
en og menneskene på Storhaug. 
Temaene spenner over hele 
feltet fra kristendom/religion til 
ulike kulturinnslag der vi også 
forsøker å inkludere ulike grup-
peringer på Storhaug. Komiteen 
fødte ideen om en markering i 
vårt eget område med en konsert 
og møtested hvor lokale krefter 
stiller opp gratis for å markere 
støtte og solidaritet. Men det er 

først og fremst Signe Wolden 
som har jobbet fram saken til 
det den er i dag, sier Reimunn 
Førsvoll til bydelsavisa.

Eddie Eidsvåg er konferan-
sier og blant de opptredende er 
bl.a. Athana, Ingfrid Straum-
støyl, Espen Hana, Kian Reme, 
Magne Høyland, Sally Nilsson 
og Wasaband.

Program for Kirkejam side 5 og 
St Johannesdagene side 15.

Kirkejam i St. Johannes

Godsaker
De lekreste godsaker 
ble vist fram og solgt på 
haustmarked i Rosendal 
og Ramsvig kolonihage.

  Side 13
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       Leder TV AKSJONEN

Kjære Storhaugboer!

Søndag ��. oktober går den 
store TV aksjonen av stabelen.  
Pengene går i år til ”Leger uten 
grenser”.  Vi i komiteen er godt 
i gang med arbeidet, bøsse-
bærere har vi fått en god del av, 
men vi trenger alltid flere.

Den store utfordringen for oss 
her på Storhaug er at vi har så 
mange lukkede blokker.  Vi i 
komiteen skulle ønske at hvis 
DU som bor i blokk, som av en 
eller annen grunn ikke kan el-
ler vil være bøssebærer, kunne 
ta kontakt med oss slik at DU 
kan være den som låser oss inn 
i din blokk.  På denne måten får 
også DU lov å gi ditt bidrag til 
aksjonen.  

Vil du være med oss som bøsse-

bærer kan du ta kontakt med en 
av oss i komiteen, eller møte 
opp på Nylund skole klokka 15. 
Aksjonen vil foregå fra klokka 
15 til 18.

Også i år stiller Frivillighets-
sentralen med sine kjekke da-

mer, som vil steke vafler og 
koke kaffe til oss.

Vi gleder oss alle til søndag ��. 
oktober og håper å se mange av 
dere på Nylund skole.

Med hilsen oss i komiteen.

Anne Marie Wetteland (Frp)
Tlf.  40240548

Helge Dagfinn Andersen (SV) 
Tlf.  97129065

Siv Aslaksen (Frp) 
Tlf.  95811866

Temperaturen var høy under 
bydelsutvalgets behandling 
av sak om parkeringsnorm 
og soneparkering. Bydel-
sutvalgets leder holdt et langt 
innlegg om ”parkeringsforsø-
pling”. 

-Mesteparten av små leiligheter 
er bygd på Storhaug. Lei-
lighetene minker men kvadrat-
meterprisen øker! Argumen-
tasjonen om at de som bor så 
sentrumsnært ikke trenger å 
ha bil og dermed ikke parker-
ingsplass holder ikke! Tidligere 
planer for Badedammen hadde 
som forutsetning et godt utbygd 

kollektivtilbud. Siden har kom-
munen frasagt seg rollen som 
eier og konsesjonseier av kollek-
tivtransport og kan nå bare be 
om men ikke bestemme hvor 
bussene skal gå. Mange biler 
pendler rundt i gatene og leter 
etter parkeingsplass. Utslipp av 
fossilt brensel øker! I etablerte 
strøk skal beboere betale mel-
lom 1500 og 1700 for parkering 
pr år uavhengig av om det er 
plass til bilen. I Avaldsnesgata, 
som er utenfor randsonen, er 
det fullt av fremmedparkering! 
Kommunens parkeringsnorm 
må endres bl.a. fordi kolle-
ktivtrafikk fungerer så dårlig, 
sa Torgrim Olsen. 

I vedtaket ber Storhaug bydels-
utvalg om at parkeringsnormen 
blir evaluert og tatt opp til ny 
politisk behandling. Grun-
net stor mengde med små lei-
ligheter (30 m�), blir det i en del 
ferdigstillede prosjekter 3 biler 
pr. P-plass. Følgen av dette er 
”parkeringsforsøpling”.

Storhaug bydelsutvalg ber også 

om at betalt soneparkering blir 
evaluert. Sonegrensene blir i 
dag brukt til langtidsparkering 
for pendlere, noe som skaper 
trafikkfeller for bl.a. skolebarn.

Storhaug bydelsutvalg inviterer 
kommunalstyret for byutvikling 
til møte snarest for å orientere 
om friarealer, parkerings- og le-
keplassnorm.

-Ærestittel å bli kalt sutrete!
Storhaug bydelsutvalg behand-
ler på hvert møte bebyg-
gelsesplaner og regulerings-
planer for Storhaug bydel. 
Bydelsutvalgets uttalelser og 
vedtak følger sakene videre 
når de senere behandles i kom-
munalstyret for byutvikling 
og bystyret. Bydelsutvalgs-
politikerne har vært politisk 
enige om sine vedtak om at 
parke-ringsdekningen må bli 
bedre, at det må bli større varia-

sjon i leilighetsstørrelser og at 
gode rekreasjonsområder for 
barn må ivaretas. Svært ofte 
opplever bydelsutvalget at det 
tas lite hensyn til uttalelsene fra 
Storhaug når de endelige vedtak 
blir gjort.

Bydelsutvalgets leder Tor-
grim Olsen bekymrer seg lite 
for at politikere fra kommu-
nalstyret for byutvikling har 
kalt uttalelser og vedtak fra 

Storhaug for sutrete. -Det må vi 
se på som en ærestittel, sa han i 
bydelsutvalgets oktobermøte.

Utvalget behandlet bebyg-
gelsesplaner for Tou Park og for 
Haugesundsgata 39 – 43 samt 
reguleringsplan for Verksgata 
�8, 30, 3� og 34. Samme vedtak 
ble gjort i alle tre sakene. 

-Det må være variasjon i lei-
lighetenes størrelse, og legges 

meget stor vekt på romslige 
familieleiligheter med livsløp-
standard.
-Det må være reell parkerings-
dekning på egen grunn, og minst 
1 parkeringsplass pr. boenhet. 
Det må være reell parkerings-
dekning for næringsdrivende.
-Det må legges til rette for 
barns oppvekst og levekår. 
Gode rekreasjonsområder må 
ivaretas. Lekeplassnormen må 
opprettholdes.

Parkeringsforsøpling

Hvem er interessert i å arrang-
ere fyrverkeri på Storhaug 
neste nyttårsaften? Den rette 
arrangør kan få tilskudd på kr 
50.000,- for å gjøre dette på 
en ordentlig måte. Storhaug 

bydelsutvalg vil i første 
omgang kontakte idrettslaget 
Brodd og beboerforeningene 
og spør om de vil ta hånd om 
dette arrangementet. 

Bydelsfyrverkeri

De glemte barna

Det sies at et godt sam-
funn kjennetegnes av 
hvordan man tar vare på 
dem som trenger det mest. 

IL Brodd har nettopp 
startet et samarbeidspro-
sjekt med et idrettslag i 
en fattig bydel i Antsirabe 
på Madagaskar. Barn på 
Storhaug får en glimrende 
anledning til å hjelpe 
noen av de barna som 
trenger det alle mest. Og 
vil til gjengjeld sikkert 
få kunnskap, kontakter 
og kompetanse som kan 
gi mange svar på viktige 
spørsmål som berører fat-
tigdom, vennskap, 
samarbeid og  samfunns-
utvikling.

Bydelens lokalpolitikere 
står sammen om å 
arrangere årets TV-aksjon 
��. oktober til inntekt 
for leger uten grenser. 
Pengene skal hjelpe barna 
som bor i områder som 
nyhetene ”glemte”. Det 
trenges flere bøssebærere!

”Støttekomiteen for 
barnehjemsbarna” har 
gjort mye for å synlig-
gjøre de ”glemte barna” 
som ikke fikk den hjelpen 
de skulle hatt da de 
trengte det mest. Det har 
tatt mange år å bli trodd 
og få nødvendig støtte. 
I samarbeid med St Jo-
hannes menighet inviteres 
nå alle til en storslått grat-
is kirkejam med mange 
Storhaugartister. 
Gå innom! Og bidra i 
kollekten! 

Vi er alle på jakt etter 
meningen med livet. 
Følelsen av å gjøre noe 
som andre er tjent med. 
Hjelpe der det trenges 
mest. Her gis vi mange 
muligheter til å bidra!
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Det er mange som for tida 
uttrykker bekymring for 
Storhaugs framtid. Jeg deler 
disse bekymringene. Men 
la oss samtidig slå fast at 
pr. i dag er mesteparten av 
Storhaug en flott bydel å bo i 
med et miljø som mange kan 
misunne oss. 

MYE ER BRA
Først og fremst lever de  fleste 
av oss i godt naboskap med 
varme og omtanke. På Storhaug 
er det en romslighet  i mellom-
menneskelige forhold vi kan 
være stolte av! Og selv om fri-
områdene våre er for få og små, 
er de vi har noen av de flotteste 
som finnes på hele Nord-Jæren. 
Vi har gode eldreinstitusjoner,  
og vi har skoler hvor rehabili-
teringen nå er i ferd med å full-
føres og hvor elevene i bydelen 
har et godt tilbud.

De siste årene har det skjedd 
en opprusting av gatene med 
gatetun, legging av ulike typer 
stein  og beplantninger. Det 
myker opp miljøet. Vi har en 
fotballklubb som er kjent for sitt 
gode arbeid med å integrere alle 

grupper, vi har skolekorpsene 
som i perioder hevder seg blant 
de ypperste i hele regionen og 
som hele tiden driver et svært 
godt forebyggende barne- og 
ungdomsarbeid, vi har speider-
bevegelsen, idrettsaktiviteter og 
andre tilbud for de unge.

Menighetene i bydelen er opp-
tatt av å senke tersklene og 
komme i kontakt med nye grup-
per. Også her vises det roms-
lighet. Dessverre har det blitt 
redusert organisasjonsaktivitet 
blant pensjonistene, og flere av 
pensjonistforeningene er ned-
lagt. Men her har vi Bergeland 
bydelssenter som har et godt og 
bredt tilbud. I det hele tatt, vi 
har mye å være fornøyde med! 

FARLIG UTVIKLING
Men nå er bydelen vår truet! En 
alt for massiv utbygging av små 
leiligheter vil høyst sannsyn-
lig føre til at deler av Storhaug 
blir preget av stadig til- og 
fraflytting. Det vil gi et dårlig 
bomiljø.

Grøntområdene, som fra før 
var små, reduseres på tross av 

løfter om at en skulle bruke alle 
anledninger til å sørge for større 
friområder på Storhaug. Det gis 
unntak fra krav om lekeplasser 
og friarealer stadig vekk. Nå er 
det fare for at ytterligere deler 
av Waisenhusområdet vil bli 
bebygd.

Parkeringsforholdene er mange 
steder under en-
hver kritikk og 
skaper direkte 
t raf ikkfarl ige 
situasjoner. Og 
ordningen med 
betaling for 
parkering på 
gategrunn i del-
er av Storhaug 
er mildt sagt 
diskutabel!

FØR OG NÅ
Jeg var aktiv 
bystyrepolitiker 
i årene fra 198� 
til 1995. Jeg op-
plevde det langt 
lettere den gang 
å få forståelse for 
Storhaugs saker. 
Vi fikk gjen-
nom avgjørende 
ting som Berge-
landstunnellen, 
fikk stoppet et 
– i dag nærm-
est utrolig – for-
slag om å legge 
ned Storhaug 
skole og sa nei 
til  planer om 
et massivt høy-
bygg i Haug-
esundsgata. Vi  
fikk bygget et 
nytt sykehjem 
i bydelen – rett 
nok ikke plas-
sert der under-
tegnede ønsket 

– og fikk ordnet med turstier i 
de friområdene vi nå en gang 
har. I 1995 fikk vi også en-
delig planen om idrettshall på 
Storhaug inn i langtidsbudsjet-
tet. At det så skulle gå så mange 
år før den virkelig ble bygget, er 
en historie for seg.

Etter mange oppfordringer 
stilte jeg til valg igjen i 200� 
og ble på ny medlem av bysty-
ret. Forskjellen fra de tidligere 
periodene og fram til den vi nå 
er inne i, er stor. Én ting er at 
politikerne etter min mening 
har gitt fra seg for mye makt 
til administrasjonen. Det fører 
til at det er blitt verre å være 
”ombudsmann,” det vil si tals-
mann  for enkeltpersoner og 
grupper som føler de ellers ikke 
når fram. Politikerne får rett og 
slett ikke slike saker til behand-
ling!

Ser vi på saker som angår 
Storhaug samlet disse siste 
årene, er jeg både skuffet og 
sint på bydelens vegne. Det har 
vært tungt å være vitne til at et 
stort flertall i bystyret gang på 
gang lar utbyggings- og kapital-
interesser vinne over hensynet 
til bomiljøet og til en langsiktig 
positiv utvikling for byen vår. 
Min egen og noen andres stem-
mer mot de mest ødeleggende 
planene har ikke vært nok til å 
stoppe den negative utviklin-
gen.

HVA KAN VI GJØRE?
Enten vi liker det eller ei, er det 
et faktum at avgjørelsene treffes 
gjennom det politiske systemet. 
Når Storhaug står overfor så 
store utfordringer som vi gjør, 
er det trist at det er så få som 
bruker muligheten til å delta i 
det politiske arbeidet. Valgdel-
takelsen er alt for lav, og bev-

isstheten om hva en velger og 
hvem en velger ser ut til å være 
liten. Noen partier går imot 
bydelens interesser i så å si alle 
saker, mens andre partier har 
mer vekslende syn og til dels 
delt stemmegivning når sakene 
behandles i bystyret. 

Nå bør ikke bydelssaker alene 
være avgjørende for hvilket 
parti en stemmer på. Alle som 
velges inn i bystyret er forplik-
tet i forhold til hele byen og til 
å la helhetssyn avgjøre. Men 
hvis helhetssynet alltid ram-
mer Storhaug negativt, må det 
være lov å vurdere nærmere 
før en legger stemmeseddelen 
i urnen. Det skader i hvert fall 
ikke å sette kryss for de kandi-
datene en tror vil tale bydelens 
sak, uavhengig av hvilket parti 
en velger!

Jeg tror også det ville være en 
stor fordel for byen hvis vi får 
mer liv i det bydelspolitiske ar-
beidet igjen. Det er tungt å drive 
organisasjoner i dag, og det 
får også de politiske partiene 
merke. Før hadde vi flere aktive 
bydelslag, men fordi færre vil 
være med å dra lasset, reduseres 
aktiviteten mer og mer. Det 
fører igjen til at innflytelsen på 
partiene sentralt i kommunen 
blir mindre, og Storhaug kan 
tape ytterligere terreng.

Min oppfordring blir derfor:
Mer engasjement! Bruk litt tid  
på å delta i det politiske arbei-
det i bydelen! Møt fram ved val-
gene, og vær bevisst på hvordan 
du stemmer! Og framfor alt: 
Delta i ulike nettverk av nabo-
er, interessegrupper, organisa-
sjoner og annet som bidrar til 
å opprettholde samhold og som 
gir innhold og mening i hver-
dagen! 

Storhaug - en flott bydel som nå trues!
Av Terje Rønnevik

Massiv utbygging av små leiligheter betyr gjennomtrekk og dårlig bomiljø.
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Utstyrt med 25 par brukte sko 
donert av barn og unge fra id-
rettslaget Brodd, reiste Lene 
Sørensen til bydelen Ambo-
himena i Antsirabe, som er 
Stavangers vennskapsby på 
Madagaskar.  Lene er ansatt i 
Brodd for prosjektet Idretten 
er fargeblind. Hun var ”ut-
stasjonert” 10 dager bl.a. for 
å ta fatt på et nystarted sam-
arbeidsprosjekt mellom IL 
Brodd og den lokale miljøor-
ganisasjonen A.P.E.D (aksjon 
for bærekraftig utvikling).

-Brodds driftige leder An-
nette Dahl Wiig fikk gjennom 
samtaler med tidligere freds-
korpsdeltakere fra Madagaskar, 
greie på behovet for å opprette 
en kontakt mellom fotballaget 
Green Pilots i A.P.E.D og fot-
ballaget i Brodd. Målet er å få 
skapt en vennskapsklubb som 
forhåpentligvis også vil tilføre 
noe bra til IL Brodd.  I Antsi-
rabe er der ikke mange som 
har råd til fotballsko, så be-
gynnelsen var enkel. Gutter og 
jenter i Brodd leverte fra seg 
sko de ikke selv trengte og de 
samme skoene har nå lykkelige 
nye eiere i bydelen Ambohime-
na. 25 gutter og jenter har fått 

”nye” brukte sko fra Storhaug 
til å gå og løpe i! 

Bærekraftig utvikling

-Hvem reiste du sammen med?
-Blant annet varaordfører Bjørg 
Tysdal Moe. Hun reiste for å 
holde kontakt med kommunens 
mange prosjekter og forbin-
delser i Antsirabe. Prosjektenes 
hovedformål er å bidra til en 
bærekraftig utvikling for byen. 
Pilot-bydelen Ambohimena er 
valgt til å være et foregangsek-
sempel for resten av Antsirabe. 
Gjennom helt konkrete pros-
jekter satser Stavanger kom-
mune på å være en bidragsyter 
for å bedre levekårene for inn-
byggerne gjennom utbedring 
av veinett, bygging av kanaler 
for å avlede vann i regntiden, 
skaffe rent drikkevann, legge til 
rette for kompostering av avfall 
og annet som skal gi en økolo-
gisk bærekraftig utvikling. Den 
første 3 - årige perioden er gjen-
nomført. Nå inngås avtaler for 
perioden 2007 - 2010. I tillegg 
deltok 2 lærere og en elev fra 
Tastaveden skole som skulle 
innlede samarbeid med en skole 
der nede.   

Lite tid til lek

-I Antsirabe, som ellers på Mada-
gaskar, lever mange mennesker 
under det som vi kaller fattig-
domsgrensen, forteller Lene. 
–Når jeg kom dit og snakket 
om vennskapsklubber og byg-
ging av baner og klubbhus blir 
det for den fattige befolknin-
gen mildt sagt noe visjonært 
snakk! Barn og ungdom som 
er så heldige å være innskrevet 
i en skole konsentrerer nesten 
all sin tid om skolearbeidet. 
For dem er det et stort privile-
gium å få lov til å studere. Når 
skolearbeid, husarbeid og pass-
ing av mindre søsken er unna-
gjort, er der ikke tid til overs for 
å spille fotball og leke. De som 
ikke går på skolen bruker stort 
sett sin tid til å tigge i gatene, 
ofte utsendt av foreldrene. Og 
det er akkurat disse, de fattigste 
av alle, som vil få glede av akti-
vitetstilbud hvis IL Brodd f.eks 
klarer å være bidragsyter til å få 
bygget en bane og et klubbhus i 
bydelen Ambohimena. 

Vi trenger gode forslag og 
penger

-Hvordan skal dere få dette til?
-I tillegg til brukt utstyr trenger 
Brodd penger for å realisere 
prosjekter i samarbeid A.P.E.D. 
Vi ønsker alle velkommen med 
ideer og innspill til hvordan 
dette kan gjøres! Bingo, 
matkvelder og innsamlingsak-
sjoner står i hvert fall på Brodds 
program fremover, avslutter 
Lene Sørensen.  

Vil du vite mer? Vil du bidra? 
Følg med i Bydelsavisen!

Storhaugsko på nye bein

Glad for gaver fra gutter og
 jenter på Storhaug

Ordfører i Antsirabe Olga Ramalason og Stavangers varaordfører 
Bjørg Tysdal Moe med følge foran prosjektets lokalkontor i Ambohi-
mena. 

I gamle Brodd-drakter: The Green Pilots (A.P.E.D)

Jentene i The Green Pilots

Sko til Alalein i Ambohimena fra 
Vegard Winge på Storhaug
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NATURTERAPEUT
AKUPUNKTUR

Aase Marie Bowitz

Telefon 51 53 27 18 - 51 53 12 48
Jelsagt. �2, 4012 Stavanger

Familiefrisøren på Storhaug
Karlsminnegt. 91A * vis a vis Prix

Tlf./Fax: 51 52 58 55

El. Anlegg
Boliger
Næringsbygg
Alarm
Rehabilitering

Nybygg
Service
Forhåndspris/
Anbud

Pedersgt. 2 - Tlf.: 51 89 31 10

Åpningstider
Mandag, onsdag, torsdag, fredag: 9.30-1�

Tirsdag: 9.30-19
 Lørdag: 10.00-14.00

Vi gir råd og veiledning 
i utførelse av:

Industrianlegg, kontor, forretningsbygg, 
skoler, fritidsbygg og boliger.

El. anlegg for messer.
VI BEHERSKER BÅDE STERK- OG SVAKSTRØM

LERVIKSVEIEN 22 - 4014 STAVANGER - TLF: 51 84 �3 20

Bydelens eneste

	 bakeri	og

	 konditori

Normannsgt. 38 - 4014 Stavanger - Tlf.: 51 89 01 56 - 51 89 01 54

Ryfylkegt. 22, 4014 Stavanger
Tlf 51 86 26 95 - fax 51 86 22 35

HVIDING  
BEGRAVELSESBYRÅ AS
 Tlf. 51 82 00 50
Til tjeneste hele døgnet  
Transport i inn- og utland www.hviding.no
Vi gir alltid prisoverslag   post@hviding.no

Den Uavhengige 
Sosialrådgivningen

DUS er et tilbud fra 
Universitetet i Stavanger 
som drives av sosionom-
studenter. Vi kan hjelpe 
med spørsmål av økono-
misk, sosialfaglig og per-
sonlig art. 

Vi yter ingen økonomisk 
stønad, men kan gi råd 
om rettigheter, og hjelp til 
formulering av søknader og 
klager. 

Ta kontakt for en 
uforpliktende samtale! 

DUS Stavanger 
Verksgt. 31, 2. etg. 
4013 Stavanger

Tlf.: 51553626 

Epost: 
stavanger@
dusnorge.no

ARKADEN, TLF. 51 89 43 34
KRISTOFFERSEN

ALLIANSE
Vi tilbyr landets største utvalg av allianse

ringer, ørepynt, armbånd og kjeder til meget
konkurransedyktige priser.

Du finner alltids en anledning.

Vi tilbyr landets største utvalg av allianse
ringer, ørepynt, armbånd og kjeder til meget 

konkurransedyktige priser.

CARLSENS
GJENBRUK

KJØP/SALG AV BØKER,
BRUKS- OG PYNTE-

GJENSTANDER

MAN. OG TIRS.
KL.10.00 –15.00

TORSDAG:
KL.14.00 – 18.00

STØPERIG. 39,
INNGANG FRA
RYFYLKEGT.

BYGGMESTER
TERJE FØRLAND
TELEFON: 51 89 05 88 - MOBIL: 917 ��107

TAUGT. 20 - 4014 STAVANGER

Alt innen rehabilitering.
Bruk din lokale byggmester!

Ny utvidet åpningstid:

man-fre: 0900 - 1700
lørdag: 1000 - 1400

Sørnestunet 11 - 4015 Stavanger - Tlf.:51 56 20 99
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ROGALAND ELEKTRO A  S

når du trenger elektriker

.  

Kvitsøygt. 104
Telefon 51 85 50 00

Per Gram og Torgeir Natvig 
informerte i bydelsutvalgets 
åpne halvtime om mangelen 
på grøntområder i Storhaug 
bydel, konsekvensene av for-
tetting av området langs sjøen 
og utbyggingen av Emmaus 
Gård.
 
-Vi er begge med i styret for bo-
rettslaget Rosenli, men opptrer 
her i dag som privatpersoner. Vi 
har sett at utviklingen i bydelen 
går feil vei. Jeg er helt sikker på 
at dette blir en stor politisk sak 
til kommunevalget neste år, sa 
Per Gram. 
 
-Det enkleste argument finner 
vi i kommunens statistikk. Hver 
storhaugbeboer (minus øyene) 
hadde i 2002 50 m2 friareale 
hver. Det samme regnestykke 
skal gjelde i 2009. Urban Sjø-
front har et styre hvor også led-
er i bydelsutvalget sitter. Hvis 
det fram til 2009 skal bygges 
4000 nye boenheter med 2,5 
beboere pr enhet så vil bydelen 
få 10000 nye beboere. Da vil 
det bli behov for å tilføre byde-
len  500  mål friareal.  Hvordan 
skal bydelen bli tilført så mye 
friareale, spurte Per Gram.

-Jeg sitter i Urban Sjøfronts sty-
re på vegne av bydelen – som en 
vakthund for å ivareta interes-
sene for befolkningen. I visjo-
nen som i planene er det lagt 
inn mye grøntområder, f.eks 
ved Kjelvene, tunnelutløpet og 
ved Breivig, svarte bydelsutval-
gets leder Torgrim Olsen. –Vi 
ønsker oss byfornying men kan 
ikke bygge ut bare for å bygge 
ut! Men for å få fortgang i gamle 
ubrukelige hermetikkfabrikker 
må nye reguleringsplaner fra 

Badedammen til Breivig fram 
for å legge til rette for utbyg-
gerne. 
 
-Kommunen har hvert år 
10 millioner til rådighet for 
innløsning/ekspropiasjon. Når 
det gjelder utbyggingen av Em-
maus Gård kommer det snart 
en sak som vil gi en veldig 
god anledning til å ekspropiere 
områder nær sjøen. Jeg håper 
bydelsutvalget holder et godt 
øye med denne saken og at vi 
kan holde kontakt, avsluttet Per 
Gram.

Ekspropriasjon på Emmaus Gård?

Øverst: 
Emmaus Gård planlegger 
boligutbygging på deler av det 
svære Waisenhusområdet.
Til høyre: 
Storhaug bydelsutvalg er opp-
tatt av og uttaler seg om 
reguleringsplaner som berører 
bydelen.
Til venstre: 
Per Gram viser gjeldende 
reguleringsplan for det som nå 
kalles Emmaus Gård.
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Poesi langs Marens poesti:
- Hør himmelporten slå i svalevinden (Triztan Vindtorn)

- Månen parret seg med berget (Bertram Besigye)
- Ett av jordens vakre habitater (Torild Wardenær)
- Ei innsamla soltørka lykke (Paal-Helge Haugen)

- Tankene flyter lett i havet (Triztan Vindtorn)

-Jeg leste om Maren og hennes poesti-forslag i avisa i 
vår og syntes umiddelbart det var en vidunderlig idé 
både å kunne gå tur langs fjorden og stoppe opp for å 
lese et dikt, sa Birgit Hatlehol, leder for Kapittel 06. 

–Jeg går ofte langs turstien selv og vil i dag vise det 
vakre landskapet fram for våre utenlandske gjester på 
Kapittelfestivalen. 

Maren Østrem Nesse og Birgit Hatlehol 
ønsket forfattere, poeter, litteraurfestival-
deltakere og turgåere velkommen til en 
innholdsrik poesituropplevelse.

Årets internasjonale festival for 
litteratur og ytringsfrihet var et 
stort arrangement med over 170 
gjester og 50 arrangementer. 
Festivalen ble arrangert av Sta-
vanger kulturhus, Sølvberget, 
og har gått av stabelen siden 
1995. Et av årets nye arrange-
ment var poesiopplesning langs 

turstien fra Godalen til Breivig. 
11 kapittelpoeter fremførte 
egne dikt og fortellinger på 
noen av stiens vakreste steder. 
Godt og vel 70 poesi- og turin-
teresserte nøt været, naturen og 
fremførelsene søndag 17. sep-
tember.

Paal-Helge Haugen

Paal-Helge Haugen leste sitt dikt Krukkene mens tilhørerne kunne 
nyte en fantastisk utsikt mot Gannsfjorden og Li-fjellene.-Det er 
stort for en innlandsbu å få lese dikt ved havet! Og nå skal jeg lese 
høyt nok til å overdøve det. 

Krukkene 
Det ligg i store glaskrukker, det er der
alt saman, på hyllene i den gamle svale
kjellaren. Eg er der sjeldan. Det er nesten
ingenting, eit gjennomsiktig destillat
som tida får til å stivne. Alt saman
godt lukka, utan merkelappar, svakt krydra
av mikroskopiske partiklar frå ei innsamla
soltørka lykke som voks vilt i kanten
av store skogar.

Torgeir Rebolledo Pedersen
Torgeir Rebolledo Pedersen 
er regjerende norgesmester i 
poetryslam. –Man slamrer når 
man leser er et gammelt norsk 
uttrykk. Siden har visst ordet 
slam tatt seg en tur innom USA, 
sa Rebolledo.

Frødd II

Jeg er et lukket folk
Til nød nødåpnet
Som påskudds utskudd og
Utskudds påskudd
Går i frø og står meg ut og
dufter meg
Jeg er et lukket folk
Sprunget ut og
segnet om og slik erfarer
jeg og slik er
jeg erfart, segnet om og
sprunget ut

Bertram Besigye 
-Jeg er opptatt av nettopp dette her! Skauen! Naturkref-
tene i naturen – og i mennesket! Det er første gang jeg 
leser disse diktene ute – jeg kjenner at her er det lettere å 
bruke kraften i stemmen!

Månen parret seg med berget

Månen parret seg med berget, 
fikk et barn med berget, kalte 
barnet: Sølv! Det som iser og iser 
i mørket. Månen parret seg med 
den grødefrodige skogsbunnen, 
fikk et barn med den grødefro-
dige skogsbunnen, kalte bar-
net: Sopp! Det som svulmer og 
svulmer i mørket. Månen parret 
seg med insektene, fikk et barn 
med insektene, kalte barnet: 
Kakerlakk! Det som krafser 
og krvaler og krafser og krav-
ler i mørket. Månen parret seg 

med de frådetjafsende 
elvene, fikk et barn 
med de frådetjafsende 
elvene, kalte barnet 
Laks! Det som spretter 
og spretter motstrøms 
i mørket. Månen parret 
seg med pattedyrene, 
fikk et barn med pat-
tedyrene, kalte barnet: 
Flaggermus! Det som peiler seg 
fram og peiler seg fram i mør-
ket. Månen parret seg dypt med 
mennesket, fikk et barn med 
mennesket, kalte barnet mange 
navn, men det var ett navn som 

stod månen aller nærmest og det 
vanet var: Råkjeftvampyr! Det 
som vampyrererer og vampyr-
erer alt som strutter av liv. En 
vampyr på livet.
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Kapittelpoeter som deltok på poesituren. Bak fra venstre: Torgeir Rebolledo Pedersen, Torild Wardenær, 
Bertrand Besigye og Benjamin Zephaniah. Foran fra venstre Maren Østrem Nesse (som har foreslått 
Poestien), Mette Moestrup, Tone Hødnebø, Øyvind Rimbereid, Triztan Vindtorn, Paal-Helge Haugen og 
Ren Powell. Jürgen Rooste deltok også.

Øyvind Rimbereid 

-Jeg vil lese et kort selvbiografisk dikt fra syttitallet. Et dikt som 
er så kort at det er over nesten før det har begynt, innledet Øyvind 
Rimbereid.

Det enkla muliga

Det va òg de som drog
fram og tebage på mopeden te Egersund
for å kjøba “pylsene med den heilt spesielle regesalaten!”
       syv mil langs Nordsjøen, i lyset

Torild Wardenær
-Dette diktet dedi-
keres til dette stedet 
og til dere! Koordi-
natdiktet er fra den 
kommende diktsam-
lingen psi, som gis ut 
på Aschehoug forlag 
til våren.

Arvestykke VIII

58º 58´07 N
  5º 6´ 81 Ø

Vi er i vår fulle rett her på 58º 58´07 N og 5º 6´ 81 
Ø, ett av jordens vakre habitater, jeg iført den rosa 
spjærede blusen og mitt umiskjennelige grå blikk, 
du utstyrt med reminisenser fra framtida; septre av 
neonlys, seismisk kappe og et jernbinderi rigges opp i 
nærheten, det påkaller umiddelbart latter men er ikke 
harmløst for det bygges feller og kamre og vi må bruke 
list for ikke å bli fanget eller uskadeliggjort - og selv 
om jernet ikke åpenlyst bendes rundt oss, armerer det 
seg i hemmelighet med både seg selv og sine bunds-
forvantne, men vi blir heldigvis ikke tiltrodd særlig 
vett og får derfor gå fritt omkring som landsbyorigi-
naler, så vi venter selvfølgelig ikke på noen anledning, 
sprenger en meridian eller to, forskyver koordinatene 
så mye at enkelte ting begynner å komme ut av kon-
troll - vi ser på, tause, akter ikke å gjøre noe verken 
fra eller til når det tukles så mye med jernet at det til 
slutt blir til spon, når det desarmerer seg selv og for-
vitrer rundt oss og blir til en hvilken som helst flekk 
som kan tørke opp og forsvinne eller mørkne til jord-
slag, eller sette seg som en skamplett på egnens lyse 
panne.

Triztan Vindtorn
Vindtorn kommenterte en av de foregående poeter på denne 
måten.- Diktet minnet meg om mannen som ikke fant seg selv. Så 
dro han til New York – og var ikke der heller! 

-Jeg pleier å ha med meg havet på boks for avspilling når det trenges 
–men dette er bedre...å være her...ved havet! Havet er ubestem-
melig, som oss selv. Noen ganger er vi på oppesen. Men heldigvis 
er vi ikke lykkelige hele tiden – det ville vært veldig slitsomt!

I natt øste vi sølv opp i båten og sank
dine hender fulle av morild stryker over huden nå
himmelen har mistet besinnelsen og føder et hvalskjelett
hvite piskesnerter i oppløsning avspeilet over gråhvit sandbunn

tankene flyter lett i havet og plutselig legger fullmånen
sine gule sjøreflekser på skjæret..
du er avspeilet på min indre rute så varmt kysset i pupillen
mens steinene ramler utfor skrenten..
strekk hånden ut etter natten når den legger meldugg over alt det 
grønne..

hør himmelporten slå i svalevinden
for en brennmanet erstatter ditt hjerte 
og sprer sine åretentakler gjemt bak hudens åpne mønster..
leppefisker er vi gjennom vaiende tangskoger
blåstål med dovne bevegelser på bunnen av regnbuen mellom 
oss..

-Alle forfatterne jeg 
snakket med etterpå 

sa at de hadde hatt en 
så fin opplevelse av 

arrangementet, og det 
skyldes selvfølgelig mest 

av alt det lydhøre og 
gode publikummet, sa 

Torild Wardenær.

-Like viktig som å skrive er det 
å lese for elever på skolene, sa 
Benjamin Zephaniah fra Lon-
don/Jamaica. Han leste sitt 
dikt Hva har dette med meg å 
gjøre?

-Lyden av vannet er en vakker 
bakgrunn for opplesninger, sa 
Jürgen Rooste fra Estland.
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Vaux’s Galleri i Lang-
gata 6 er åpent hver-
dager fra 12-19 pluss 
lørdag og søndag. 

-Vi jobber mens vi er 
her og har det kjekt 
med kunsten vår, 
forteller Bodil Karin 
Erland. 

-Vi er seks forskjel-
lige individualister 
som driver galleriet og 
atelieret sammen. Her 
vises og selges bilder 

og keramikk i pris-
klassen fra hundre til 
seks tusen kroner laget 
av Marianne Nilsson, 
Daniela R Olsen, Turid 
J Bjermeland, Marit 
Ann Bolseth Addison 
og Svein Reinertsen og 
mine egne. 

-Vår kunst kan berike 
andres liv og trøste 
sjeler! 

Vaux’s Galleri

-Jeg må ringe for å si at den for-
rige bydelsavisen er den beste 
jeg har lest! Jeg leser den fra 
ende til annen hver gang. Og 
så vil jeg gjerne fortelle litt om 
Sven Oftedal som det sto en ar-
tikkel om i forrige avis, forteller 
Gerd Eriksen. 

-Sven Oftedal var en kjernekar. 
Jeg har så  mange gode minner 
om ham. Desseverre døde han 
så alt for ung – bare 43 år gam-
mel. -Da krigen brøt ut lærte vi 
førstehjelp og bl.a. forbinding i 
Døves hus. Nesten alle legene 
og folk fra alle partier var der. 
Huset fungerte som en hjelpe-

stasjon. Da et fly under krigen 
ble skutt ned over Storhaug var 
min mann med og bar de skade-
de ut. Det tok også fyr i et hus, 
forteller Gerd. 

Gerd Eriksen er snart 92 år, 
født i Nedre Dalgate 56.  –Jeg er 
avhengig av hjelp og får veldig 
god støtte av familien, fortel-
ler Gerd som bor i omsorgsbo-
ligene i Ramsvig.  –Jeg søkte 
meg hit da det gamle murhuset i 
Ramsvig ble innredet og har nå 
en fantastisk omsorgsleilighet! I 
desember er det 5 år siden jeg 
flyttet hit, forteller Gerd.

Sven Oftedal var 
en kjernekar!

Sven Oftedal ble født i Stavanger 
i 1905 og var kjent som lege og 
politiker og for sitt sterke sosiale 
engasjement. Han var også stats-
råd og la grunnlaget for det som 
senere skulle bli folketrygden. 
Bysten på Sven Oftedals plass ble 
reist i 1950.

Anne Louise Lura (8) på Varden viser fram sine enormt store 
solsikker. – Jeg fikk to frø i speideren. Og se hvor store de har blitt nå! 
Den høyeste solsikken er 3,24 meter høy. 
Er det noen som har høyere?

Solsikkejenta

Ny gategrunn i
ABC-kvartalet

Gatebruksplan for gateløpene, 
park og lekeplass ved 
Petrikirken og Aftenbladets 
nybygg ligger nå ute til etter-
syn fram til 6. november. Sta-
vanger Aftenblads nye medie-
hus skal samles på ett sted med 
butikkaktiviteter på gateplan. 
Regionalutviklingsavdelingen 
i fylket har i saken bemerket at 
det middelalderske gateløpet i 
Nykirkebakken må markeres/
opprettholdes. 

Planen beskriver mediehu-
set med en form som er ”et 
avtrykk av sammensmelting 
av flere  “byplanhistoriske 
lag”. For å gi bygningsformen 
dynamikk og “liv” deles for-
men av en innvendig gate som 
“skjærer” gjennom bygningen 
fra nord til syd. ”Glassgaten” 
er en moderne tolkning av 
tidligere gateløp og kvartal-
struktur med assosiasjoner til 
middelalder.”

Opparbeidelse av friområde 
for park og lek må foreligge 
før byggetillatelse kan gis.

Bydelsavisa har mottatt en viktig melding:
Vil du lære radio?? Teipen Radio på bydelsturne!
Teipen Radio er et sted hvor ungdom lager Radio FOR ungdom!!
Vi har kurs for nye medlemmer hver mandag kl 18.00 på 
Metropolis. Ta turen ned!

Teipen har sending hverdager fra 
20 - 21 på 89,1 og 102,2.
Torsdager fremover vil HipHop 
showet “RadiYO!” sende fra 
ulike fritidsklubber og sentere i 
Stavanger.

Vi har utvidet programmet til 
2 timer og sender fra kl 20 - 22.

Lytt på RadiYO!
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Storhaug
Haugesundsgt. 43

LOKALE MEGLERE STØTTER BRODD

Arne Johan Espeland
Mobil: 900 99 110
aje@remax.no

Tor Jacob Helle
Mobil: 976 52 729
tor.helle@remax.no

Vi tilbyr:
 Gratis verdivurdering for deg som tenker på å selge bolig
 Meglertakst for deg som vurderer refinansiering/banktjenester
 25% rabatt på alle megleroppdrag

Alle oppdrag som kommer via Bydelsavisen gir tilskudd til I.L. Brodd
 (Verdivurdering kr. 250,-  Megleroppdrag kr. 2500,-)

OMEGA EIENDOMSMEGLING
         Representant for

Langgt. 2, 4013 Stavanger. Telefon: 51 93 87 00 - Faks: 51 93 87 01
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Stavangers første kommunale 
boliger ble bygd på Steinha-
gen i 1916 for dem som ikke 
hadde råd til å kjøpe egen bo-
lig. Alt for mange familier ble 
stuet sammen på et sted og det 
ble det lett bråk av. Boligene 
fikk dårlig rykte!

Rolf Gunnar Torgersen fortalte 
på møte i Storhaug hostorielag 
om sin hovedfagsoppgave i his-
torie med tittelen ”Boligpoli-
tikk i Stavanger 1916 – 1919. 
Nødsforanstaltning eller sterk 
kommunal styring.” 40 ivrige 
tilhørere stilte spørsmål, kom-
menterte hans innlegg og 
snakket ivrig rundt bordene. 
Dette var et emne som det var 
stor interesse for!

Rundt 1910 hadde Stavanger 
Arbeiderparti foreslått at kom-
munen skulle bygge boliger, 
men da var det ingen penger 
tilgjengelig. Kommunal bolig-
bygging var tiltenkt folk som 
ikke hadde  råd til å kjøpe bolig 
selv. Problemet var at det var så 
mange som var i den situasjo-
nen at mange familier ble stuet 
sammen, og det ble lett bråk. 
Dette førte til at denne type bo-
liger fikk et dårlig rykte. 

Oppgangstid

De første kommunale boligene 
i Stavanger ble bygget i 1916 på 
Steinhagen. Det var en voldsom 
aktivitet fram til 1919. Hvorfor? 
Stavanger hadde plutselig mye 
penger grunnet en blomstrende 
hermetikkindustri. Med indus-
trien ble det stor tilflytting og 
mange trengte boliger. 

Brakker med vannklosett!

Noen av de kommunale boli-
gene ble bygget som brakker, 
uten kjeller. Men: De hadde 
vannklosett, og det var ganske 
uvanlig før 1920! 

Det var meningen at brakkene 
skulle være en nødløsning og 
toppen stå i fem år, men flere 
av dem ble stående til 1960-tal-
let! Totalt var det 92 leiligheter i 
brakkene på Sletten. 35% av bo-
ligbyggingen i Stavanger mel-
lom 1916 og 1919 var i brakker, 
grunnet stor bolignød. De kom-
munale boligene som ble bygget 
på Midjord var imidlertid solide 
murhus i nyklassistisk stil. 
Disse står fremdeles.

Ideer fra Storbrittania

Ideen om boligreformbev-
egelsen, eller sosial boligbyg-
ging, kom fra Storbritannia. Det 
var Husnødskomiteen, seinere 
Boligkomiteen, i Stavanger som 
fordelte leiligheter til trengende 
familier. Da krakket kom på 
1920-tallet stoppet kommunal 
boligbygging nesten helt opp, 
bortsett fra på Steinhagen, hvor 
det ble bygget boliger i 1921. 
Disse ble revet i 1983.

Lutfattig by

Rundt 1920 var det stor tilflyt-
ting til byen, blant annet svenske 
rallare som jobbet på Rosenberg 
Verft. På det meste bodde rundt 
700 personer i kommunale bo-
liger. Stavanger var lutfattig fra 
1920 til 1940. Derfor ble også 
brakkene stående og de ble stu-
et fulle. 

Boligbyggelag

Etter andre verdenskrig tok bo-
ligbyggelagene over for kommu-
nal boligbygging og brakkene 
ble etter hvert revet. 

I dag har Stavanger kommune 
3-400 leiligheter som bebos av 

folk som ikke klarer å kjøpe/
leie selv.

Sammendrag ved Carolyn Fjeld 

Bilder og bildetekster er fra Rolf 
Gunnar Torgersens artikkel i 
Stavanger Museums årbok for 
1985.

Kommunal bolighistorie på 
Midjord, Sletten og Steinhagen

Slik så Stavanger kommunes første arbeiderbolig ut. Arbeidet ble igangsatt i september 1916. Etter noen år 
var det i alt fem boliger i Steinhagen. Bygningen bak på høyre side var den ene av de to som ble vedtatt bygd 
i desember 1916. Den første arbeiderboligen ble revet i 1984, og bildet er tatt kort tid før. (Byarkivet)

I forgrunnen en del av brakkebebyggelsen på Sletten. Midjorbebyggelsen kan skimtes til venstre. Bildet er 
tatt i 1955, og klær til tørk ved en av brakkene viser at brakkene fremdeles var i bruk så sent. (Byrakivet)

Slik ser dagens Midjordbebyggelse ut. (Oppmålingsvesenet). Bebyg-
gelsen står fortsatt slik som den omarbeidede planen bestemte. Vi 
kan se at stadsarkitekten valgte å sløyfe husene på den andre siden 
av det som kom til å bli hetende Krossgata. Den store murbygnin-
gen som skulle stått på den siden som ble sløyfet, ble istedenfor 
bygd i to deler. De store bygningene ved siden av er også i mur. Det 
var ment at disse bygningene skulle inneholde butikker. Det ble det 
ikke noe av. En del av de små eneboligene på den første planen ble 
også byttet ut med tomannsboliger.

Slik så planene for Midjordbebyggelsen ut. Den skulle bestå av 33 
hus med 88 leiligheter. Etter at bare halvparten av bygningene ble 
vedtatt reist, måtte planene omarbeides.

Murhusene i Midjordbebyggelsen har en viss likhet med boligene i Steinhagen. Bildet er fra 1920-årene. 
(Byarkivet)
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Lørdag 30. september arrangerte Varden menighet bydels-
fest med det årlige rennebilløpet. 

Klasse under 10 år ble vunnet av

1. Emilie Engelsgaard (9) med tiden 18.35
2. Fredrik (7) og Nora Krenz Seierstad (9) 
 med tiden 19.25
3. Mathias Helvig (8) og Anders Fevang (9) med   
 tiden 23.50

I tillegg deltok Ludvig Vik Løite, Odin August Kraft, Sofie 
Eirin Brekke, Vegard Martin Andreassen, Rasmus Kruse 
Rasmussen, Jacob Skarveland, Sara Katrine Kristiansen, 
Ella Skarveland og Åsmund Ivarsjord

Klasse over 10 år ble vunnet av

1.  Camilla Engelsgaard (12) med tiden 15.80
2.  Sven Tilo Vågane (10) med tiden 19.75
3.  Martin Helvig (12) og Morten Fevang (12) med    
tiden 19.90

I tillegg deltok Einar Holmedal, Cecilie Mikkelsen, 
Håkon Halvorsen, Magnus Nesse, Helle Brekke, 
Silje Mæle, Adrian M. Gilje og Kristian Kristansen.

Liv Nese og Solveig Lan-
da med flere hadde stått på 
mange dager før haustmarke-
det i Rosendal og Ramsvig 
kolonihage gikk av stabelen 
for tredje år på rad siste lørdag 
i september. Og produktene 
var både lekre og smakfulle! 
Hjemmelagde kaker, syltetøy, 
chutney, saft, grønnsaker, 

såper og mye mer var vakkert 
pakket inn og dandert lekkert 
på bordene i Hagehuset. Et helt 
bord med fantastisk flott deko-
rerte hjemmelagde kaker og 
paier! Prisene var det ingenting 
å si på. Et lekkert glass hjem-
melaget syltetøy for 20 kroner! 
Ikke rart at mye ble solgt den 
første timen!

Lekre godbiter

Rennebilløp med full fart   

Det var ikke lett å holde samme 
fart som rennebilen...

I full fart over målstreken

Intervju på direkten etter løpet

Lykkelig i mål 
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Stiftelsen
PårørendeSenteret
PårørendeSenteret er en fri-
villig virksomhet med tilbud 
til pårørende av personer 
med rusproblem og/eller en 
psykisk lidelse eller spilleav-
hengighet. 

PårørendeSenteret har drifts-
avtale med Stavanger kom-
mune, Sandnes kommune og 
Helse Vest RHF. 

Vi tilbyr:

•Individualsamtaler
•Parsamtaler
•Familiesamtaler
•Ulike gruppetilbud
•Informasjon og rådgivning 
pr. telefon.

Du vil møte fagpersoner som 
har taushetsplikt og solid 
erfaring. Vi ønsker deg vel-
kommen til å ta kontakt.

Tilbudet er gratis.

Besøksadresse: 
Vaisenhusgt. 39 B
4012 Stavanger

Telefon: 51 53 11 11
Faks: 51 53 11 10

Hjemmeside: 
www.parorendesenteret.no
e-post:	 
parorende@
parorendesenteret.no

Åpningstider: 

Mandag 11.00 – 19.00
Tirsdag  09.00 – 15.00
Onsdag  09.00 – 19.00
Torsdag 09.00 – 15.00
Fredag   09.00 – 15.00

FRIVILLIG PÅ ROSENDAL?

Vi trenger din hjelpende hånd.
Bli frivillig hos oss på 

Rosendal sykehjem og omsorgsboliger.
Kanskje du liker å bake, lese høyt fra en bok, gå tur, 

arbeide i hage, eller bare slå av en drøs.

Det du kan, har vi bruk for.
Virker dette interessant, så ta kontakt med

Solveig på Rosendal
tlf. 51 84 11 89
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Stavanger Brass Band ønsker å presentere framførelser av brass-
bandmusikk på aller høyeste nivå og vise bredden i repertoaret in-
nenfor rammen av kirkerommet. Musikken blir fra Frelsesarmeens 
enestående rike repertoar fram til nyskrevet samtidsmusikk. 

Konsertene starter kl 18, julekonserten starter kl 21.

Lillejulaften inviterer Stavanger Brass Band til en tradisjonell jule-
konsert. Gjestesolist er Espen Hana. 

 23.  desember   Julekonsert 
 4.  februar   Før-NM #
 7.  februar  Før-NM #
 4.  mars   Brass fra Barokk til Bulla
 1.  april    
 29.  april  Europamestere 2007?# 
 3. juni  Prosjektkorps 2012 #

 # Skolekorpsmusikanter gratis. Billettpriser, 100/50

Alle ønskes velkommen til 
en flott konsertserie i ”Frue kirke”.

  det skjer    det skjer    det skjer    det skjer    det skjer

Annonser på det skjer-siden er gratis for lag og foreninger i bydelen.  
E-mail: storhaug.bydelsavis@enternett.no 

Café hver fredag 
fra kl. 19.30
Program fra kl. 20.00
Filmer… Konkuranser...
Konserter… sang… ord om 
Jesus…  Grupper.. Bordtennis.. 
Spill..
Fra 8.klasse og oppover

Lyst til å synge...? 

Nå har vi kor for alle
fra 7.klasse og oppover…
Velkommen innom 
   
Vi øver torsdager kl.18.00-20.00               
Spm rettes til Monika: 
92 43 43 68 eller  
embi@online.no

Historielaget på Storhaug inviterer medlemmer og andre 
interesserte til ny møteserie

Onsdag 25. oktober kl. 19.30 
i Johannes Menighetssenter (NB!!)
Korps- og korbevegelsen på Storhaug – et historisk overblikk
Onsdag 22. november kl.19.30 i Bergeland bydelshus
Samvirkebydelen: historien til forbrukersamvirket
ved Gunnar Roalkvam

Med forbehold om endringer

Kontaktpersoner i styret:
Anne Torunn Braut, tlf.: 51 89 34 18
Carolyn Fjeld, tlf.: 51 89 02 88
www.storhaug-historielag.com
carolyn.fjeld@stavanger-kulturhus.no
knut.bjelland@online.no

Frivillighetssentralen formidler frivillig innsats 
mellom de som ønsker å motta hjelp og de som ønsker å gi hjelp.

I tillegg arrangerer sentralen forskjellige sosiale treff.

NY FARGE PÅ TILVÆRELSEN?
Ønsker du  å lære noe nytt,
møte andre på tvers av kulturer - 
oppdage forskjeller, men også likheter?
Setter du også pris på en god latter?

KONTAKT FRIVILLIGHETSSENTRALEN
BRODDHUSET, MIDJORDGT. 36

Tlf 51 56 15 85

ST. JOHANNESDAGENE 
2006

Onsdag 18. oktober kl. 19.30: 
”Fartein Valen i ord og toner”, 
v/Fartein Valen-Sendstad og 
musikere i Menighetssenteret.
Søndag 22. oktober kl. 
18.00: ”Må korsets tre slå rot”, 
musikkspill om St. Sunniva med 
lokale korkrefter, i kirken.
Onsdag 25. oktober kl. 19.30: 
”Kor og korps på Storhaug”, 
historiekveld i samarbeid med 
Storhaug Historielag. Menighets-
senteret.
Fredag 27. oktober kl. 19.30: 
”Merkverdige Madagaskar – øya 
mellom øst og vest”, kåseri v/ 
Øyvind Dahl i Menighetssen-
teret.
Lørdag 28. oktober kl. 14.00: 
”Gøy og støy for familien”, 
familiearrangement i og utenfor 
Menighetssenteret. Husk regntøy 
om nødvendig!
Søndag 29. oktober kl. 19.30: 
”Kirkejam”, konsert med lokale 
pop- og rockartister til inntekt 
for Støttegruppa for Vaisenhus-
barna. 

Det blir kveldsmat og inn-
gangspenger/kollekt i forbin-
delse med arrangementene.

HVER FREDAG KL. 11.30 –13.00    
Møteplass for alle som vil 
snakke norsk og få nye 
bekjente i bydelen.                        

VI UNGE 
I VARDEN MENIGHET

Tor. 26/10 kl. 19:30: 
Kristenfolket - en teologisk 
saueflokk? Ved Atle Blom-
gren og Hans Marius Våga.

Tor. 23/11 kl. 19:30: 
Hvor går vegen for statskirka? 
Ved Aadne Berge.

Lør. 9/12 kl. 14:00: 
Grøtfest for Vi Unges små og 
store.

Sangglad?
I Varden kirke er vi nå 
inne i en ny og spennende 
periode, der vi blant an-
net ønsker å satse litt nytt 
på musikk. Vi ønsker å 
etablere en eller flere for-
sangergrupper til bruk ved 
familie-gudstjenester og 
andre gudstjenester. 

I den anledning er vi på jakt 
etter deg som liker å synge.

Høres dette kjekt ut? Ja, da 
er du hjertelig velkommen 
til å være sammen med oss. 

Påmelding: 

Organist Bernt Johan Buer. 
Tlf: 51 91 71 44   
E-post: bernt.johan.buer@
stavanger.kommune.no

Frist 15. nov

TRIM-INSTRUKTØR
Frisinn ønsker trim-instruk-
tør til aerobic-trim på Nylund 
skole torsdager kl.19-20.
Lønn 200 kr. timen.
For mer opplysninger: 
Kontakt Sigurd Holgersen, 
tlf. 51563968

MIDJORD BYDELSHUS
Vi er fortsatt plassert på ulike steder, Beate og Frivillighetssentralen 
finner du på Brodd huset, Gerd Hegge har kontor på Metropolis og 
Kalle Eide har kontor i Storhaug idrettshall. Det er fortsatt samme 
postadresse, telefonnumre og mailadresse som før.

ÅPEN HALL I STORHAUG IDRETTSHALL
Det er åpen hall hver fredag, over 100 i snitt synes vi er veldig bra. 
Det er nå delt inn etter alder, dvs at fra kl. 1900 – 2100 er det åpent 
for alle, mens det er åpent for ungdomsskoleelever fra kl. 2100 – 
2300. Cafe, ballspill, klatring og diskotek står på programmet hver 
fredag.

UNGDOMSAKTIVITETER PÅ MIDJORD BYDELSHUS
Vi vil legge til rette for ulike aktiviteter, kurs og annet på Midjord 
bydelshus. Tirsdager, torsdager og annenhver lørdag er dagene vi 
vil ha åpent, og her kan du komme med ideer, ønsker og innspill til 
hva dette skal inneholde. Dans og dj – kurs er det første som står på 
programmet

Kom innom eller ring 51508998, send en sms til 41858036 eller en 
mail til : kalle.eide@stavanger.kommune.no

Fritid Storhaug har lokaler i Midjord bydelshus. Lokalene leies ut 
til grupper, organisasjoner og arrangementer. Vi har oversikt over 
fritidsaktiviteter for alle aldersgrupper og kan informere om ulike 
tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner.

FRITID STORHAUG
Nordre Ramsvigvei 1, 4015 Stavanger 
E – post : midjord.bydelshus@stavanger.kommune.no 
Senterleder : Gerd Hegge – telefon 51508996 gerd.hegge@stavanger.
kommune.no
Fritidsleder: Kalle Eide – telefon 51508998
kalle.eide@stavanger.kommune.no 

Konsertserie
i 

Frue kirke
”Hetlandskirken”
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