NR 1 – FEBRUAR 2007 – 19. ÅRGANG

Fremtiden for Emmaus Gård

Tou Scene
Plass til det meste.		
				
		
Side 3

Avfall
Nedgravde avfallsbeholdere
		
		
Side 5

Tou Cafe Bar
Hvert nabolag trenger
en kafé
		
Hva vil Bethaniastiftelsen
bruke Emmaus Gård (Waisenhustomten) til? Stiftelsen utga
nylig et presentasjonshefte om
”bydelens vakreste eiendom og
et populært friluftsområde”.
I tekst og tegninger beskrives
ønskene om lekepark, kultur-

paviljong, eldhus, steinkapell,
gjestehus, dyreparsell, vannspeil, selveierboliger, utleieboliger, et større bygg utformet
som et amfi, parkering m.m.
I en pressemelding fra stiftelsen skriver daglig leder
Magne Todnem at han tror

mange er engasjert i hvordan
området skal brukes i fremtiden. Det gjelder både de som
er opptatt av grøntområdene og
de som ser verdien av kulturarven etter Lars Oftedal.
Heftet ble utgitt 23. januar
2007, på dagen 130 år etter at

Innflytting på Siriskjær

Lars Oftedal dro fra ”Bethaniakvartalet på Bergeland inn
til Hetlandsmarka (Rosenli) og
undertegnet skjøte på gården,
som han senere kalte Emmaus.
(Etter historien om emmausvandrerne i Det Nye Testamentet, Luk.24. 13 – 35)”.
Les mer på side 2 og 7.

Side 9

Strømvig
Tidlig blomstring
i kolonihagen
		

Side 10

Nå flyttes det inn i 50
selveierleiligheter i
byggetrinn 1 på Siriskjær.
Siriskjær Eiendom AS står
for utbyggingen av feltet
med til sammen ca. 120
selveierleiligheter.
Les mer på side 8.
Er det lenge siden du har sett oss?

Grønn rehabilitering
Tirsdag 13. februar arrangeres gratis kurs om miljøog bygningsvennlig rehabilitering av trehus.
Sted: Bergeland bydelssenter kl 18-20.

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

Påmelding til
Grønn Hverdag på tlf 51 53 40 00
eller epost: ingvald@gronnhverdag.no

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

For egen regning

Naturen på Storhaug

Store endringer skjer nå i bydelen vår. Utbygningsprosjekter
realiseres raskere enn noen
gang. Flere flytter til bydelen og
antall personer som bor på fastlandsdelen av Storhaug øker. Fra
før vet vi at av Stavangers bydeler er Storhaug den bydelen med
minst m2 friområder i forhold til
innbyggetall. Sannsynligvis har
vi minst i hele landet. Med den
sterkt økende befolkningen sier
det seg selv at dette tallet ikke
blir bedre.

skal kritiseres. Det betyr heller
ikke at vi skal lene oss tilbake og
tro at alt blir bra. Livet er ikke en
If- reklame der du kan si ”rolig
det ordner seg”.

Nå skal vi ikke svartmale situasjonen. Jeg har ennå til gode og
møte noen som er i mot at bydelen utvikler seg videre. Storhaug
med sine mange kvaliteter er en
utrolig bra bydel å bo i. Av og til
føler jeg at dette faktum ikke alltid er like tydelig når enkeltsaker

Nå viser det seg , at et stort område, som mange oppfatter som
en del av denne grønne oasen,
skal videreutvikles. Vi i bydelsutvalget er blitt kontaktet flere
ganger med uttrykt bekymring
om det skal bli full rasering av
dette området med der påføl-

Leder
Velkommen
til bydelen!
Avisa vil gjerne ønske
alle nye Storhaugbeboere
velkommen til bydelen! I
denne omgang gjelder det
først og fremst alle som nå
flytter inn på Siriskjær.
Ny daglig leder, ny barsjef
og ny arrangementsansvarlig
på Tou Scene ønsker nye og
gamle, unge og eldre beboere
velkommen til arrangementer, utstillinger og ikke
minst til Tou Cafe Bar. Som
barsjefen Elitsa sier det; Alle
trenger en bydelskafé! Oppsøk Tou!
Et nytt friluftskart viser
våre rekreasjonsområder og
det viser hvor få og små friarealer bydelen har.
Gang på gang blir det kiving mellom ulike interesser
om den minste grønne flekk.
Høyaktuelt i denne sammenheng blir fremtidig bruk av
det tidligere Waisenhusområdet, nå Emmaus Gård.
Det blomstrer allerede i
kolonihagene – små tegn på
at våren er underveis!
Og takk til alle som har
tipset avisa om gode saker.
Fortsett med det!

Neste nummer av

BYDELSAVISA

kommer ut
16. APRIL
Frist for levering av stoff/
annonser er
4. APRIL
E-post:
storhaug.bydelsavis@
enternett.no
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Alle mennesker har behov for
rekreasjonsarealer, en plass å
koble av, anledning til å nyte naturen. Her på Storhaug har vi en
tursti vi virkelig kan være stolte
av. Det å spasere fra Hillevågsvannet til Breivig er en lise for
ethvert sinn.

gende boligbygging. Det dreier
seg om eiendommen til Bethaniastiftelsen også kalt Emmausgården.

viljong med scene og amfi. Bak
lavblokkene i Rosenli planlegges det fem utleieboliger, hver
med 5-6 leiligheter.

For å finne ut hva som egentlig
skal skje på denne eiendommen
fikk jeg et godt tips som var å
sjekke ut informasjonen på internett under adressen emmaus.
no. Der er det mye informasjon
å hente. Blant annet er det laget
en egen bønn for parken, der står
det at parken er åpen for hvem
som helst. Og slutter med at den
skal ikke være påtrengende, men
varm, sjelesørgerisk og åpen.

Det interessante i denne sammenhengen er det som skal oppføres oppfor sykehjemmet. Her
blir det et relativt stort antall leiligheter, som skal være med å finansiere resten av utbyggingen.

I følge nettsidene skal musikk,
dans og drama være viktig i
formidlingen av budskapet. Det
er nok i den forbindelse at det
planlegges oppført en kulturpa-

Illustrasjonsplanen for området
som ligger ute på nettet er ikke
så avskrekkende.
Den kan se riktig så tiltalende ut.
Antall leiligheter og plasseringen kan sikkert diskuteres, men
først må det foreligge et forslag
til et juridisk bindende kart og
ikke kun en trivelig illustrasjon
som ser forlokkende ut.

Da jeg ser at prosjektet er lagt
ut på finn.no med forventet
salgsstart våren 2007 bør det
ikke være alt for lenge til det
foreligger noe mer konkret. I
prosessen videre er det viktig at
de forskjellige interessegrupper
ikke går i skyttergavene, det fører ikke til noe godt. Det er viktig
at det blir en åpen prosess i et
område av bydelen som betyr så
mye for så mange.
En henstilling fra meg vil være
at representanter fra Emmausgården inviterer til en åpen
høring, eventuelt kommer i
bydelsutvalget til åpen halvtime.
Det vil være i alles interesse og
få en god forvaltning av Bethaniaeiendommen.
Geir Rolandsen (H)

Ros til boligplaner i Breivig
Nå planlegges boliger for de
neste 10-20 år i området mellom Lervig og Breivig (plan
1785B7). Den private planen
er laget av KAP, Code Arkitektur og Klorofyll Landskap
på vegne av Lervig Brygge
As. Arvid Norstrand fra BO1,
Henrik Lundberg fra KAP
og Kristin Gustavsen fra Urban Sjøfront var til stede i
Storhaug bydelsutvalgs åpne
halvtime i februarmøtet hvor
det ble orientert og svart på
spørsmål om planene.
I denne omgang ble boligområdet nærmest Breivig båthavn
presentert i en bebyggelsesplan.
Området er relativt flatt med
lite vegetasjon og ligger mellom et betongtappeanlegg, en
sementfabrikk og tankanlegget
på Dreyersholmane. Men også
med nærhet til den idylliske
båthavna i Breivig og begynnelsen på turstien til bydelens
eneste store grøntareale. En 6avdelings barnehage plasseres
sentralt i området.
-De fleste av oss som har sittet ved tegnebordet er selv
småbarnsforeldre, sa Henrik
Lundberg fra KAP. Og det er
nettopp det denne planen får

sjelden ros for: at det planlegges boliger for barnefamilier.
–Familieboligene legges i kvartalsområder og vil bli på tre
etasjer med mulighet for takoppbygg på en etasje. Som reguleringsplanen tillater foreslår vi
også 4 høyhus eller punkthus
på 12-18 etasjer på en egen øy.
Kommunalstyret for byutvikling ønsker arkitektkonkurranse på utformingen av disse,
sa Henrik Lundberg.
Denne planen inneholder mye
bra, spesielt byhusene, sa Geir
Rolandsen (H). – Friområdene
må også ha bra kvalitet. Området Kjelvene kan brukes
som referanse i.f.t. kvalitet og
standard. –For øvrig er det min

personlige mening at tank og
blandeverk er uforenlig med
boområde, sa Geir.

- I en plan på Eiganes ble det vedtatt minimum 1 parkeringsplass
pr. bolig. Slik må det være her
også. Denne planen har 16-17
ekstra parkeringsplasser. Hvis
10 % har 2 biler, hvis 10 % har
besøk og hvis folk kjører bil til
båthavna så går jo ikke det, sa
Svein Terje Pisani
Førland (SV).

sa Anne
(Frp).

Marie

Wetteland

-Dette er gammeldags industri.
Kan noen hjelpe dem å flytte?
Sa Henrik Lundberg.
-Takk for at dere kom, sa Torgrim Olsen (Ap) til slutt. –Dette
er blant de prosjekter vi har
møtt med størst velvilje!

-Det vil også trenges støvskjerming
for boliger i nærheten av Sola Betong og Norcem,

Henrik Lundberg fra KAP kaller familieboligene ”townhouse”, en ny type rekkehus. 1. etasje har egen
hage, mens 2. etasje har hage på taket. Alle har inngang fra tunet og parkering under terrenget.

Utgiver:
Storhaug bydelsutvalg
Postboks 1608, Kjelvene
4093 Stavanger
Avisstyre:
Elin Rydningen (leder)
Torgrim Olsen
Ingebeth Bergesen Himle
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Tlf. : 926 56 544
Annonsesalg:
IL Brodd v/Øyvind Johnsen
Tlf.: 957 77 011
E-post: o-johns@online.no
Layout:
Jan Tore Horpestad

Distribusjon:
Nylund skolekorps
v/Sten Solberg
Tlf.: 51 56 38 79 - 970 76 438
Opplag: 7800
Trykkeri:
Dalane Tidende
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Ny daglig leder på Tou Scene:

Vil gi plass til det meste
-Storhaug er engasjerende og
inkluderende. Her vises initiativ og enorm vilje til satsing fra alle hold. Tou Scene er
en del av dette, sier Per Arne
Alstad.
-Hvilke utfordringer ligger
foran dere?
-Vi må nå fram til dem vi ligger midt inni kjernen til. Tou
Scene ligger fremdeles midt
i et industriområde! Men om
5 år, da ligger vi i midten av
sentrum! Vi har lite penger til
markedsføring og mange av
våre arrangement er det gratis
adgang på. Vi har lite inntekter
og mange utgifter. Lørdag var
det fullt hus på Scene 1 og Tou
Vindu. Men bygget er stort og
vi har plass til mange flere! Det
skjer mange kjekke ting her,
men det er ikke blitt formidlet
godt nok! Det skal vi ta fatt i nå!
Alle er selvfølgelig velkommen
til vår bydelspub og kafé som er
åpen på dagtid og hver torsdag,
fredag og lørdag kveld. Tangoverkstedet skal nå inn hver onsdag og prøves ut. Kanskje blir
det åpent for alle?
Nye beboere på Siriskjær
-Nå flytter det mange folk inn
rett i nærheten i nytt boligfelt
på Siriskjær. Hvordan skal dere
nå dem...og andre?
-Vi må ut i postkassene, bli mer
synlige på nettet, annonsere
bedre i Stavanger Aftenblad og
Storhaug bydelsavis og bruke
studentene mer aktivt. Og så er
det jo slik at jo større tilbud jo
større publikum.
Kommunen som ny eier?
-Kan kommunen komme til å
overta?
-Ja, vi kan få ny huseier! Vi har

store utfordringer på bygg!
-Hvilken betydning kan det få?
-Jeg tror kanskje at det vil bety en bedre forutsigbarhet for
fremtiden til Tou Scene. Vi blir
garantert en langsiktighet og
sannsynligvis vil vi få skikk på
de mangler som er på huset.
Flere utfordringer
-I forrige uke var flere representanter fra funksjonshemmede
her og de kom med mange små
og store forbedringsforslag
til hvordan bygget kan bli et
tilgjengelig sted for alle. Men vi
mangler penger til det også! Og
samtidig er det stor etterspørsel
fra mange hold for å komme
inn! Det er ganske så fullt på de
arealene vi disponerer så vi vil
gjerne finne nye arealer!
Akselererende behov
-Tou Scene er et sted for næringer som akselererer behov.
-Hva mener du med det?
-De kreative næringer er
avgjørende for utviklingen av en
by. Det må derfor legges til rette
for at disse får en utviklingsmulighet, noe som betyr billige og
tilfredsstillende leieareal. Det er
et ansvar Tou Scene ønsker å ta.
Attraktiviteten til bydelen øker
og dermed leieprisene som betyr at mange skvises ut av sine
lokaler. Folk som flytter hit nå
kommer til et område i rivende
utvikling!
-Ble Tou Scene etablert for
tidlig?
-Nei, timingen for Tou Scene
var i sin tid helt riktig. Heldigvis
hadde Stavanger politikere som
så verdien av å satse på det rette
tidspunkt! Og snart kommer de
nye spennende boligområdene
fra arkitektkonkurransene Norwegian Wood og Europan rett i

Fra Tou Scenes profil (touscene.com)
Samfunn – Spille en aktiv rolle i byutviklingen, være et
tilbud til mennesker i byen og i Østre Bydel, for mennesker av ulik kulturell bakgrunn og i ulike livsfaser.

nærheten. Jeg tror dette blir Stavangers mest dynamiske bydel
og Tou Scene ligger midt i sentrum av det!
Inkluderende
-Hva liker du best med denne
bydelen?
-Her er det mest engasjerende
og mest inkluderende. Det vises
initiativ og en enorm vilje til
satsing fra alle hold!
-Og Tou Scene er en del av
dette?
-Ja det er vi og det vil vi fortsette å være. Vi inviterer folk
hit og vil gi plass til det aller
meste!
Ny aktivitet?
-Mange lesere av bydelsavisa
interesserer seg både for bydelens historie og den ganske
dramatiske byutviklingen som
forestår akkurat nå. Er Tou
Scene stedet for å tilby f.eks
pubkvelder med slike tema?
-Det høres ut til å være et bra
konsept!
Påvirke kulturen
-Hvordan havnet du i Stavanger?
-Kjærlighet! Jeg er født i Trøndelag, traff kona på folkehøyskole i Ringsaker og flyttet
til Stavanger i 1992. Jeg studerte kultur og media, historie,
var innom hotellhøyskolen og
økonomi. Min første jobb for
kulturkontoret var en traineejobb hvor jeg registrerte kommunens innendørs kunst. Siden
ble det en rekke vikariat og engasjement før jeg fikk fast jobb
i 2000.
-Hva likte du best?
-Det var en utrolig engasjerende jobb, nettverksbyggende
med gode kollegaer i et godt
miljø. Vi var så få ansatte at vi
fikk sterk påvirkningsmulighet
på kulturpolitikken. Det vil jeg
savne: kollegaene og påvirkningsmuligheten!
Her kan jeg gjøre noe!
-Og den nye jobben på Tou
Scene?
-Den er på et nivå hvor jeg operativt kan gjøre og utvikle noe.
Her er et gedigent potensiale
som såvidt har startet opp. Det
vil ta tid for Tou Scene å sette
seg, og kanskje er det ikke ønskelig heller? Det dukker opp
nye behov og dermed nye funksjoner. Vi har god kontakt med
og kan sammenlikne oss med

-Jeg ser ikke på meg selv som en byråkrat, sier Per Inge Alstad.

tilsvarende steder rundt i verden.
Ingen byråkrat
-Hva likte du minst i jobben på
kulturkontoret?
-Det ble mye oppfølgingsarbeid.
Det var kjekt å gi tilskudd til
f.eks 40 festivalsøknader. Etter
den politiske behandlingen kom
arbeidet med å sette seg ned og
skrive tilsagnsbrev. Rutinearbeidet var det jeg likte minst.
-Det står i formålet at Tou Scene
skal utvikle seg uten unødig
byråkrati og hierarkier. Og
så ansetter de deg - en kulturbyråkrat til ny daglig leder?
-Det var kjempebra at kunstnere tok initiativ og dannet

Tou Scene. Men det burde på
enkelte områder kanskje vært
en mer byråkratisk tilnærming. Nei, jeg ser ikke på
meg selv som en byråkrat. Jeg
er ekstremt fleksibel med en
skjønnsbasert tilnærming til
folk og saker. Det er styret i Tou
som har tilsatt meg og de valgte
meg vel først og fremst fordi jeg
har god kjennskap til de ulike
forvaltningsledd og har et godt
nettverk.
-Hvilke andre gode sider kan
du skilte med?
-Mitt forhold til andre? At jeg
virker samlende? Jeg har en
diplomatisk tilnærming og har
lite problemer med å forholde
meg til alle sider av et bord. Jeg
liker mennesker!

Side 
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Hvem trenger
fritidskontakt?
Fritidskontaktordningen i kommunens regi er justert og skal
nå markedsføres bedre. Ordningen kan være et godt alternativ
for den som trenger hjelp til deltagelse i aktiviteter på fritiden.
Fritidskontaktene kan gjerne ha
flere brukere samtidig. Målet er
at brukeren får et utvidet nettverk.

Fritidskontaktordningen er nå
utvidet til også å inkludere ung-dommer med spesielle behov
som trenger en slik ordning en
periode av sitt liv for å kunne
holde på en fritidsaktivitet eller bygge opp nye fritidsaktiviteter.

Hva er en fritidskontakt?
- lønnet og aktiv ledsager
- følger personer med
hjelpebehov på faste
fritidsaktiviteter
- kan være tilknyttet
aktiviteten eller
organisasjonen
- en ekstra lederressurs
- kan være ungdom 16-18 år
Trenger du fritidskontakt eller
vil du være fritidskontakt?
Senterleder på bydelshus vet
mer om ordningen.
Mer informasjon på
www.stavanger.kommune.no.

Familiedag i hallen:

Kom deg opp
av godstolen!
Fritid Storhaug og Brodd IL
inviterer alle til en super familiedag i Storhaug Idrettshall
søndag 15. april fra kl 12 til
16. Det blir masse aktiviteter
for store og små, voksne og
barn, så det er bare å komme
seg opp av godstolen, ta på
treningsklær og møte opp.
-Arrangementet er gratis og
åpent for alle og det blir salg av
kaffi, vafler, brus, pølser med
mer i cafeen, forteller Kalle
Eide fra Fritid. –Nå gir vi beskjed om datoen i lang tid på
forhånd fordi vi ønsker å komme i kontakt med andre lag og
organisasjoner som kan tenke
seg å delta på denne dagen,
enten med aktiviteter eller med
å vise seg frem for bydelen. Og
så ønsker vi spesielt alle nyinnflyttede i bydelen velkommen.
Dette er en ypperlig anledning

til å bli kjent med naboer. Kanskje vil du også være med å arrangere dagen?

I Konsgata 46 har Stavanger
kommune nå startet et lavterskeltilbud for unge i alderen 1725 år som ønsker å gjøre noe
med sitt rusproblem. Pårørende
kan også ta kontakt.

å delfinansiere prosjektet. Da
kan det bli kapasitet til midlertidig overnattingstilbud for totalt 7 ungdommer.

-Det blir masse aktivitet som
alle kan få prøve seg på. Kom
og bli med på ballspill, test styrkerommet, spill bordtennis,
prøv deg i klatreveggen og mye
mer. Kom innom og få litt trim
sammen. Ta med hele familien,
naboer, venner eller kom alene
og bli med å lage en kjempedag
på Storhaug, oppfordrer Kalle.
-Vi kommer til å vise masse
bilder fra de siste 2 årenes
ÅPEN HALL arrangement og
annet.
Ta kontakt med Kalle i Fritid eller Lene i Brodd IL hvis du vil
være med eller få mer informasjon.

Hva er K46?
Ungdom og foresatte kan ”møte
fram på døra” uten rekvisisjon
eller henvisning fra andre instanser i hjelpeapparatet. Tilbudet startet 5. februar og åpningstidene er mandag til torsdag
fra kl. 8–22 og fredag fra kl.
8–15.30.
Målet er at et døgntilbud skal
realiseres i løpet av året med
åpningstid 365 dager i året.
Forutsetning for døgndrift er
ytterligere økning av kommunale og statlige bevilgninger,
samt at Helse Stavanger ønsker

Ungdommene som velger tilbudet, sier samtidig ja til å starte
på en vei ut av en vanskelig
situasjon.
K46,
Behandlingsstart for
unge med rusproblemer
Sentralbord: 51 91 38 90
Prosjektleder:
Lisbeth Skibenes:
Mob: 94 86 45 51,
e-mail:
lskibene@stavanger.
kommune.no
Mobil/team: 46 89 83 28
Mobil/team: 46 87 73 40

Christer og Ine på bydelshuset.

Arbeidsuke på Midjord bydelshus
To ungsommer har nylig hatt arbeidsuke på Midjord bydelshus.
De har skrevet ned hva de synes
om Storhaug bydel. Her kommer et utdrag av deres meninger:
Åpen hall er møtestedet
Christer (14): Jeg bor på
Storhaug og trives veldig godt
her. I fritida spiller jeg fotball
og klatrer med Storhaug fritid
i Storhaughallen. I hallen skjer
det mye rart. Alle folk i alle
aldre kommer ned på fredags
kveld. Det er da det skjer. Alt
fra dansing til klatring. Åpen
hall er liksom møtestedet for
ungdom her. Det er veldig gøy
og sosialt.
Klubben i mitt hjerte
Miljøet her på Storhaug er rett
og slett helt fantastisk. Brodd
som er klubben i mitt hjerte,
bidrar med veldig masse. Nå for
tiden har Brodd hatt et innsam-

lingsprosjekt til de fattige i
Madagaskar. Noe som er veldig
bra.
Lang tid på oppussing
Ellers går jeg på St.Svithun ungdomsskole og stortrives også
veldig godt der. Eneste som
er litt dumt er at jeg og mine
klassekamerater har vært under
rehabilitering/oppussing siden
fjerde klasse. Så når vi begynte
på ungdomsskolen var det enda
noen år med oppussing igjen.
Men vi får trøste oss med at vi
får gå der det siste året.
I de siste årene må jeg si at
Storhaug er blitt en del forandret. Ny skatebane, nye flotte
bygninger og snart blir Stavanger kulturhovedstad. Alt
dette føler jeg har skjedd på
veldig kort tid.
Klatring og gitar
Ine (14): Jeg har bodd på

Storhaug siden jeg ble født.
Jeg går på St. Svithun skole og
i fritiden driver jeg med klatring og spiller gitar. På skolen
er det travelt med prosjekter og
prøver. Jeg trives veldig godt på
Storhaug og synes det er en fin
bydel og bo i.
Storhaughallen
Når man har ingen ting å
gjøre på kan man dra ned til
Storhaughallen. Der kan man
klatre, spille ball, gå i kiosken
og gå på diskoen. Det jeg synes
er bra med hallen er at de holder
på med åpen hall på fredager.
Forsøpling
Det jeg ikke synes er så bra er
all forsøplingen rundt her og det
må bedres, for at det ser ikke ut
enkelte plasser her på Storhaug.
Jeg synes det burde vært mer
aktiviteter som turgruppe for
barn, ikke bare for voksne.

Nytt system i Brodds kjeller
Brodd-huset pusses opp. Etter planen skal det skal stå
ferdig i begynnelsen av mars.
Fasaden er malt, nesten til
topps! Det ryddes og ryddes fra kjeller til loft. Og det
snekres og males.
På hjemmesiden IL-Brodd.no
gis det detaljerte beskrivelser
av ryddearbeidet. Kjelleren har
blitt kraftig ryddet (noe som
trengtes også). Og så er det innført nytt system. Nå skal det
deles på utstyret og det skal ryddes etterhvert! Folk som fortsatt
tar baller med seg hjem oppfordres sterkt til å levere disse inn i
Broddhuset nede i kjelleren. Det
er satt opp en hylle hvor trenere
kan hente kjegler og vester. Un-

der hyllen kan det hentes baller
som skal brukes på trening. Vil
du vite mer om hva som skjer
i kjelleren i Broddhuset, kan
du lese artikkelen Det ryddes i
kjelleren! Alle brukere oppfordres til å rydde etter seg slik at

trenere/ledere som kommer etter kan få nytte av de samme
redskapene. De egne skapene
vil bli revet opp eller skrudd
opp hvis de ikke åpnes for fotballstyret.
Nytt system i Brodds kjeller
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Nå blir det nedgravde
avfallsbeholdere
11 beboere møtte opp på
informasjonsmøte i kommunens kantine torsdag 8.
februar for å få vite mer
om nedgravde avfallsbeholdere. –Det ble sendt ut
invitasjon til 1300 berørte
så vi hadde nok ventet at
litt flere kom, sa saksbehandler Jorunn Imsland.
Det er også avholdt møte
med representanter for
beboerforeningene i området. Saken har vært oppe
i Storhaug bydelsutvalg to
ganger uten at motforestillinger har dukket opp.

Reguleringsplan 2177 gjelder
nordre del av Storhaug bydel,
området på begge sider av Pedersgata – fra Obstfelders plass i
vest til Vindmøllebakken i øst.
Planen ligger ute til høring med
frist 9. mars.
De nye nedgravde avfallsbeholderne skal erstatte dagens renovasjonsordning. –Det er først
og fremst brannfaren som har
fått fortgang i denne saken. I
byutvikling er vi veldig opptatt
av trehusbyen. Områdene langs
Pedersgata fra 1850-60 årene
er vel så verdifulle som Gamle
Stavanger. Nå skal bosspannene
vekk. Så blir det plass til benker

Husene i den tette trehusbebyggelsen har små tomter og svært mange
bosspann står på fortauene. Det er både estetiske, hygieniske og
branntekniske grunner til at avfallet nå skal kastes i nedgravde avfallsbeholdere. De smale gatene gjør det vanskelig å nå fram til alle
husstander med tømmebil. Foto: Tor Larsen.

Beholderne vil være åpne
for alle. Et målingsprogram
sender melding til server
når beholderen må tømmes.
Det vil bli fritak for kildesortering av våtorganisk
avfall (”brun dunk”) - i
hovedsak slik som i dag.
Etter ønske fra beboere
vil det noen steder bli satt
ned beholdere for våtorganisk avfall, som et frivillig tilbud, der hvor det er
tilstrekkelig plass.
Avfallsbeholderen tømmes
av en egen renovasjonsbil
med kran.
Foto: Tor Larsen.

og blomsterpotter i steden, sa
Jorunn Imsland.
De fleste merknader som til nå
har kommet til saken fra beboere har handlet om bekymring for lang gangavstand, støy,
lukt, brannfare og forsøpling.
-Hvis alt går etter planen kan
den endelige saken behandles
i bystyret 14. mai og så er det
bare å komme i gang. Alle vil
få beskjed med en ny adgang
til å klage hvis det skulle dukke
opp nye momenter, forklarte Jorunn.
Jorunn Imsland

Planen presenterer 21 delområder hvor det skal plasseres to eller tre beholdere.
Illustrasjon av Jorunn Imsland.
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Åpningstider
Mandag, onsdag og fredag: 9.30-16
Tirsdag og torsdag: 9.30-19
Lørdag: Etter avtale

NATURTERAPEUT
AKUPUNKTUR
Aase Marie Bowitz
Telefon 51 53 27 18 - 51 53 12 48
Jelsagt. 62, 4012 Stavanger

Den Uavhengige
Sosialrådgivningen

Familiefrisøren på Storhaug

DUS er et tilbud fra
Universitetet i Stavanger
som drives av sosionomstudenter. Vi kan hjelpe
med spørsmål av økonomisk, sosialfaglig og personlig art.

Karlsminnegt. 91A * vis a vis Prix
Tlf./Fax: 51 52 58 55

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

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

HVIDING

Ta kontakt for en
uforpliktende samtale!

BEGRAVELSESBYRÅ AS

Tlf. 51 82 00 50

LERVIKSVEIEN 22 - 4014 STAVANGER - TLF: 51 84 63 20

El. Anlegg
Boliger
Næringsbygg
Alarm
Rehabilitering

Nybygg
Service
Forhåndspris/
Anbud

Pedersgt. 2 - Tlf.: 51 89 31 10

Til tjeneste hele døgnet
Transport i inn- og utland
Vi gir alltid prisoverslag 		

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

www.hviding.no
post@hviding.no

Tlf.: 51553626
Epost:
stavanger@
dusnorge.no

Bydelens eneste
bakeri og

CARLSENS
GJENBRUK

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

BYGGMESTER

TERJE FØRLAND
TELEFON: 51 89 05 88 - MOBIL: 917 66107
TAUGT. 20 - 4014 STAVANGER

Alt innen rehabilitering.
Bruk din lokale byggmester!

KJØP/SALG AV BØKER,
BRUKS- OG PYNTEGJENSTANDER
TIRSDAG
KL.10.00 –15.00
TORSDAG:
KL.14.00 – 18.00
STØPERIG. 39,
INNGANG FRA
RYFYLKEGT.

ALLIANSE
ViVitilbyr
størsteutvalg
utvalgavavallianse
allianse
tilbyr landets
landets største
ringer,
ørepynt,
armbånd
og
kjeder
meget
ringer, ørepynt, armbånd og kjeder tiltil
meget
konkurransedyktige
priser.
konkurransedyktige priser.
Du finner alltids en anledning.

Bryllup, konfirmasjon, barnedåp
– vi har blomstene!
man-fre: 0900 - 1700
lørdag: 1000 - 1400
Sørnestunet 11 - 4015 Stavanger - Tlf.:51 56 20 99

KRISTOFFERSEN
ARKADEN, TLF. 51 89 43 34
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Fremtiden for
Emmaus Gård
Hva vil Bethaniastiftelsen
bruke
Emmaus
Gård
(Waisenhustomten) til?
I en pressemelding fra stiftelsen skriver daglig leder
Magne Todnem at han tror
mange er engasjert i hvordan
området skal brukes i fremtiden. Det gjelder både de som
er opptatt av grøntområdene
og de som ser verdien av kulturarven etter Lars Oftedal.
Stiftelsen utga nylig et presentasjonshefte om fremtidsplanene for Emmausgården.
Heftet ble utgitt 23. januar 2007,
på dagen 130 år etter at Lars Oftedal dro fra ”Bethaniakvartalet
på Bergeland inn til Hetlandsmarka (Rosenli) og undertegnet skjøte på gården, som han
senere kalte Emmaus. (Etter
historien om emmausvandrerne
i Det Nye Testamentet Luk. 24.
13 – 35)”.
I presentasjonsheftet skrives
det at Bethaniastiftelsen i fremtiden vil gjøre eiendommen
”best mulig tilgjengelig for alle
som måtte ønske å nytte seg av
den”.
Stedets forankring
Emmausgården er forankret i
Bethaniastiftelses
vedtekter,
Normisjons lovverk og den
evangelisk lutherske bekjennelse. Oppgaven er å ”formidle
evangeliet til tro på Jesus Kristus og bidra til å utvikle levende
fellesskap og en meningsfull
livsutfoldelse for ånd, sjel og
legeme”.

St. Johannes snart 100 år

I stiftelsens kommunikasjonsplattform skrives det at den
totale virksomhet på Emmausgården skal ”utvikle en helhetlig kultur som preger alle
som er en del av stedet, eller
som av en eller annen grunn
besøker stedet”.

jonerende fellesskap der mennesker kan bli frelst, få hjelp til
å leve som Jesu disipler og bli
satt i stand til å gi evangeliet videre. Vi vil sende misjonærer ut
til unådde folkeslag for også på
den måten å være med og fullføre Jesu misjonsbefaling.”

Om Emmauskirken heter det:
”Sentralt i Emmausgårdens
virksomhet er Emmauskirken (I
etableringsfasen kalt Emmausfellesskapet). Emmauskirken
skal være en menighet i Normisjon”.

Gjennom Normisjons misjonsoppdrag fokuseres det ”sterkt
og tydelig på “Judea”, dvs.
de av våre landsmenn som er
fremmede for evangeliet. De er
vår nærmeste misjonsmark. Videre vil vi på en ny måte rette
blikket mot “Samaria”, dvs.
våre nye landsmenn. De kommer fra en fremmed kultur, men
bor nå i våre nærmiljøer. Dette
er en gylden mulighet for oss til
å vise kristen nestekjærlighet
og dele vår tro.”

Normisjon
Normisjon ble stiftet i 2001 og
er en sammenslutning av Den
norske Santalmisjon (grunnlagt
1867) og Det norske lutherske
Indremisjonsselskap (grunnlagt
1868). På hjemmesiden beskrives Normisjons formål slik:
”Å nå de unådde og gjøre dem
til disipler. Det vil vi virkeliggjøre ved å bygge levende, mis-
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I 2009 feirer St. Johannes kirke
100 år. Menigheten skal lage en
jubileumsbok. Stian Søvik spør
bydelsavisas lesere etter historisk materiell som gamle bilder,
skriv o.l.

-Alt er av interesse, men vi
har alle de tidligere jubileumsskrivene, sier Stian Søvik.
Bildet er fra byggingen av St.
Johannes kirken ca 1908.

Salg av boliger
For å finansiere Emmausgården
planlgges salg av boliger i nord/
vestre del av eiendommen.

Fra Waisenhusområdet

ROGALAND ELEKTRO A . S

når du trenger elektriker

Kvitsøygt. 104
Telefon 51 85 50 00
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Innflytting på Siriskjær
I disse dager flytter nye
storhaugbeboere
inn
på
Siriskjær.
En av dem er Helge Østrem.
-Her har jeg fått en flott leilighet på 54 m2. Jeg er en gammel indianer eller cowboy som
flytter tilbake til gamle trakter.
Jeg bodde i Jærgata og gikk
på Storhaug skole fra 2. til 7.
klasse. Siden har jeg bodd på
Våland, i Bekkefaret og 30 år
i Randaberg. Den gang føltes
det fremmed å flytte til andre
steder, nå bli det som å komme
hjem, forteller Helge Østrem.

-Og hvorfor på Siriskjær?
-Jeg har vært på jakt etter noe
nytt og så havnet jeg her...på
Siriskjær. Tanken på det har
etterhvert modnet seg. Og i
nærheten kommer Norwegian
Wood og mange andre nye boliger. Utsikten til Gamle Tou
Bryggeri er jo flott! Leiligheten
er ny, lys og fin! Her flytter det
inn alle slags folk. Rett utenfor
tror jeg det skal komme et torg.
Terrassen skal glasses inn så det
blir et fint sted å ta seg en røyk.
Jeg kjenner nå at tilknytningen
til Storhaug er sterkere enn hva
jeg har vært klar over – jeg tror
det blir flotte greier!

Første byggetrinn er klart
Sirskjær Eiendom AS står for utbyggingen av feltet BK8 på Siriskjær
med til sammen ca. 120 leiligheter.
Skanska Norge AS har sammen med
arkitekt Leiv Nes Arkitekter AS utviklet prosjektet.

Bildet til venstre viser hektisk aktivitet
med å ferdiggjøre fortau samtidig som nye
beboere flytter inn. Illustrasjonsbildet til
høyre er fra Siriskjærs boligbrosjyre og
viser prosjektets tre byggetrinn. Til høyre

ligger Statens Kartverk og Tou Scene.
I forkant kommer boligprosjektet Norwegian Wood og til venstre resultatet av
arkitektkonkurransen Europan. Nederst til
venstre ses deler av Lervig Brygge som lig-

Seriøst! Pizza i Lervig
Elin Rossbakk Nordbøe startet Lervig Pizza i Breivikveien ved årsskiftet. –Folk som kommer inn er
overrasket over å finne et utsalgssted her i Lervig og
spør hvordan det kan ha seg. Her ser jeg nye fjes hver
dag. Alle er kjekke, blide og fornøyde. Min mann
og jeg kjøpte lokalet for ett år siden uten at vi visste
helt til hva! Og nå er det blitt kiosk med både pizza
og påsmurt. Nåja, vi driver riktignok et eiendomsforvaltningsfirma også men der kan det bli vel mye
regnskapsføring. Jeg har alltid vært glad i å lage mat.
Noen pizzeoppskrifter har jeg prøvd ut selv, andre er
bankers som mange bruker. Mange arbeidsfolk kommer innom eller ringer så maten er ferdig påsmurt til
pausen. I helgene kommer mange turgåere innom. Og
snart er det ikke avsides lenger. Her bygges det mye
for lang tid framover. Og i blokkene rundt bor det
mange unge enslige som er veldig glad i pizza!
Elin Rossbakk Nordbøe viser fram sin nyeste pizza
med navnet Seriøst. Den inneholder pepperoni,
kjøttdeig, skinke, løk og ananas.

Åpningstider:
Man-tors
Fredag		
Lør-søn		

9-20
9-21
13-21

Utbyggingen er delt opp i 3 byggetrinn
hvor det flyttes inn i 1. byggetrinn
med 50 leiligheter nå. Byggetrinn 2
med 35 leiligheter er under bygging.
Byggetrinn 3 er nå lagt ut for salg.

ger flere år fram i tid og forutsetter flytting
av Sola Betong og Norcem. Deler av dette
feltet kan komme til å bestå av blokker
liggende på små øyer.

Historisk
blikk

SIRISKJÆR

er navnet på et stort utfyllingsområde i Lervig. Tidligere lå
Siriskjæret ute i sjøen, men nå
er det blitt landfast. Stavanger
Havnevesen hadde planer om å
anlegge en stor kontainerhavn
her. Det ble det heldigvis ikke
noe av. Stavanger kommune har
overtatt det meste av det nye arealet.
(Fra Storhaug Bydelsleksikon)

Historisk
blikk

LERVIG

er strøket rundt bukten med
samme navn og området nordover langs sjøen mot Spilderhaugvigå. Denne bydelen ble
lenge omtalt som en forstad til
Stavanger, og den ble en del av
byen ved byutvidelsen i 1878. Da
ble Lervig omtalt som en ”fattigkoloni” med ”en samling af
Arbeiderfamilier, hvoraf mange
og de fleste nyde Fattigunderstøttelse af Landkommunen”.
Lervig hadde lenge et noe tvilsomt rykte som et forholdsvis
røft strøk, en slags hytteby med
et visst innslag av fanter og
tatere. Folk i de noe ”finere”
bydeler våget seg sjelden inn
her. Det gikk i mange år rykter
om slåsskamper og mye drikking. Til og med politiet vegret
seg mot å gripe inn.
Det var i perioder stor aktivitet
med sildesalting som trakk mye
sesongarbeidskraft til stedet.
Etter hvert som industrien ble
mer omfattende, bosatte flere
vanlige arbeiderfamilier seg
her. Det var praktisk å bo nær
fabrikkene. Med tiden bleknet
det negative ryktet bort.
I Lervig fikk vi etter hvert det
mest konsentrerte industrimiljøet i byen, med en rekke hermetikkfabrikker,
reperbane,
sydvestfabrikk, kalkbrenneri,
mekaniske verksteder, jernstøperi, sementvarefabrikk og
tinnfabrikk med hagltårn. Det
meste av denne virksomheten
er nå avviklet.
Det som i tidligere tider var det
mest beryktede sted i Stavanger,
kan snart vise seg å bli et av de
mest attraktive bosteder. Navnet
Lervig har samme betydning
som leirvik, altså leiret jordsmonn og sjøbunn.
(Fra Storhaug bydelsleksikon)
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Ny barsjef på Tou Cafe Bar:

Hvert nabolag trenger en kafé
Tou Cafe Bar var full av folk
i alle aldre da bydelsavisa
var på besøk første søndag i
februar. Sjarmerende Elitsa
Rikenberg strålte som ny
barsjef. Full av entusiasme
ønsket hun alle Storhaugs
beboere hjertelig velkommen
– dag og kveld! Og åpningstidene skal holdes! Det er slett
ikke nødvendig å kjøpe konsertbillett for å komme inn på
Tou Cafe Bar.

beste i mitt eget hjemland er at
hvert nabolag har sin egen kafé,
et sted hvor man får et personlig forhold til naboene sine. Så
jeg gikk sporenstreks avgårde
til Tou Scene en dag i firetiden.
Og så var det stengt!
-Men du er her likevel?
-Lenge etterpå overtok jeg en
vaskejobb fra min venninne,
fikk jobb i cafebaren og nå har
jeg overtatt ansvaret for det
hele!

terrassen og utsikten er fantastisk. Og vi har plass til flere! Nå
venter vi med spenning på innrykk av nye og gamle beboere
fra Storhaug.

-Vi tilbyr sandwiches, supper
og smoothies til gunstige priser
og høy kvalitet. Atmosfæren,
servicen og kaffen er god, skryter Elitsa.

-Hvem skal stedet være for?
-Tou Cafe Bar skal være et sted
for alle! Du må ikke være spesielt
kunstinteressert for å stikke innom og ta en kopp kaffe, lunch

–Vi var lenge på jakt etter en
familiebolig sentralt i Stavanger
og har funnet akkurat den rette!
Storhaug er faktisk det eneste
området i Stavanger jeg kunne
tenke meg å bo, sier Andreas
Knudsen.

-Vi har akkurat flyttet hit til
bydelen hvor vi har kjøpt oss
hus på Midjord, forteller Siri
Pedersen. - Her på Tou Scene
har vi vært på en rekke arrangement som konserter og samtidskunstutstillinger, sier Siri.

–Midjordområdet er perfekt for
små barn, sier Siri.

Fra venstre Siri Pedersen, Laurits P Knudsen (3), Anders Knudsen,
Elisabeth Stordal, Hans Ivar Stordal og Lukas Stordal (5 mnd)

-Vi er på besøk fra Oslo og ble
overrasket over å bli dratt med
til dette flotte stedet midt i ingenmannsland, sier Hans Ivar
Stordal. –Utsmykningen er imponerende.

Tou Cafe Bar er åpen:
Man-tir fra 11-14
Ons-tor fra 11-22
Fre-lør fra 11-01
(03.30 under arrangementer)

Elitsa Rikenberg tar hjertelig imot små og store. Her låner hun ut
papir og farger.

-Hvordan havnet du i Stavanger
og på Tou Scene?
-Jeg studerte lingvistikk i mitt
hjemland Bulgaria og kom
til Stavanger i 2001 for å lære
norsk. Så ble det tre års studier
i reiselivsledelse på høyskolen.
Mitt første møte med Tou Scene
var for to år siden. Jeg leste i
Storhaug bydelsavis at bydelen
endelig hadde fått sin bydelskafé her på Tou Scene. Det

eller for å møte venner. Det er
jo alltid noe som skjer på huset som utstillinger, konserter,
Barn av Tou, Tou marked eller
annet. Så hvorfor ikke kombinere et kafébesøk med litt kunst
og kultur, og omvent. Kunstog kulturinteresserte kan jo
benytte seg av kafeen. Vi satser
sterkt på BI-studenter (vi har
gratis trådløs nettverk i kafeen),
bedrifter og befolkningen på
Storhaug. Lokalet er veldig bra,

Bjørn Lode og Petter Haug har tatt turen fra Sandnes. De har gått turstien fra Roklubben i Hillevågsvannet og synes Tou Scene er en fantastisk plass som både er sjarmerende, røff og annerledes. – Her vanker
mange forskjellige folk og her vises mange spennende utstillinger, forteller Petter.

Sparebank 1 SR-bank
har nylig flyttet inn i nye lokaler
i Haugesundsgt 7. Banken startet sin virksomhet i bydelen på
70-tallet i Pedersgata, i Bredal
Sko sine lokaler. Den gang var
det 3 ansatte.

Nydelig interiør i et luftig
lokale

I 1990 flyttet banken til Haugesundsgata. Og nå har de nylig
flyttet noen få meter over gata,
fortsatt i Haugesundsgata, til
førsteetasje i de nye lilla boligene tegnet av Helen & Hard.
- I de nye lokalene er vi 7 ansatte, leder, 3 finansrådgivere, 1
spare- og plasseringsrådgiver
og 2 i dagligbank, forteller
avdelingsleder Grete Ø. Aukland til bydelsavisa. Innredning
av banken er gjort av arkitektfirma Arkidea.

Veggene er prydet med gamle bilder fra bydelen. Dette viser utsikt fra Haggeltårnet 1913.
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Tidlig blomstring
Det er en regnfull søndag i februar. Arne Steinhaug vil
gjerne vise fram uvanlig knoppskyting og blomstring i
Strømvig kolonihage. –Mange vekster dukket opp av jorden svært, svært tidlig denne vinteren, forteller Arne.
Asbjørn Lura er nyvalgt leder i kolonihagen. –Denne
vinteren har vi hatt det mest stabile været jeg kan huske
– regn hele tiden siden september. Hagen er gjennomvåt.
Bladene er blaute. De har ikke blåst vekk og ligger her
ennå. I slutten av januar dukket snøklokkene opp med
blomst! Det har vært mye vind og mange drivhus har fått
juling og bank!
Interessert i parsell?
Småbarnsfamilier prioriteres når nye parseller fordeles. I snitt er det en til to ledige parseller i Strømvig
kolonihage hvert år. Makspris er kr 250 000,-. Men du
kan også få kjøpt en parsell til kr 25 000,-.
Alle interesserte må sette seg på venteliste og betale kr
125,- pr. år. Styret står for salg og interesserte kan kontakte Ole E Nilsen på tlf 51 62 89 39 eller 95 21 68 69.
Et bord med pelargonia.

Dalen.

Skaugumknoller.

Krokus på vei opp.

Hvit julerose.

Rød julerose.

Rabarbra.

Snøklokker.

Asbjørn Lura har plantet ferskentre.

Erantis.
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Storhaug
Haugesundsgt. 43

KAFÉ ROSENDAL SYKEHJEM
Velkommen til kafé!
Mandag 12. februar åpner vi kaféen for publikum.
Åpningstider:
			

Hverdager kl. 10 – 16
Lørd/sønd kl. 10 – 14

Vi serverer:
Kaffe, mineralvann, kaker, vafler, smørbrød, småretter, rundstykker med mer.
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Parkering
I sak om oversendelsesforslag til kommuneplan
2006-2021 vedtok Storhaug
bydelsutvalg i februarmøtet
bl.a. følgende etter forslag
fra Geir Rolandsen (H):
I enkelte transformasjonsområder er det til nå blitt ført
en for restriktiv parkeringspolitikk. Dette har medført et
økende problem med parkering i omkringliggende gater.
Det må utarbeides en mer
realistisk
parkeringsnorm
med krav om minst 1 bil pr.
boenhet.
Etter vår mening har historien vist at en for stram parkeringspolitikk resulterer i et
forverret bomiljø, noe som
for vår del er lite ønskelig.
Andre tiltak må iverksettes.
Storhaug bydelsutvalg vil
understreke at det må settes
inn tiltak for å få kontroll
over veksten i biltrafikken.
Tiltak for å øke bruken av
sykkel, samt styrke og utvide
kollektivtransporten,
må
utredes og iverksettes. Blant
annet må bybane føres inn til
Lervig park.

Friluft
Ut og trimme? Spasere i
naturskjønne omgivelser?
Finne en fredet plass for
å spise matpakke med
barna? På leting etter et
romantisk sted å fri til
din kjære? På jakt etter
en fiskeplass? Eller en
akebakke? En badeplass i
sykkelavstand? Vil du se
solen gå ned i havet? Park
og idrett har laget brosjyren Friluftskart for Stavanger som viser korte
og lange turer for store og
små.
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Husk Ryddeaksjonen 2007
i uke 16 mandag 16. – lørdag 21. april
Skolene på Storhaug har gjennom alle år vært ivrige samarbeidspartnere ved sin deltakelse
i den årlige Ryddeaksjonen. Inspektør Grete W. Pedersen ved
Nylund skole sier at det er en
naturlig del for skolen å delta i
ryddeaksjonen da elevene kjenner et ansvar for miljøet i og
rundt skolens område ved at de
rydder ukentlig hele året, og at
det passer veldig godt inn å delta i et større omfang en fredag
hver vår under ryddeaksjonen.
Hver høst er elevene ivrige
med å rake sammen blader til
kilde-sortering, der hver sekk
blir belønnet med kr. 10,- til
klassekassen. Skolen håper at

Ivrige ryddere på Storhaug skole.

Pedersgata 18
4013 Stavanger
Tlf: 51 85 86 75

innsatsen ved å ta unna for en
del av dette arbeidet også blir
lagt merke til av naboene.
Utlysning av konkurranse:
Alle elever i bydelen inviteres
til å delta i konkurransen om
å finne et godt motto og/eller
tegning til årets ryddeaksjon.
Utlysningen er sendt til barneog ungdomsskolene i bydelen.
Både enkeltelever, grupper el-

ler hele klasser oppfordres til å
delta. Vinneren blir premiert!
Deltakerne sender sitt bidrag
innen 14. mars.
Adr:
Nylund skole v/Grete Wennerlund Pedersen, Nylundsgt. 1,
4014 Stavanger
E-mail:
grete.wennerlund.pedersen@
stavanger.kommune.no
www.frivillig-stavanger.no
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STØTT ÅRETS
FASTEAKSJON
til Kirkens Nødhjelps arbeid
tirsdag 27 mars
på Storhaug, i St.Johannes
og Varden menigheter
Årets fasteaksjon
”FORGLEMMEGEI”
går til inntekt for
MENNESKER SOM
LEVER I KRISER
”Den gang Gud skapte blomstene gav han hver av dem et
navn. Like etter kom en liten
blomst til Gud med tårer i
øynene og sa: ”Herre, jeg har
i verdens støy og vrimmel glemt
mitt navn. Hva var det du kalte
meg?” Herren så på den lille
blomsten og sa: ”Forglem meg
ei”. Så blomsten heter idag
”Forglemmegei”.
Denne legenden sier oss at alle
enkeltmennesker fort kan oppleve seg oversett og glemt.
Mange mennesker lever i kriser som verden overser. Det er
ulike grunner til at verden overser deres kriser –men felles for
alle mennesker er at de har rett
til å bli sett.
Ditt engasjement er viktig.
ER DU MED?
Dersom du kan tenke deg å være
bøssebærer ber vi deg henvende
deg til kirkekontorene:
St. Johannes, tlf. 51854840
Varden, tlf. 51917140
Bøssebærerne går ut
kl. 17 aksjonsdagen
Alle har identifikasjonskort på
seg og har forseglede bøsser.
Ta vel i mot bøssebærerne!

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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UNGDOMSAKTIVITETER
Vi er med å arrangerer det meste som ungdom selv vil. Ta gjerne
kontakt med oss for mer informasjon. Vi er fleksible og lette å
samarbeide med, og stiller opp for alle gode ideer og initiativ.
Ine og Christer har hatt arbeidsuke her, og vi har vært skitur til
Røldal. Dansekurset går hver tirsdag og vi har åpen hall hver
fredag.
DANSEKURS PÅ MIDJORD BYDELSHUS
Hver tirsdag fra fra kl. 2000 – 2130. Dette er et tilbud for ungdom
fra 7. klasse og oppover.
UNGDOMSAKTIVITETER PÅ MIDJORD BYDELSHUS
Vi skal fylle bydelshuset med masse forskjellige aktiviteter og
opplegg, lekselesing, dans, disko, datagrupper og annet, og trenger
ivrige og kreative ungdommer som vil være med på dette.
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

Kom sammen etter fødselen
Spedbarnsgrupper på Midjord
bydelshus hver mandag
kl. 1200 - 1400.
Spedbarnsgrupper på Bergeland bydelssenter hver fredag
kl. 1200 - 1400.
Barn 0 - 1 år, uformelt
samvær med kaffi/te og
noe å bite i.
Drives av foreldre med
helsestasjonen som
samarbeidspartner
Besøk av fagpersonell som tar
opp tema ca 1 gang pr. mnd.
Møt opp eller ta kontakt med
helsestasjonen på telefon
51508906

MIDJORD BYDELSHUS
Kurs i olje/akrylmaling
Arrangør:
Inga’s keramikk
& Billedkunst
Ring Inga på 99468408
for mer informasjon
Italiensk filmkveld kurs i
italiensk
se www.italiaeksperten.no for
mer informasjon

Bymisjonskveld
I Josephines kafé
Tirsdag 27. mars kl 19.30
Kunden i fokus
- om sexkjøpere

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
NORDRE RAMSVIGVEI 1
Tlf 51 56 15 85
BERGELAND BYDELSSENTER
Åpent mandag t.o.m. torsdag kl. 9 – 14
Jelsagt. 2, 4012 Stavanger
Tlf 51535267- Faks 51539880
E-mail: astrid.gjuvsland@stavanger.kommune.no
Aktviteter våren 07
Mandager
Snekkerverksted,Trim, Malergruppe
Tirsdager
Treskjæringsgruppe, Bingo/Bridge
Onsdager
Boccia
Torsdager
Snekkerverksted, Handarbeidsgruppe,
Porselensmalingsgruppe, Bridge
Kafeteria kl. 10 – 13
Vil du lære bridge?
Vi starter nybebynner kurs i februar.
Onsdag kl.13.00.-16.00.
Vil du lære å hekle?
Vi starter opp heklekurs i februar. Torsdag kl.12.30-14.30

ved
Ingrid Smette
Forsker NOVA

Konsertserie
i
Frue kirke

Anne Kalvig
Kvinnefronten

Historielaget på Storhaug inviterer
medlemmer og andre interesserte
til ny møteserie
Program for våren 2007:
Onsdag 14.februar kl.18.30 (NB) i Bergeland bydelssenter
Årsmøte
Kl. 19.30 samme sted:
Peter Severin Krøyer sett fra Stavanger ved Gunnar Skadberg
Onsdag 14.mars kl.19.30 i Bergeland bydelssenter
Asbjørn Kloster ved Hans Eirik Aarek
Onsdag 25.april kl.18 (NB!!)
Nordkronen Mølle og havnesiloen: vandring og kåseri
Oppmøte ved porten til Nordkronen (Støperigata 1)
ved Oddvar Lilleaas
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

Elise Skarsaune
Reform
Helge Årsvoll
Albertine
Vert: Albertine

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

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

”Hetlandskirken”

Stavanger Brass Band ønsker å presentere framførelser av brassbandmusikk på aller høyeste nivå og vise bredden i repertoaret innenfor rammen av kirkerommet. Musikken blir fra Frelsesarmeens
enestående rike repertoar fram til nyskrevet samtidsmusikk.
Konsertene starter kl 18.
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”.

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

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