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– De kan ikke slå seg på brystet 
og si at de gjør noe med leve
kårsutfordringene. Storhaug har 
fått høyere folketall enn både 
Hundvåg og Tasta i løpet av de 
seks siste årene. Hundvåg har 
fire store fotballbaner og to hal
ler. Vi har to baner og én hall. 
Kapasiteten hos oss er sprengt. 
På Hundvåg bygger de svøm
mehall og snakker om idrettshall 
nummer tre. På Tasta har de al
lerede tre idrettshaller. Vi trenger 
flere innendørs møteplasser i vår 
bydel  både med og uten idrett. 

Flertallspartiene har fjernet mul
tisporthallen planlagt i Urban 
Sjøfront fra handlings og økono
miplanen de neste fire år. Da vi
ser de at det er lite handling bak 
fagre ord, sa en engasjert Øyvind 
Jacobsen.  

– Kommunen har bygget 
klubbhus med garderober til en 
rekke klubber i byen. Brodd er 
eneste klubb som må betale leie 
for sin egen falleferdige rønne.

 

Les mer på side 6Stort engasjement på foreldrekveld i aulaen på Nylund skole.

Hans Lausten Knutsen og Andreas Tjørhom har fått mye å juble for i 2012.  
Neste år feirer de at klubben fyller 100 år. Les mer side 6.

I midten av november hadde Brodd Fotball pokalutde-
ling til alle barn og unge. Nærmere 300 unger var samlet 
i Storhaughallen. Disse fikk egne utmerkelser.

Jenter 13
Innsatspokal: Sarah Lao
Best fremgang: Malin Skjæve
land

Gutter 13
Innsatspokal: Ask Holm Lahn
Best framgang: Liam Nævdal 
Howarth

Gutter 14
Innsatspokal: Furkan Kalayci
Best framgang: Kenan Buhic

Jenter 16
Innsatspokal: Busra Topkara
Best framgang: Malin Olsen

Gutter 19
Innsatspokal: Trym Bærheim
Best framgang: Tamur Butt

Ungdom på Kyviksmarka 
og SFO til Arbeidsskolen?
Kyviksmarka er et fint 
uteområde og bygningen 
kunne vært et utmerket 
sted for SFO ved Storhaug 
skole, mente Helge Dag-
finn Andersen (SV).  

Administrasjonen svarte at den 
gamle arbeidsskolen for gutter i 
Nedre Dalgate vurderes som nytt 
SFOlokale fra 2015. 

– Huset på Kyviksmarka skal 
settes i stand til ungdomsklubb 
for ungdom på Storhaug. Tilbudet 
er under utforming, blant annet et 
aktivitetstilbud til ungdom som 
deltar lite i andre fritidsaktivite
ter. Vi kommer til å invitere elev
rådet på Svithun skole til dialog 
om hva tilbudene skal inneholde 
og satser på å starte opp våren 
2014, sier virksomhetsleder Atle 
Melangen fra Ungdom og fritid.
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Pluss i Bevva
Om to år blir kan du bo i 
Lervig Brygge Pluss med 
vertskap som kan vanne dine 
blomster eller bestille billet
ter i Konserthuset mens du 
hygger deg med dine naboer 
i felles resepsjonsområde, 
selskapslokale eller trimrom.

I slipphuset til Østkan
ten Motorbåtforening sitter 
gjengen, som har sittet der 
siden tidenes morgen, og 
lurer på kaffor de kalle det 
Lervig når me altid har kalt 
det Bevva?

Inn- og utflytting skjer 
med ekspressfart i Storhaug 
bydel. Har du bodd her fra du 
var født og dine foreldre før 
det, så tilhører du en mino
ritet. Ord, uttrykk, stedsnavn 
og tradisjoner forsvinner like 
fort som gjennomtrekken i 
flyttestrømmen.

Heldigvis var det noen 
som samlet FAU’er og for
eldre om hvordan det er å 
vokse opp for barn her. Tid
ligere aktiv beboeraktivitet 
er fjern, de aktive er blitt 
voksne, nye småbarnsforel
dre står klar til å gripe sta
fettpinnene?

Det gode bomiljøet må vi 
skape selv. Ingen politikere 
kan gjøre det for oss. Det 
politikerne kan gjøre er å 
bevilge de beløp som trenges 
for å sikre kommunikasjon, 
barnehager, skoler, SFO, 
ungdom, kultur og idrett før 
det blir for trangt. Bevilge 
såpass at det er nok til å snu 
utviklingen i områder med 
uheldig utvikling. Og holde 
tidligere løfter.

Og så må vi trekke løftet 
sammen, som det i alle år før 
har vært tradisjon for.

 Leder For egen regning
Nå er den mørke årstiden over 
oss igjen. Fotgjengere og syklen
de har lett for å tro at når de selv 
ser bilen, ser også bilisten dem. 
Men i mørke regnfulle høst og 
vinterkvelder er det nesten umu
lig for bilistene å se deg, hvis du 
ikke bruker lys eller refleks. Ved 
å ha på deg refleks reduserer du 
risikoen for å bli påkjørt med 85 
prosent. Likevel er det svært få 
som benytter den lille livredde
ren. Den rimeligste forsikringen 
er lys og refleks. 

Bilistene må også avpasse farten 
etter vær og siktforholdene. På 
Storhaug er fartsgrensen 30 og 
40 km/t. Mange kjører for fort. 
Vi på Storhaug har mange par
kerte biler i gatene, mange trange 
smågater, gjerder og hekker. Små 
barn er lekende mennesker som 
hopper og spretter, også mellom 
parkerte biler. Kjære bilister...
senk farten... 

På Stavanger kommunes hjem
meside kan du kontakte VOF 
(varsler om feil) på nettet om 

f.eks slokte gatelys, vannlekka
sje, hull i veien osv. Denne siden 
er ”gull verdt” og lett og bruke. 

Storhaug har en fantastisk fin 
turvei fra Hillevågsvannet til 
Breivik. Ta en tur, stopp ved 
hundeluftegården, se dei livlige 
hundene, blir glad av å se på le
ken til hundane. Fantastisk godt 
for kropp og sjel å komma seg ut. 
Høstmørker er ingen grunn til å 
sitte inne, så ta turen ut, og husk 
lys og refleks. 

Ønsker alle en fin adventstid 

Siv Aslaksen, Frp

Dere er årsaken til at jeg flytter
Inger Marie Karterud (KrF) sa på 
sist møte i Storhaug bydelsutvalg 
at hun etter 11 år i Stavanger vil 
flytte tilbake til Østlandet. Årsa
ken er boligsituasjonen. Hun bor 
i et av de tidligere barnehjemshu
sene i Emmaus som snart skal ri
ves. –Slik sett er dere årsaken til 
at jeg ikke kan være her mer, sa 
Inger Marie Karterud.

Øystein Evensen er nytt fast 
medlem for Venstre og overtok 
etter Elisabeth Klette som flyttet. 
Hege Benedicte Blom er ny 2. va
rarepresentant.

Antonia Kvalsvik er ny 2. 
vararepresentant for Arbeider
partiet og overtok etter Rebekka 
Hennum som er fritatt.

Anne Torill Stensberg Lura 
møtte som uavhengig (utmeldt av 
Ap).

Venstres nye gruppe i bydelsutvalget. Fra venstre Øystein Evensen, Hege Benedicte Holm og Roar Houen.

Få reperbanen fram 
i lyset
Stemningen var munter da Stor
haug bydelsutvalg diskuterte nytt 
navn på del av Verksgata øst for 
Bergelandstunnelen. Alternati
ver som ble diskutert var Østre 
Verksgate, Reidar Berges gate el
ler Reperbaneveien. Grunnen til 
navneskifte er at gaten ikke har 
et sammenhengende gateløp. 

Jostein Solvang (PP) innledet 
med å si at nå er det sikkert flere 
som tror vi er på vei til Tyskland, 
men på reperbanene ble det slått 
reip (laget tau) i seilskutetiden. 
Solvang foreslo Reidar Berges 

gate. –Som representant for de 
uavhengige synes jeg Reperbane
veien er mest juicy, sa Anne Torll 
Stensberg Lura. Hun fikk støtte 
av Ivar Øiumshaugen (Ap) på at 
det var det navneforslaget det var 
mest schwung over.

Mot en stemme støttet bydels
utvalget at det nye navnet blir Re
perbaneveien. 

Bydelsutvalget mener også at 
Reidar Berges gate er et godt for
slag som bør arkiveres til senere 
bruk

Private tar seg til 
rette
Det som er i ferd med å skje på 
friområdet og badeplassen Peisa
ren er at private som bor i om
rådet tar seg til rette på kommu
nens eiendom. Det legges private 
båter, garn og annet fiskeutstyr i 
friområdet og hagene som gren
ser til området utvides stadig. 
Jostein Solvang (Pp) ba de an
svarlige i kommunen ta affære og 
rydde opp. 

På bydelsutvalgets møte i sep
tember kom det svar på Solvangs 
spørsmål. Park og Vei var på be
faring i området og bekreftet at 

beboere tar seg til rette og legger 
igjen private eiendeler/skrot i fri
området. En nabo hadde anlagt 
større hage enn eiendomsgrensa 
tilsier og det lå noen joller på 
stranda i friområdet. 

Park og vei vil ta initiativ 
over for naboer og velforening for 
å få ryddet opp i forholdene.

Jostein Solvang vil at admi
nistrasjonen skal ordne opp og 
ikke overlate problemet til velfor
eningen. Da kan naboer bli satt 
opp mot hverandre.
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Hver dag er en sjelden gave, 
en skinnende mulighet

Jenny Eriksen, snart 105 år, bor på Alders Hvile.

– Jeg hadde aldri trodd 
jeg skulle bli så gammel. 
Jeg lever kanskje til jeg 
blir 105 år i januar. Jeg har 
trivdes og hatt det godt, 
levd sunt og hatt et godt 
humør, sier Jenny. Hun har 
med stor glede og skarp 
hukommelse fortalt om sin 
barndom på begynnelsen 
av 1900-tallet. – Ja tenk at 
jeg var barn for hundre år 
siden, undres Jenny.

– Jeg skulle melke ei ku, jeg var 
vel 8–9 år, og mamma skulle til 
byen. Jeg var ikke vant til dette 
her. Jeg sleit så hardt i spena at 
kua sparka så bøtta fløy. Og al
dri meir skulle jeg under ei ku og 
mjølke!

Jenny vokste opp på gård i 
Nedstrand. – Vi hadde alt vi 
trengte rett rundt oss. Vi hadde 
ingen penger, men heller ikke 
gjeld. Vi hadde ikke strøm. Og 
så trodde vi på huldra. Men vi så 
henne aldri.

Jenny var den åttende i en 
søskenflokk på ti. Alle ble født 
heime. Hennes tre eldste søstre, 
Anna, Marie og Line, ble født før 
år 1900. – Dem kjente jeg nesten 
ikke. De flyttet hjemmefra før jeg 
ble kjent med dem. Så kom Si
gurd, Jakob, Gudrun, Trygve og 
jeg. Vi ble jaga ut da de to yng
ste ble født, husker Jenny. –Det 
gjaldt Ingvald født i 1911 og Kaia 
i 1914. Kaia er fremdeles i live. 
Da vi alle hadde flyttet hjemme
fra, sa mamma: Du, Jenny, jeg 
skulle så gjerne hatt ti stykker 
til. Hun syntes det blei så tomt i 
huset atte. 

For hundre år siden vokste 
barna opp uten innlagt vann, kjø
leskap, vaskemaskin eller telefon. 
Leker og klær var oftest hjemme
laget og snop var en sjeldenhet. 
Etter hvert ble det skrevet bøker 
og laget tegneserier spesielt for 
barn. Den aller første teddybjørn 
så dagens lys. 

De fleste bodde på gård eller 
husmannsplass. Barna gjorde sin 
del av arbeidet uten å få penger 
for det. De plukket bær, melket 
kyr, gjette sauer og hentet vann. 

– Var dagene travle? 
– Vi måtte jobbe, alle sammen. 
Men vi ble aldri tvunget til å 
gjøre noe. Mamma var så snill og 
tok oss alltid i forsvar. Pappa var 
strengere. Han ville vi skulle lu
ke gulrøttene når vi kom hjem fra 
skolen. Mamma sa: Nå skal dom 
inn og gjøra leksane sine.

- Hva husker du best?
 Den første dagen kuene var ute. 
Det var så morsomt å slippe dem 
ut, de dansa og hoppa og var så fi
ne. Jeg ser for meg alt jeg! Mam
ma sa vi måtte passe oss, når de 
kuene kom ut første dagen, for de 
var så glade!

Jenny var liten jente under 
første verdenskrig (19141918). 
Det var knapphet på mat og et
ter hvert rasjonering på de fleste 
matvarer. Melkekvoten pr. per
son var ikke stor. 

– Jeg var så liten da krigen 
brøt ut. Vi visste knapt hva rasjo
nering var. Vi hadde jo all maten 
vi trengte heime. Vi henta blåbær 
og tyttebær i skogen. Vi sylta og 
safta. Vi hadde hagen med frukt 
og grønnsaker og sauer, geiter, 
kuer, hest, griser og høns. Vi 
hadde alt! I kjelleren var det saft 
og syltetøy og tønner med salt
sprengt lam som ble vannet ut før 
måltidene.

– Hva likte du best?
– Lammefrikassé var aller best! 
Kjøttkaker òg! Og suppe og kjøtt! 
Men det vi barna likte aller best, 
var lapper og vafler med syltetøy.

– Og det aller aller beste?
– Mamma kjøpte plater med sjo
kolade. Lørdag eller søndag fikk 
vi en rute hver. Vi fikk noen gan

ger fem øre av pappa for å kjøpe 
jødekake. Men vi kjøpte bom 
bom i stedet. De var i alle slags 
farger.

– Hva med klær og sko, hvor fikk 
dere tak i det?
– Mamma sydde dresser til gut
tene og kjoler til oss jentene. Ikke 
mange var så flinke til å sy som 
mamma! Vi kardet ull og dro 
med båt til Stavanger. I butikken 
på hjørnet i Østervåg ble sekkene 
med ull veid. Vi fikk ikke penger. 
Ullen ble byttet mot stoff. Pappa 
valgte småmønstret stoff til nye 

kjoler. Vi frydet oss. Pappa lagde 
tresko med lær over som vi gikk 
til skolen med. Der hadde vi et 
annet og tørt par å skifte til.

– Hva husker du fra skolen?
– Jeg var veldig glad i skolen. Al
ler mest var jeg glad i regning. 
Vi hadde en streng lærer! Vi var 
nødt til å lære leksene, ellers så 
fikk vi av pisken. Jeg fikk aldri 
slag på hånda! Sånn var det før 
i tia!

– En spesiell hendelse?
– Skoleveien var lang, nesten en 
time å gå hver vei. En gang det 
hadde snødd voldsomt mye, sa 
mamma at vi ikke kunne gå på 
skolen. Jeg skal ta kanen og kjøre 
dem, sa pappa. Kane for oss, det 
var storkjerre, det! Det var noe så 
forfinet det, å sitte i kane. Med 
bjelle på hesten! Skoleungene, de 
var så overgitte og sa: Hvem er 
det som kommer kjørende? Du 
kan tenke deg selv! Vi var som 
storkara!

– Hva med høytid og 
merkedager?
– Vi pyntet juletreet med appel
siner. Trettende dag jul skulle det 
ut igjen. Den nærmeste søndag 
inviterte vi naboer til å være med 
og plukke ned appelsinene. Det 
var bare om søndagene vi fikk 

besøk eller gikk på besøk til an
dre. Og så var vi jo mange nok 
da, bare i familien!

– På fødselsdager lagte mam
ma en god kake. Vi hadde ikke 
selskap og ikke gaver.

– Det var en fin konfirma
sjonsdag. Jeg hadde fått en nyde
lig kjole fra Amerika. Den var 
litt for sid, men ble lagt opp. Min 
søster fikk den etterpå med til 
Canada for å lage dåpskjoler til 
sine barn av den. 
– Hva lekte dere med?
– Vi hadde ordentlige vintre, 
vi hadde ikke det som hette ski 
vettu, vi akte på kjelke. Vi rant 
ned en lang lang bakke, helt ned 
til vannet. Pappa sa til mamma: 
Få onga inn te gjera leksene sine! 
Mamma sa: Jaja, det e ikkje kver 
kveld det e måneskinn! La di ve
re ute litt til! Me hadde ei mor så 
alltid tok oss i forsvar! Bak huset 
var der en bekk så kom ned fra 
fjellet. Guttene lagde demning og 
lekte med små seilebåter.

Jeg delte en dukke med søster 
Gudrun. Og denne dukka sloss 
vi om vett du. Utenfor huset var 
det flatt og fint. Vi hadde en gam
mel flott dukkevogn. Hundene og 
kattene fikk og være med oppi 
den. De spiste av same fat og var 
gode vener. Og vi lekte med dem.

Vi hadde alt vi trengte, rett 
rundt oss.

Navn: Jenny Eriksen
Fødeår/sted: 1908, Nedstrand
Sivilstand: Enke
Bosted: Alders Hvile
Aktuell: Snart 105 år. 
Intervjuet i boka  
Barndom 19001920tallet  
(Vega 2012).

– Jenny er en sprek 
dame så er inne i alle 

mulige ting og står ikke 
fast i noe, sier Gudrun 

Larsen (93).

– Hun er et skarpt 
menneske som er 

interessert i alt mulig, 
sier Edith Sivertsen 

(94). – Jeg tror at å være 
interessert i alt kvesser 

hjernen.
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Ekte idrettsglede i Emmaus

Små og store idrettsprestasjoner på marka. 
 
 
Foto: Andreas Vollan

Klar … ferdig … gå!  
Men hold for øyrene! Frisinns gamle startpistol kom til heder og  
verdighet igjen.

27. oktober 2012 var det 
nær miljø dag for de minste 
på Emmausmarka. Det var 
en strålende vakker høst-
dag, og 70-80 spente barn 
møtte opp pluss mange 
voksne. 

Gjett om deltakelsen, innsatsen 
og idrettsgleden var på topp! Vi 
hadde betjente poster med LØP, 
HOPP og KAST i tillegg til spor
løype i skogen og mulighet for 
fri lek på marka med ballspill, 
hockey, hoppestokker, frisbee og 
sjonglering. Foruten oss initiativ
takere, Trude Havik og Andreas 
Vollan, stilte Storhaug Fritid med 
tre gode hjelpere som veiledet 
barna og signerte diplomer.

Vi arrangerte løp hver halve 
time, og starten ble smelt i gang 
med Frisinns legendariske start
pistol. Noen løp med livet som 
innsats! Alt var lov – enten å 
trene skikkelig eller bare dilte 
rundt den ca. 1 km lange løypa 
ned via stranda. Vi hadde ingen 
tidtaking, men god gammel OL
ånd der deltakelsen var viktigst. 
De ivrigste løp til og med flere 
runder og flere familier tok turen 
med barnevogn.

Etter gjennomført løp, hopp 
og kast var det medalje og diplom 
til alle og sjokolademedalje til de 
som gjennomførte sporløypen. 
Noen få hadde kunnskapene i or
den og fikk rett på alle oppgave
ne! Stemningen var på topp, med 
godt sosialt samhold.

Dagen viste at Emmaus
området har stor anvendelighet, 
så i 2016 søker vi om OL:). I hvert 
fall håper vi det kan avvikles 
 flere nærmiljødager.

Har du ideer til aktiviteter for 
barn i Emmausområdet, så ta 
kontakt med Storhaug frivillig
sentral.

Neste forsøk blir når snøen 
kommer – om den kommer! Følg 
med, følg med. Konklusjonen 
er at dette var en super dag der 
værgudene var med oss, og ikke 
minst mange spreke og fornøyde 

barn – og voksne. Takk til alle 
som gjorde dagen uforglemme
lig! Ikke minst Storhaug frivil
ligsentral, som sponset arrange
mentet via tilskudd fra barne, 
likestillings og inkluderingsde
partementet.

Med vennlig hilsen 
initiativtakerne

Trude Havik og Andreas 
Vollan
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Nedgravde containere: – Er ikke en bossplass!
Kjell Ove Hebnes fra Reno-
vasjonen deler ut informa-
sjon på flere språk for å 
få folk til å forstå hva som 
ikke skal kastes i de ned-
gravde bosscontainerne. 
Han drar rundt på kvel-
dene og står ved de ned-
gravde bosscontainerne 
for å møte dem som ikke 
forstår hvordan ordningen 
skal fungere.

En tirsdagsmorgen treffes vi i 
krysset Vinkelgata/Tårngata. 
Opp  å de nedgravde containerne 
har noen satt fra seg en svær le
nestol og TV.

– Dette opplever vi ofte, sier 
Hebnes.  Møbler, klesstativ, sen
ger, sykler, elektriske artikler, ja 
alt mulig plasseres oppå og ved 
siden av containerne. Jeg kjører 
hver dag rundt på Storhaug og 
det er her problemet er størst. I 
denne bydelen er det nedgravde 
bosscontainere 25 forkjellige 
plasser og på 67 av plassene er 
det nesten konstant problemer. 
De verste stedene preges av at 
det er mørkt og at de ligger av
sides. Noen later til å tro at disse 
stedene er bossplasser hvor de 

kan plassere alt de vil bli kvitt. 
Jeg kan si det sånn at finner vi et 
navn blant avfallet så sender vi 
personen et tømmegebyr.
-Hva kunne ha hjulpet?
Vi må gjenta og gjenta informa
sjon om hvordan det skal være. 
Vi skulle ønske at flere brydde 
seg om hvordan det så ut rundt 

dem. I ABCgata er det en dame 
som bryr seg. Hun fulgte med og 
kontaktet dem som brukte con
tainerne feil. Til slutt ble det helt 
ok i den gata. Bedre belysning 
hadde vært bra flere steder. Når 
ingen bryr seg tror jeg det må ka
meraovervåking til.
-Hvordan skal det være?

 For det første er containerne 
kun til bruk for beboerne i na
bolaget. Bedriftsavfall er forbudt 
uten avtale med kommunen.

For det andre vil jeg oppfordre 
alle til å ikke sette fra seg gjen
stander de ikke får oppi contai
nere, slik at andre må rydde opp 
etter dem. Store pappesker deles 

opp og legges oppi containeren. 
Bæreposer med avfall er lettere 
å få ned i lukene enn store søp
pelsekker. 
Og så kan man bestille henting 
gratis på  
www.stavanger.kommune.no 
(grovavfallsordningen) eller 
via Servicetorget på tlf 04 005.

Humpegress fikk pris

Lervigstunet er urbant og stramt, samtidig som det buktende gresslandskapet bidrar 
til å skape en rik variasjon av romlige opplevelser. Parken har en åpen karakter 
mot omgivelsene, men man finner også steder i parkrommet som er mer intime og 
innadvendte. 

Kommunens byggeskikkspris 
gikk til landskapsarkitektene 
Truelsen Schultz og Dybkjær 
som jobbet i arkitektfirmaet Sc
hønherr landskap da de utformet 
Lervigstunet.

Den eksisterende løvskogen er 
integrert på en fin måte i par-
ken, hvor trærne danner en vak-
ker grønn innramming av det 
sentrale parkrommet. Parken 
omkranses av flere kulturhisto-

risk viktige bygninger. Samspil-
let mellom parken, kulturaksen 
og bygningene rundt danner en 
harmonisk helhet, sa juryen i sin 
begrunnelse.

Lervigstunet åpnet 2. september 2010. To dager etter åpningen nøt disse tre jentene hver sin vannis i den nye 
parken. –Disse humpegresshaugene er fine å springe over, leike oppå og trille ned fra, sa jentene.

P-problemer
Bergeland bydelssenter kjøper 5 sonekort i året uten anledning 
til å sikre parkering rett ved senteret. Storhaug bydelsutvalg ber 
administrasjonen se på muligheter til å finne en løsning på dette 
problemet. Gjerne gjennom skilting.

– I den nye Ajaxparken har landskapsarkitekt Øystein Bekkevold fra Park 
og vei lagt en ny flott møteplass for barn og voksne. - Barn vil bli stimulert 
til lek med hverandre blant tigre og sjiraffer, sier Øystein. 
Den nye parken åpnes lørdag 8. desember.

Ajaxparken
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Er bydelen vår  
et godt sted å vokse opp?
– Jeg etterlyser engasjementet. Før var det mange 
aktive beboerforeninger. Jeg var leder for beboer-
foreningenes samarbeidsutvalg fra 1995-2000. Gjennom 
støtte fra Husbanken fikk vi midler til en halv stilling. 
Det store engasjementet var utslagsgivende for at vi 
fikk Storhaugtunnel, idrettshall, gatetun og Kjelvene 
skatepark, innledet Geir Rolandsen, som nå er leder i 
Storhaug bydelsutvalg. 

Emmaus barnehages FAU fikk 
til samarbeid mellom FAU’er i 
bydelens barnehager og barne
skoler. Storhaug Frivilligsentral 
støttet initiativet med tips og råd 
og Storhaug bydelsutvalg støttet 
initiativet økonomisk. Foreldre
møtet ble holdt på Nylund skole 
torsdag 22. november. 

Vel 60 småbarnsforeldre møt
te opp. Mange uttrykte begeist
ring for Storhaug som bydel og 
gav skolene gode skussmål. Flere 
nærmiljø ble skrytt av som gode. 
Helhet som omfatter næring, kul
tur og mer varierte tilbud for barn 
og unge ble etterlyst. Og at vi må 
være i forkant med barnehager, 
SFO, skole og idrett før det blir 
for trangt. Rett og slett lage byde
len slik at folk vil bli boende og 
at nye vil flytte hit. Øyvind Paust 
Andersen ledet møtet med humor 
og historier. Mange tok ordet.

Einar Skjæveland orienterte 

om Stavangers femte levekårs
undersøkelse som viste nesten 
samme resultater for deler av 
Storhaug 10 år på rad og dess
verre negativ utvikling i områd
ene Bade dammen og Bergeland. 
– Det er vanskelig for barn å få 
venner i områder hvor over 50 % 
flytter hvert år, sa Skjæveland. 
Bydels avisa hadde en omfatten
de reportasje om denne levekårs
undersøkelsen i mai 2012.

– Det blir feil når innvandrer
bakgrunn i seg selv er en negativ 
faktor, sa Lill fra Erfjordgata.

–Den store inn– og utflytting 
er et problem som gir ustabilitet, 
sa Kjetil fra Blåsenborg.

– Som barnas representant i 
kommunalstyret for byutvikling 
(KBU) kan jeg snakke fritt, sa 
Svein Helland Sivertsen. – Selv 
om politikerne sier de har inten
sjon om færre små leiligheter på 
Storhaug så er det likevel her 

antallet øker mest. På et møte i 
KBU (31.05.12) vedtok de ca. kl 
16.45 at levekårsundersøkelsens 
resultater skal brukes i arbeidet 
med å utbedre situasjonen i om
råder med dårlige levekår, og til 
å snu utviklingen i områder med 
uheldig utvikling. Bare 45 minut
ter senere, kl. 17.30, vedtok fler
tallet i en annen sak at utbygger 
på Storhaug fikk dispensasjon 
til å dele opp 6 leiligheter på ca. 
130–135 til 12 leilighetene med 
størrelse på henholdsvis 85,5 m2 
og 48,5 m2. De gikk inn for det 
motsatte av hva de nylig hadde 
vedtatt, sa Sivertsen.  

Monica, oppvokst i bydelen, 
berømmet fritidsklubben som 
før var i vaktmesterboligen på 
Nylund skole. – Den betydde 
kjempemye, ikke alle er interes
sert i idrett. Aktivitet på Kyviks

marka som planlegges nå er vel 
litt langt vekke?

Andreas fra Giljehaugen spur
te om skatehallen vil forsvinne, 
slik pengene til Brodds integre
ringsprosjekt gjorde?

Anne Torill Stensberg Lura 
(uavhengig politiker) sitter i 
kommunalstyret for byutvikling. 
– Vi vinner fram av og til. Nå må 
vi klare å lage så gode miljø i de 
nye områdene at folk vil bo der 
hele livet. Da jeg kom fra Flisa til 
Varden var jeg med og startet en 
liten velforening. Og vi har fått 
til både små og store ting. Vik
tige store saker for vår bydel nå er 
Ryfast og en stillegående miljø
vennlig bybane til Lervig.

John Petter Hernes (H) leder 
kommunalstyret for oppvekst 
med ansvar for barnehager, sko
ler og noen ungdomstiltak. – By
delen trenger en ny skole i de nye 
utbyggingsområdene og en ny 
barnehage nord i bydelen. Skate
hallen skal rives og det arbeides 
med en ny hall, ikke på Storhaug, 
men heller ikke så langt vekke. I 
framtiden vil vi bygge skoler som 
inneholder bydelshusfunksjoner.

Øyvind Jacobsen fra Brodd 
utfordret Hernes på hva som er 
gjort for at det skal bli mer at
traktivt å bo på Storhaug. Geir 
Rolandsen (H) svarte at friom

rådet Emmaus ble kjøpt for 66 
millioner og at de nye boligom
rådene har mye høyere andel fa
milieboliger. 

To forskjellige beboere var for 
så vidt fornøyd med å ha fått bar
nehageplass – det var bare det at 
plassene var i Kvernavik.

– Jeg flyttet hit og har også fått 
barn. Nå vurderer jeg å bli boen
de. Manglende nærhet gir større 
sjanse for kriminalitet og det er 
en veldig negativ faktor som hel
ler for å flytte til et annet sted. 

– Vi er tilflyttere og har nå tre 
barn, sa Siri. –Vi har valgt å bli. 
Vi liker sentrumsnærheten og 
Paradis togstasjon er kjempebra! 
Vi har en bil på deling med an
dre.

– Jeg flytta hit for 20 år siden 
og ble da advart mot bydelen, sa 
Johanne. – Det gode bomiljøet 
må vi skape selv. Ingen politikere 
kan gjøre det for oss. Vi bygde 
den gang opp et kjempenettverk. 
Jeg flyttet til Lervig Brygge i 
forrige uke men har ikke sett så 
mange barn der ennå.

– Hvis vi samler oss, alle 
FAU’ene, Brodd og alle andre 
interesserte så kan vi få til mye 
sammen, oppfordret Geir Ro
landsen til slutt. Det er i Stor
haugs ånd å ta fatt i det selv.

 
Kriminalitet forebygges 

av stabile og gode 
nærmiljøer og gode skoler. 
Kriminalitet øker sammen 

med utrygghet.  
 

Svein Helland Sivertsen, 
barnas representant. 

Frisk 99-åring
IL Brodd Fotball har avslut-
tet en ny, god fotball-
sesong. Klubbens A-lag 
ble igjen Stavangers tredje 
beste etter Viking og Vidar, 
og sikret seg historiens 
første seier i Rogalandscu-
pen. Brodd har aldri vært 
større - og bedre enn nå. 

Klubbens herrer 2 rykket i tillegg 
opp til 4. divisjon, slik at Stor
haugs to beste seniorlag i 2013 
er å finne i Brodd. Også i barne- 
og ungdomsavdelingen gror det 
godt. Brodds gutter født 1999 
vant 2. divisjon, og gikk ubesei
ret gjennom hele sesongen. Aldri 
har Brodd stilt så mange lag som i 
2012sesongen. En rekke nye tre
nere er utdannet takket være støt
te fra bydelsutvalget. Vi har hatt 
suksess med innføring av fotball
fritidsordning. Over 60 unger får 
ekstra fotballtrening etter skolen. 
Vi har plass til enda flere neste år 
 både jenter og gutter.

2013 blir et veldig spesielt år 
for bydelens største idrettslag. 
Brodd runder nemlig 100 år 25. 
april og kommer til å markere 
dette gjennom hele året. Vi får 

Jubileumslogoen til Brodd Fotball i 
100-årsjubileumet. Logoen er laget 
av Trond Thorsen. Klubben innfører 
egne jubileumsdrakter til alle lag i 
grønt.

Rekord for badebåten

Badebåten hadde i sommer 11 seilingsdager til Store 
Marøy med til sammen 388 deltakere, forteller Erik 
Thoring fra Rogaland Naturvernforbund. 

– Det gir et gjennomsnitt per 
dag på 35 deltakere som er su
veren rekord i badebåtens femte 
driftsår. 

Barn under 12 år var den stør
ste gruppa med 222 deltakere. 
132 var innvandrere og utlendin
ger (turister og bosatte). Organi
serte grupper utgjorde om lag 80 
prosent av deltakerne. Disse var 
Nylund SFO, Johannes Lærings
senter, Biå barnehage, Qmarka 
barnehage og Steinhagen barne
hage.

– Vi opplevde ingen driftsuhell 

eller skader på deltakerne. Samt
lige var med på guidete turer i 
kulturlandskapet på Store Marøy. 
Andre aktiviteter var volleyball, 
badmington, bading, grilling og 
stangfiske, sier Thoring.

Tilbudet var gratis for bade
gjestene og ble finansiert med 
støtte fra Stavanger kommune  
ved Vei og park og Storhaug Fri
villigsentral (via statsstøtte fra 
Barne, likestillings og inklude
ringadepartementet) samt  Roga
land fylkeskommune (friluftsliv /
lavterskel). 

besøk av Vikings Alag, og skal 
lage en folkefest av det. I tillegg 
skal vi arrangere turneringer bå
de for små og veteraner. 

Vi håper å få med oss kultur
miljøet på Storhaug til en kultur
dag på Midjord. 

Vi gir ut egen jubileumsbok 
og lover enda mer trøkk rundt ar
rangementet Fargerik Fotball.

Vi trenger flere frivillige, kan
skje spesielt eldre mennesker 
som vil bidra inn mot de minste, 
for eksempel på fotballfritidsord
ningen, men også inn mot lagene. 
Det er mye vi trenger hjelp til, og 
det er gøy å bidra for barn og un
ge i bydelen. Du må ikke ha barn 
i Brodd for å bidra i klubben.

Øyvind Jacobsen

Løft
600 trær, nye uterom 
og skulpturer skal gi 
bydelen et løft

Bystyret vedtok 29.10.2012 
at levekårsaspektet skal inn
arbeides i kommuneplaner, 
handlings og økonomipla
ner, utbyggingsplaner, frivil
lighetsmelding etc. 

 
Resultatene av levekårs
undersøkelsen skal brukes i 
arbeidet med å:
• utbedre situasjonen i om

råder med dårlige levekår 

• snu utviklingen i områder 
med uheldig utvikling

Utvalgte soner i Storhaug 
bydel skal gis et levekårsløft 
i tråd med Husbankens 
metodikk for områdeløft. 

 
Det blir:
• Plantet 600 trær 

• 10 nye uterom 

• Fem plasser for 
skulpturer/  figurativ kunst 
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Takk for all hjelp med 
TV-aksjonen!

TV aksjonen er over for denne 
gang. Som vanlig gikk det meste 
knirkefritt, takket være alle de 
gode hjelperne vi har her i Stor
haug bydel. Forberedelsene gikk 
som en lek, vi møtte bare blide 
folk, og ”alle” ville være med 
som bøssebærere. At vi i år flyt
tet basen til Midjord bydelshus 
opplevdes bare som positivt. Så 
her kommer vi nok til å bli væ
rende så lenge vi får lov. Frivil
ligsentralens innsats kan jeg ikke 

få rose nok. Ingen bydel har noe 
lignende.

Storhaug bydelsutvalg stiller 
trofast opp år etter år, dette er 
også unikt for vår bydel.  

Det er alltid en stor utfordring 
å komme inn i blokkbebyggelse, 
men også dette gikk veldig bra i år.

Kartene var forbedret i år, 
(takk til Dagfinn Opsahl) men 
de må nok endres enda en del til 
neste år.  Så dette blir vår jobb i 
vinter og vår.  

Vassøy skole gjorde en for
midabel innsats, over 15.000 
kroner samlet barna inn. Selve 
innsamlingsdagen styrte Gunnar 
Aase bøssebærerne på en ypper
lig måte.

Dette var i sannhet høstens va
kreste eventyr og jeg har allerede 
begynt å glede meg til neste år. 

Tusen takk alle sammen!
Anne Marie Wetteland

Konserter i 
St. Petri kirke 

 
Torsdag 29. november kl. 18.00:

Trine Rein og Stavanger Soul Children

Fredag 30. november kl. 19.00:
Bjørn Eidsvåg m/band 

Mandag 3. desember kl. 18.00 og kl. 21.00:
 «Stille natt hellige natt»

Onsdag 5. desember kl. 19.00 og kl.21.00:
Stavanger Gospel Company og Sigvart Dagsland

Fredag 7. desember kl. 19.00:
Jubileumskonsert. 

Olivier Messiaen ”La nativité du Seigneur”  
9 meditasjoner for orgel. 

Jon Eikemo, resitasjon, Vidar Vikøren, orgel

Lørdag 8. desember kl. 20.00:
Solveig Slettahjell og Tord Gustavson

Søndag 9. desember kl. 19.00:
ME JULE DEG OPP

Rogaland Teater og Kirkens Bymisjon

Mandag 10. desember kl. 18.30:
Helene Bøksle

Tirsdag 11. desember kl. 19.00:
Koret Amazing i Petrikjelleren

Onsdag 12. desember kl. 19.00:
Stavanger Brass Band og Tone Salomonsen

Torsdag 13. desember kl. 18.00:
Lucia-konsert

Fredag 14. desember kl. 19.00:
St. Svithun Sangforening, Vidar Vikøren

Lørdag 15. desember kl. 16.00:
Stavanger Musikkorps av 1919, 

med Concentus og Stavanger Vocalensemble

Søndag 16. desember kl. 18.00:
”Klang av Jul” 

Stavanger Kommunekorps med 
Song og Spelkorlaget og gjester

Mandag 17. desember kl. 18.30
Hanne Krogh og Tre Tenorer

Onsdag 19. desember og torsdag 20. desember kl. 19.30:
SSO. Juleoratoriet

Fredag 21. desember kl:
Nattkonsert med Mareike Wang m.fl.

For mer info: www.stpetri.no

Tilskudds - 
midler
Storhaug bydelsutvalg vedtok 
nylig denne fordeling av lokale 
tilskudd i bydelen:

Aktiviteter St Johannesdagene 
kr 12 000,
Juleball St Svithun skole  
kr 13 000,
Åpen fest, åpning av julegate, 
Fremad kr 2 000,
Nylund skolekorps, diverse  
kr 31 613,
Foreldrekveld, FAU Emmaus 
barnehage m.fl. kr 4 000,-
Brodd Badminton, diverse  
kr 10 000,
Storhaug skolekorps, diverse  
kr 13 000,
Aktivitet, Varden Vel kr 2 000,
Aktiviteter for eldre, Bergeland 
bydelssenter kr 7 000,
Aktiviteter for eldre, Storhaug 
Frivilligsentral kr 9 000,
Strikkekafé, St Johannes 
menighet kr 2 000,
Julefest og utstyr Storhaug 
Rideklubb kr 14 000,
Avslag ble gitt til Pensjonistkoret 
Sangbrødrene, Vassøy skole 
(båt) og Stavanger pistolklubb.

Julepynt fra Nylund Skolekors
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nylund skolekorp selger i år lokalt produsert 
julepynt laget av Arnfinn Sivertsen på 

modellverkstedet Asimo ved Badedammen. 

Pris kr 30,- for de i tre 
og kr 40,- for de i plexiglass. 

Åtte forskjellige design. 
Inntektene går i sin helhet til kropset. 

Ta kontakt på vår hjemmeside 
www.nylundskolekorps.no.

Flemming Krøger fikk eple og sjokolade av en giver. Til venstre Anne Marie Wetteland.
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Pluss for service og vertskap 

Lervig Brygge 
Boligområdet Lervig Brygge består av delområdene 
Sjøkvartalet, fire Hagebyer, høyhusene Lervig Brygge 
Pluss og Lagunen. Det er stor variasjon av boligtyper 
med en høy andel familieboliger. Til sammen vil det 
komme ca 800900 boenheter. 

Det tidligere industriområdet omskapes til boligom
råde. De første beboerne flyttet inn i Hageby B4 i mai i 
år. I disse dager flytter de første beboerne inn i Sjøkvar
talet. Her skal også ny barnehage åpnes i februar. 

Leiligheter til de to første høyhusene selges nå med 
planlagt innflytting i 2015. Et senere prosjekt er Lagu
nen hvor en del av bebyggelsen vil ligge på små holmer 
ute i sjøen.

– Pluss betyr det lille ekstra, forklarer salgsansvarlig Helene Olsen-Beck hos Selvaag 
Bolig. – Her får du høy standard og et enklere liv hvor du kan si farvel til plenklipping 
og velkommen til service, oppmerksomhet og fellestjenester utover det forventede. 
Eget vertskap tar imot deg i felles resepsjon. 

Vertskapet kan bistå med praktisk hjelp som inn
kjøp av blomster, ta inn post og vanne blomster når 
du er på ferie, formidle tjenester som renhold og 
bilpleie, bestille billetter eller tilrettelegge for ulike 
arrangementer. 

– Boligprosjektet Lervig Brygge Pluss planlegges 
med 4 frittliggende høyhus, B5, B6, B7 og B8. Totalt 
vil det bli ca 185 boliger, samt ett serviceområde. Bo
ligene er i størrelser fra 50 m2 – 110 m2 og prisene 
starter på 2 800 000,, forteller Helene OlsenBeck. 
– Første byggetrinn vil være innflytningsklart i 2015. 

-Hva er kjøperne mest interessert i? 
– Tomtens plassering og mulighetene ekstra ser
vice gir dem. De ønsker trygghet og et enklere liv 
som f.eks kort vei til treningssenteret, sier Helene 
OlsenBeck. 

-Kjenner kjøperne området? 
– Noen kjenner området godt, andre ikke i det hele 
tatt. Jeg tar gjerne kjøpere med på tur og viser dem 
området. Mange tenker på dette som et industriom
råde. Men så ser vi konturene av hva det kan bli og 
veldig mange blir positivt overrasket. At Brevikpar
ken er ferdig er et veldig pluss for området. I tillegg 
er det positivt at Norcem og Sola Betong AS flytter 
innen utgangen av 2013. Hydro Texacos anlegg helt 
mot øst er også regulert til boligområde, men dette 
området har ikke Selvaag Bolig hånd om. 

-Lervig Brygge Pluss presenteres som livsstilsbo-

liger med service man er vant til fra hotell. Hvor-
dan vil det arte seg? 
– I felles lobby blir beboerne tatt imot av vertskap 
som skal sørge for at de trives og vil stå til tjeneste 
med ulike ærender og gjøremål. Alle får tilgang til 
et serviceområde på rundt 550 kvadratmeter som 
inneholder selskapsrom med kjøkken, treningsrom, 
møterom og gjesterom. Hjemmet blir større. I fel
lesområdet kan man koble av, lese dagens aviser og 
magasiner, ta i mot gjester, ha selskap eller treffe 
naboer, forklarer Helene OlsenBeck.  

– Hva koster den ekstra servicen? 
– 1000,– kroner pr. leilighet pr. måned  

– Hva er det beste med uteområdet? 
-En flott felles promenade med badeplass, brygge, 
vannspeilfontene og utsiktsplasser. Det blir felles 
parkanlegg med lekeplasser mellom høyhusene og 
underjordisk garasje som gjør området bilfritt. Og 
båtplasser planlegges. 

– En felles båthavn? 
– Vi ønsker primært at den skal være for dem som 
bor i Lervig Brygge området.

– Men ellers er det fri ferdsel for alle til de nye ute
områdene? 
– Ja. 
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Me drog ner i Bevva og lonsa
– Me bada møje her før, 
på strandå inderst i båd-
havnå, fra krigen og heilt 
fram te sekstitalet, fortelle 
Trygve. –Nå flytte snart 
tusenvis av folk inn på ett 
av di mest rodete områdå 
i heila Stavanger, tenk det, 
her ved Cementen, det e 
løye å tenke på, seie Erik. 
-Før va det et dyrekream-
torie her, seie Erik og viser 
fram gamle bilder fra før i 
tiå. – Og hynsahus, sup-
plere Trygve. – Do-briggen 
blei tømde på markene 
ront eller bare rett i sjøen, 
forklare Trygve. 

– Bror min ramla udfor Søyle
kaien. Ittepå blei han satt under 
slangen for å få av det verste me 
drid og dasspapir. 

Gjengen treffes både ein og to 
ganger dagen i slipphuset til Øst
kanten Motorbåtforening. Ben
ket rundt bordet med kaffekop
per forteller de skrøner om før i 
tiå etterfulgt av rå latter så gjalle 
mydlå veggene. 

– Ka tenke dokker om den svere 
utbyggingå? Og kossen va det før?
– Dagene før 17. mai va det kø av 
ongar og ongdom udfor gjerdet 
så ville inn på bossplassen for å 
lonsa.

– Lonsa?
– Samla vel! Me sko tjena penger 
for te gå på kino. Me banka jern 
inn i aluminiumen for at an sko bli 
tyngre og gje merr penger når me 
drog te skarphandler Bøen i Ryfyl
kegadå eller te Sandgren i Trafikk
gadå, rett oppfor Talgjegadå. 

– Bestefar sko bygga hus her 
inne. Må’kje finna på å bygga 

der, sa de te an. Lenge siden det 
då, seie Rolf.

– Eg e nå krye av å ha vokst 
opp her inne eg då.

– Men det eg lure på e koffor 
någen kalle det Lervig her inne? 
Lervig, det e jo mydlå Tou og 
Tinnfabrikken, ikkje her inne i 
Breivig, Cementen eller Lonsen 
så me kalte det, seie Erik.

– Lonsen?
– Samla vel!

– Eg tenke på der så de ska 
bygga fira svere blokker, der de 
har fyld ud, tro om fyllmasså hål

le? Kan ver de synke i sjøen, adle 
fire, seie Kjellien.

– Nei, de gjørr nok ikkje det, 
det e fast fyllmasse kan du skjøn
na, kommentere Erik.

– Tja, vettnåkje det nei! 

– Ka syns dokker gadene ront 
de nye huså sko hett?

– Tja, ka me Lonsgadå? Elle 
Bevvakvartalet?

 
– Ka seie dokker sjøl, kor dokker 
ska hen, når dokker drar inn her?
– At me ska heim vel. Heima, det 
e her det, inni Breivig.

– Kossen tror dokker utbyggingå 
og adle de nye folkå vil virke inn 
på miljøet dokkers?
– Lide. Men me har mysta 1015 
parkeringsplasser.

– Og snart komme 3000 nye 
folk og 3000 biler. Heftigt det då! 

– Adle folkå så ska på tur 
komme te å gå gjønå bådhavnå 
og ikkje på turstien så e lagt i 
skogkanten bag oss. Det kan vel 
bli någe merre folk tråkkande 
ront her ja.

– Me sko gjerna fått på plass 
igjen gadelyktene så någen i 
kommunen kutta ledningene te 

Noen treffes både en og to ganger til dagen i slipphuset til Østkanten Motorbåtforening i Breivig. Fra venstre Trygve Torkelsen, Georg Amaliksen, Erik 
Sivertsen, Turid Larsen og Rolf Jansen.

og fjerna for någen år siden. Sånn 
at folkå kan finna fram meine eg, 
det komme vel ein del folk så 
ikkje e så voldsomt lokalkjende 
ja, seie Gunnar.

– For to år siden va der ein 
mann så fant oss. Han hadde 
kjypt seg inn i di nye huså og 
ville ha bådplass. Ja, han får nok 
det ein gang ja, om ein 10 års tid, 
kanskje. Ittespørselen e enorme 
og kan fort bli ennå større. Ekje 
umuligt det nei, seie Gunnar.

– Koffor drar dokker hit, både 
ein og to ganger te dagen, når 
dokker bor så langt vekke som 
f.eks på Tasta?

– Det e her de sjikkelige folkå 
hålle te. Det e oss det. Lure på 
kossen det bler når all snobben 
ska flytta inn og bli neraste nabo
er? Men me får nok ingenting me 
de å gjørr… Jo forresten, Drab
sen ska jo flytta inn, han kjenne 
me godt og han e jo heilt i orden, 
seie Trygve.

– Ka seie andre folk om dokker, 
så dagstøtt holde te i bådforenin-
gen?
– Di så vil ver løgne seie at me 
ikkje ville ha merka det om så 
heile havnå blei fylde igjen, at så 
lide e me ude me bådane. Men 
me ville jo merka det hvis me 
då konne gått tørrskodde øve te 
Musa holmen.

-Eg tror bildet e fra ca 1930. Bådene ligge i det me kalte Cementvigå, seie Erik Sivertsen. - Her e det i dag udfylt. Det brant alltid på Dreyersholmane. 
Bossplassen ble ittekvert dradd udøve sånn at Musaholmane blei en del av fastlandet. Der ligge nå gasstankene som ittekvert ska fjernes for å gje plass te 
boligblokker.
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Stemningsfull høstbasar 

Europris Stavanger (Støperigata)
Tlf 51 89 18 90
Åpent 9-21 (18)

2999
ELVITAL 400 ML
Sjampo/Balsam
Ord.pris 49,99

Sjekk prisen!

SKOTØRKER
Effekt 350W, 120 
Min. timer, for 4 sko
Ord.pris 249,-

199,-nå
GARASJEJEKK
Med 2 svingbare hjul og dreibar løftesadel
Ø 55 mm. Max løftevekt 2 tonn.
Ord.pris 199,-

149,- nå
VINTERDRESS
Vattert med forsterkning i baken 
og nederst på beina, med hette
Str. 86/92-122/128
FLERE FARGER

199,-kun

Fast lavpris!

REGNTØY HITRA
Str. 8-14 år
Str. S-XL
FLERE FARGER

249,-pr. settkun

÷30%
Tilbud til ekstrem lavpris!

PRESENNING
1,7 x 2 meter 
2 x 3 meter 
2,5 x 3,6 meter 
4 x 6 meter

TAU 20 METER
5 mm
6 mm

8 mm
10 mm8 x 12 meter

6 x 10 meter 
4 x 6 meter 
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På St. Petri aldershjem kunne beboere og gjester sanke 
inn flotte premier fra tombola og lotteri. Men plassen 
kunne vært større.

 Jeg hadde håpet på en av kran
sekakene, men vant disse røde 
rosene i stedet, sier Richard Ims
land (95). Dagen er 25. oktober og 
det er basar i matsalen på St.Petri 
aldershjem. Dette er en årlig tra
disjon, og har eksistert så lenge 
noen kan huske. I følge kokka 
Aslaug Espenes, som har rørt i 
grytene på hjemmet i 32 år, har 
tombola og lodder vært fast inn
slag hver eneste høst siden hun 

startet på kjøkkenet. Basar er po
pulært. Naboer, slektninger, tidli
gere ansatte, renholdspersonalet, 
og til og med avdelingslederen 
Elisabeth Bøe, som egentlig har 
kontordag, har troppet opp for å 
hjelpe til. Det ene vinnernumme
ret etter det andre rives fram.

De andre sykehjemmene på 
Storhaug er invitert, men denne 
dagen har visst ingen av de an
dre hjemmene anledning til å 

komme. Men stemningen blir 
ikke ødelagt av den grunn. – Det 
var et år det kom to sykehjem på 
samme tid. Da ble det litt småka
os her, sier Kirsten Lodden, som 
er aktivitør på aldershjemmet, og 
smiler. Sjokolade og silkeskjerf 
fyller bordene, og en og annen 
kransekake står plassert foran 
fornøyde vinnere. 

Ved lotteribordet går det unna. 
De fleste gevinstene er laget av 
beboerne selv, og på et bord lig
ger håndstrikkede selbuvotter, 

tovede puter, og små røde hekle
duker. Strikkegensere og pledd 
er nøysomt dandert på en enkel 
ståltråd på veggen. Marit Øde
gård (87) har laget flere av pled
dene som skal loddes ut. – Når du 
er i Sirdalen, og kommer inn fra 
skitur, er de herlige å legge over 
beina, sier hun. 

Senere om kvelden er det fest i 
samme sal, og det holdes et godt 
gammeldags årelotteri. Kjøk
kenet har smurt 200 smørbrød, 
og bakt seks fløtekaker, og hver 

beboer kan ha med seg to andre 
gjester. Gitarist Tom Skarholm, 
som tidligere har spilt sammen 
med artisten Sputnik, står for det 
musikalske innslaget. – Hadde 
det ikke vært for plassmangelen 
hadde det sikkert blitt dans, sier 
aktivitør Kirsten Lodden. 

Basaren innbrakte 20 213 nor
ske kroner, og pengene skal går 
til turer og aktiviteter for de el
dre. 

Tekst og foto: Lina Ravneng

Henny Bjørnevik t.v og Kristine Forsmo t.h har tatt turen innom basaren for å kjøpe lodd.

Vinnertallet til ei kransekake rives fram av Marit Ødegård
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365 dager i en by
av fotograf Alf Ove Hansen

«Alle har en historie de burde 
fortelle. Steder, mennesker og 
gjenstander…» Slik begynner 
forordet til denne spennende og 
originale fotoboka som tar for 
seg 1. januar til 31. desember 
2011 i Stavanger. Dette er ikke en 
vanlig glansbildefotobok av byen 
vår, men øyeblikksbilder fra alle 
typer mennesker, flora, fauna, 
bygninger og årstider. Her er fra 
arbeidsplasser, turstier, vinter
bading, bystyremøte, den katol
ske kirken, muslimsk bønn og 
sportsarenaer, og mye mye mer. 

Terry Nilssen-Love 
av Lau Albrektsen

Terry NilssenLove er billed
kunstner og Storhaugbu. Den
ne boka er skrevet i anledning 
hans 70årsdag i 2012. Jubileet 
ble markert med utstilling på 
Hå gamle prestegard. Han har 
vært aktiv i Bildende Kunstne
res Forening Rogaland (BKFR) 
og Rogaland Kunstnersenters 
formidlingsvirksomhet. Han 
har vært lærer ved Kunstskolen 
i Rogaland, og også vært aktiv i 
Stavangers musikkliv, blant an
net som mangeårig leder av Sta
vanger Jazzklubb. Her er flotte og 

Barndom  
1900-1920-tallet
Redaktør: Sigrid Bækholt

Boka Barndom 19001920tallet 
kom ut nå i høst. Her får vi inn
blikk i hvordan det var å vokse 
opp på begynnelsen av 1900tal
let, uten TV, vaskemaskin og bil. 
I 1900 var nesten halvparten av 
Norges 2,2 millioner innbyg
gere under 19 år. Gjennomsnitt
lig levealder for menn var 52 år, 
for kvinner 55 år (i dag 79 og 83 
år). De fleste bodde fremdeles på 
bygda og levde av jordbruk, skog 
og fiske. Over 330 000 nordmenn 
utvandret mellom 1900 og 1930. 
Her er informative og morsomme 
kapitler om lek, hjemme, arbeid, 

En utfordring 
Historien om Lars H. Lende
av Gunnar M. Roalkvam

Lars H. Lende (18821971) var 
kjent som en byoriginal i Stavan
ger med et glødende sosialt enga
sjement for barn og unge. Han sto 
fram som en fargerik samfunns
refser som brukte klovnens me
toder for å bli hørt. Lende kjem
pet for å gi arbeidsledige ung
dommer praktisk fagopplæring 
og mulighet til fast arbeid. For å 
nå ut med budskapet sitt kledde 
Lende seg ut i fantasifulle klær, 
ga ut egen avis, Fagamatøren, 
og dro land og strand rundt med 
ponniene sine. Selv om mange lo 
av de originale påfunnene hans, 
var det ingen tvil om at Lende 
hadde et alvorlig budskap. 

Etter andre verdenskrig var 
det godt med arbeid. Da var det 
særlig barna som fikk glede seg 
over ”den løgne maen”. Lende 
importerte ponnier fra Skottland 
og dro på utallige turer med pon
nier og hjemmelagede kjerrer 
fulle av barn. Overalt vakte han 
stor oppmerksomhet, og flere 
barnehjem og sosiale institusjo
ner fikk ponnier med seletøy og 
kjerrer av Lende. Lars H. Lende 
var en idealist og original i ordets 
beste betydning, og han bevarte 
et aktivt engasjement selv på sine 
gamle dager.

Fra forlaget Wigestrands 
hjemmeside.

Hvert år utgis en rekke bøker av forfattere som bor i 
bydelen. Bor det ikke ekstra mange skuespillere, jour-
nalister, kunstnere og forfattere her? I flere av bøkene er 
det på ulike vis glimt fra bydelen. Gode julegavetips!

Og fra sykehuset, hvor fotografen 
selv ble pasient midt i desember 
etter et infarkt. Men bilder tok 
han, selv fra sykesenga… Flott 
bok!

Carolyn Fjeld, bibliotekar

ofte fargesterke bilder, og Terrys 
biografi, presentert av Lau Al
brektsen. Boka har både norsk og 
engelsk tekst.
Boka bestilles fra  
terry.nilssen@lyse.net  
og leveres på døra i bydelen.

Carolyn Fjeld, bibliotekar

skole, helse, mat, ferie og klær. 
En flott bok for eldre som vil 
mimre om gamle dager, men like 
mye for unge. Vi får et levende 
innblikk i hverdagslivet før i ti
da, ikke minst takket være alle de 
fine bildene. Anbefales!

Carolyn Fjeld, bibliotekar

Margunn Vasshus 
Daglig leder / Off. godkj. sykepleier

Hjelpende Hånd  
Telefon 95 28 99 95

Epost: post@hjelpendehand.no
www.hjelpendehand.no MER AKTIV LIVSGLEDE

Lettere hverdag?
Mitt navn er Margunn Vasshus og 
jeg er offentlig godkjent sykepleier. 

Jeg har jobbet tett med mennesker 
som flyvertinne siden 1977, og den 
senere tid som sykepleier innen 
psykiatrien. 

Jeg kan gi opplevelser i og utenfor 
hjemmet som kan bidra til en lettere 
hverdag.

Aktiviteter sammen 
er kjekkere enn å være alene.

Kjekkere fritid:
•	 Besøke	slekt	og	venner
•		 Kafébesøk
•		 Kino-	og	teaterbesøk
•		 Tur	i	skog	og	mark
•		 Biltur
•		 Forlate	byen?	Tur	til	Oslo,	
	 København	eller	London?	

Hjemmet:
•		 Sammen	kan	vi	lage	mat
•		 Høytlesing
•		 Samtaler	og	diskusjon	
	 rundt	TV-programmer	etc.
•	 Spill

Praktiske ærend:
•		 Handle	sammen
•		 Transport	til	og	fra	lege,	tannlege,	
	 frisør,	fotpleie,	fysioterapeut	etc.

Sykepleietjenester:
•		 Sette	sprøyter
•		 Medisinering

Hattefest og grilling på Bergeland bydelssenter onsdag 8. juni kl. 12.45.

Jenter med matroskjoler på søndagstur i Paradis.
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Da holocaust kom til Storhaug
– Antisemittismen var en del av hvert eneste lille lokal-
samfunn og kom ikke til Norge med de første tyske sol-
datene og den forsvant heller ikke da dro i 1945, fortalte 
Kjersti Dybvig. -Holocaust skjedde i Europa, i Stavanger 
og på Storhaug.

I 1942, for 70 år si
den, ble 772 norske 
jøder sendt til Tysk
land. På kaia i Oslo 
ble ”mer enn seks 
hundre mennesker 
som hadde levd sitt 
liv i trygg tro på 
rettsstaten, med ett 
fratatt alt, sin fri-
het, sitt fedreland, 
og verst – sitt men-
neskeverd. De ble 
knubbet og sparket 
og slått. De try-
glet og bad om å få 
slippe å gå om bord, for de vis-
ste hva det betydde. Deportasjon. 
De kastet seg ned på bryggen, 
rev seg i håret og skrek om nåde 
for seg og sine, men det var in-
gen bønn. Jernskodde støvler og 
køller traff dem i hode og mave. 
Mødre med spedbarn på armen, 
gravide kvinner, ble skubbet og 
slått. Klær revnet eller ble slitt i 
stykker så undertøy og nakenhet 
syntes. Småbarn ble slengt over-
ende”.
 (Herman Sachnowitz: Det angår også 
deg, 2005:11/12 Holm & Tangen forlag)

 
Kjersti Dybvig er historiker, 
journalist og Holocaustforsker og 
utga nylig boka Jøder og politi i 
Stavanger  Glemselens bekvem

melige letthet. 
Hun fikk Odd 
Noregers littera
turstipend 2012 
for bokprosjektet 
«Med Jesus for 
jødene. Antise
mittismens bud
bærere». 60 in
teresserte tilhø
rere ble berørt av 
hennes foredrag 
da holocaust 
kom til Storhaug 
i regi av Storhaug 
historielag ons

dag 21. november. 
– Folk fryktet den religiøse 

jøden, den ikkereligiøse ”bosje
vikjøden”, psykoanalysens trus
sel mot seksualmoralen og ek
teskapet, representert ved jøden 
Sigmund Freud, samt den ame
rikanske underholdningsindus
tris jøde. En ny undersøkelse fra 
Holocaustsenteret viser at hver 
8. nordmann ikke vil ha jøder til 
venn eller som nabo.

Leserinnlegg og redaksjonelt 
stoff i Stavanger Aftenblad fra 
mellomkrigsperioden viser at 
vi i Stavanger hadde de samme 
meninger og holdninger til jøder 
som i resten av Europa. 

Vinteren 1942 skulle legitima
sjonskortet til alle jøder stemples 

med en J. Ett år etter stemplin
gen er nesten alle norske jøder 
fengslet, deportert til Tyskland 
og drept. 

Et folkemord skjer. Jøder 
blir fratatt sitt menneskeverd, 
sin familie, sin eiendom. I våre 
nærmeste områder på Storhaug 
blir disse tatt: Familien Joseff i 
Solheimveien 3, ekteparet Fein i 
Figgjogaten 11 og familien Bec
ker i Nedstrandsgaten 32.

Politiet i Stavanger skrev i sin 
logg at operasjonen var vellyk
ket. De arresterte alle byens jø
der. Ingen ble varslet. Ingen fikk 
anledning til å rømme. Ingen ble 
hjulpet. Og etterpå ble de slet
tet fra historien. De fleste hadde 
bodd her i tretti år og var sterkt 

til stede i lokalmiljøet. Men et
tertiden la et lokk over deres ek
sistens. Hvordan kunne det skje? 

Det skjedde og derfor kan 
det skje igjen. Vår oppgave er å 
ta vare på minnene og formidle 
historien – antisemittismen er 
ikke noe som kom til oss – den 
var hos oss, sa Kjersti Dybvig.

– Familien Joseff bodde i 
samme hus som oss i Solheims
veien, fortalte Evelyn Schjelde
rup. –I firemannsboligen bodde 
jøder, motstandsfolk og nazister. 
Familien Joseff var våre kjære 
naboer og venner.

NYLUND SKOLEKORPS I STAVANGER OPEN 

Flott  
tredje- 
plass
Nylund skolekorps stilte 
opp i 2. divisjon janitsjar 
i korpskonkurransen Sta-
vanger Open lørdag  
7. november. 

De spilte et vanskelig program 
med filmmusikk fra Avatar og 
De utrolige. 

For det fikk de 94 poeng av 
100 mulige. Det rakk til tredje
plassen. Men kun ett poeng skil
te Nylund fra førsteplassen, som 
gikk til 100årsjubilant Våland. 
Vaulen skolekorps knep andre
plassen med 94,5 poeng. Det 
var et sjeldent tett race mellom 
disse tre korps. Juniorkorpset sto 
for underholdningen med flotte 
stunts fra De utrolige. Mats Ur
dahl-Aasen var flink og sporty 
gjestedirigent.
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Spedbarnsgrupper
Kom sammen etter fødselen

på Midjord bydelshus

Hver mandag kl. 12-14

med barn 0-1 år

Et hyggelig dame fra Storhaug

Frivilligsentral tilbyr stekte vafler,

kaffe, te, fruktfat m.m.

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

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

Bydelens eneste

 bakeri og

 konditori

Verksgata 54, 
4013 Stavanger

Sentralbord: 51 84 93 93 
Telefaks: 51 84 93 94

E-post firma: 
firma@abacusrevisjon.no

Hjemmeside: 
www.abacusrevisjon.no

Revisjon
Bokføring

Årsoppgjør

Ledige ridetimer 
hest for folk flest
Ledige ridetimer for både 

nybegynnere og erfarne ryttere.

Klubben holder til på 
Sørnestunet.  

For påmelding og informasjon, 
storhaug-rideklubb.no

Husk grasrotandelen til 
Storhaug rideklubb - vi oppfordrer  

deg til å støtte oss!

ROGALAND ELEKTRO A  S

når du trenger elektriker

.  

Kvitsøygt. 104
Telefon 51 85 50 00

JULEMESSE
I St. Johannes 

menighetssenter
Lørdag 1/12 – kl. 11.00

Andakt v/Arnhild Espejord 
Jenssen

St. Johannes-sangerne
Salg av kaker – snop – 

håndarbeider – julepynt 
– dekorasjoner m.m.

Juleverksted for barna
Kafé m/salg av 
risengrøt m.m.

Alle Hjertelig velkommen!

Juletrefest
I St. Johannes 

menighetssenter

Søndag 6. januar 
kl. 16.00

Julefortelling
St. Johannes-sangerne

Underholdning
Bevertning

Gang rundt juletreet

Inngangspenger kr. 25,-
Familier kr. 100,-

Alle hjertelig velkommen 
til en god gammeldags 

juletrefest.
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I Varden og  
St. Johannes 
menighet

KFO
Etter jul er det KirkeFritidsOrd-
ning (KFO) både for 1. klasse 
og for 2-4 klasse. Disse sam-
lingene starter i uke 2 eller 3 
for 2-4 klasse. Er det noen som 
ikke får brosjyre i posten eller 
som vil ha mer informasjon 
utenom kan de kontakte
kirkekontorene i Varden og St. 
Johannes

SLUSH
Vi arrangerer kurs for Sprell 
Levende Unge Søndagskole-
Hjelpere (SLUSH) etter jul, med 
oppstart i uke 2. Her får barn 
og unge lære å være ledere på 
søndagskolen.

Lys våken
Første søndag i advent er det 
kirkens nyttårsdag. Dette skal 
vi feire samtidig med barn i 
kirker over hele landet!
Natt til første søndag i advent, 
inviterer St. Johannes og Var-
den menigheter alle 5. klassin-
ger på Storhaug til å være med 
på nyttårsfeiring med overnat-
ting i Varden kirke! Vi har sendt 
ut brosjyrer til alle som har 
minst en forelder som
er medlem av kirken, men det 
er åpent for alle 5. klassinger. 
Påmelding til kirkekontoret i 
Varden.

Tårnagenter
De som er 3. klassinger vil etter 
nyttår bli invitert til å komme 
til kirka og være tårnagenter. 
Det er agenttrening på lørdag, 
og de agentene som vil kan 
komme til gudstjenesten søn-
dag. Tårnagentene fra både 
Varden og St. Johannes samles
i St. Johannes kirke. De som 
har minst en forelder som er 
medlem av kirken får invita-
sjon i posten, men det er 
åpent for alle 3. klassinger.

Juletrefest
6. januar kl 16 inviterer St. 
Johannes menighet til God 
gammeldags juletrefest i 
Menighetssenteret!

SJUKt Chill
Ungdomsklubben SJUKt Chill 
samles annenhver fredag i 
Varden og annenhver lørdag i 
St. Johannes.
Klubben varer fra 19.30-23.00. 
Kl 19.00-19.30 er det bønne-
møte for kvelden.

Programmet frem til jul er 
som følger:

Fre 30. nov – Varden

Lør 8.des – St. Johannes: 
Turnering i biljard og 
filmkveld

Fre 14.des – Varden: 
Juleavslutning

Ramsvigtunet - TIRSDAG OG TORSDAG
Klipp og føhn  kr 450
Føhn  kr 250
Herreklipp  kr 220

Permanent  kr 900
Striper/farge  kr 400

Jeg ønsker alle aldersgrupper velkommen.

Trenger du ny frisør?

Tlf. 920 82 390

Venter du gjester?
Vi kan hjelpe deg med maten

Diverse kaker fra  kr 175,-

Smørbrød   kr   23,-

Kontakt oss ang. prisliste og nærmere informasjon.

St. Petri Aldershjem 
Tlf. 51 53 57 67  Fax  51 53 46 37

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

Fakkeltog, hest og årets 
hyggeligste førjulsfest

 

Hestene i Storhaug rideklubb lader opp til julefest og fakkeltog.

Første søndag i advent, 2. desember, inviterer 
Storhaug rideklubb hele bydelen til julefest på 
Sørnestunet 11.

Fra klokka 15.00 serverer vi risengrøt og gløgg i stallen 
(drivhuset), og de minste får prøve seg på hesteryggen. 
Deretter lyser vi opp de desembermørke storhauggatene 
med hesteparade og fakkeltog. 

Velkommen til  
årets hyggeligste  
førjulssamling  
i Østre bydel.

Bokloppemarked i 
St. Johannes menighetssenter

Det gikk så bra med bokloppemarkedet vi avviklet for to 
år siden at nå forsøker vi oss igjen. Vi har nemlig en stor 
haug med forærte, brukte bøker som vi ønsker å selge 
til loppemarked-priser. Mørketiden med innekos og 
peisvarme egner seg godt til boklesing, og nå får du altså 
en fin anledning til å få mer å lese på. Kanskje finner du 
den boken du lenge har vært på leting etter!
Denne gangen går bokloppemarkedet over to dager:

 fredag 26. januar fra 18.00 til 22.00
 lørdag 27. januar fra 10.00 til 14.00

Bokkafe i åpningstidene.
Loppekomiteen
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Storhaug Frivilligsentral på Midjord bydelshus

Er du ny i bydelen? 
Vil du bli kjent med oss?

Velkommen til spekemat onsdag 28. november kl 15-18.

Vi formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet 
– noen trenger hjelp, andre ønsker å hjelpe. 

Gleden over å bruke deg selv er betalingen du får.

Stikk innom eller gjør en avtale. Bli vår nye facebookvenn. 
Jevnlig tilsig av nye frivillige oppgaver i nærmiljøet. 

Alle uansett alder og bakgrunn er velkommen som frivillige. 
Vi støtter og tar initiativ til aktiviteter i friområdet Emmaus. 

Vil du starte beboeraktivitet i ditt nabolag?

Ta gjerne kontakt på tlf 51 50 72 20/90 71 39 92 
eller på e-post sbakholt@stavanger.kommune.no.

Julefest for frivillige onsdag 5. desember. Påmelding.

BERGELAND BYDELSSENTER
Åpent mandag t.o.m. torsdag kl. 09.00 – 14.00

Jelsagt. 2, 4012 Stavanger Tlf: 51 53 52 67 Mob: 948 22 653
E-post: bergeland.bydelssenter@stavanger.kommune.no

Aktiviteter våren 2013
Mandager: 

Snekkerverksted, Trim, Litteraturgruppe (partallsuke)
-”Å, var jeg en sangfugl – timen som flyr” med Frøydis Lehman 

– første mandag i måneden
Tirsdager: 

Treskjæringsgruppe, Bingo (partallsuke)
Onsdager: 

Treskjæringsgruppe, Boccia

Torsdager: 
Snekkerverksted, Håndarbeidsgruppe, Bridge

NYE KURS TIL VÅREN
Karveskurdkurs mandager kl. 10.00 – 13.00 á 3 g.

 Instruktør: Tor Anda. Kurs igangsettes ved stor nok interesse.

Svømming mandag kl. 15.45 – 16.45 (på St. Svithun skole) 
 Et godt tilbud. Bjørn Hareim er instruktør og sikkerhetsansvarlig.

Rank og glad tirsdag og torsdag kl. 09.30 – 10.30. 
 Instruktør: Ida Robberstad. Elementer fra yoga, pilates og dans med 

styrketrening.

Glasskunst tirsdager kl.10.30 – 13.30 á 5 g. 
Intruktør: Irene Aa. Ølberg- Start tirsdag 12/2-13. 

Vi lager gjenstander av både float(vindu) og kunstglass.

Spikkekurs tirsdager kl. 10.00 – 13.00 
 Instruktør: Ingve Holm – Start tirsdag 15/1-13. 

(Mulighet for flere kurs ved stor pågang).

Treskjæringskurs onsdager kl. 10.00 – 13.00 à 10 g. 
Instuktør: Tor Anda - Start onsdag 16/1-13.

Oljemalingskurs torsdager kl. 10.00 – 13.00 à 10 g. 
 Instruktør: Ragnhild Idland Sele – Start torsdag 17/1-13. 

LEDIGE PLASSER!

Tove-/filte kurs: Vi lager silke- og ullskjerf. 
Kurs i pilfletting: med innleid instruktør.

 
Julestengt fra 20. desember 2012 

Velkommen igjen til aktiviteter 7. januar 2013
Teater-, revy- og konsertbesøk, kulturkveld, turer o.l.

Kontakt oss på Bergeland Bydelssenter for informasjon/brosjyre.

det skjer! – skjer det? · DET SKJER

Annonser på det skjersiden er gratis for lag og foreninger i bydelen.  
Epost: redaksjon@storhaugbydelsavis.no 

Historielaget på 
Storhaug

inviterer medlemmer og andre 
interesserte til 

Onsdag 16. januar kl 19.30 
i Bergeland bydelssenter 

Toralf Gjesdal - en kunstner 
på Storhaug, hans liv og virke  

ved Tjøl Gjesdal                                        
Kunstmaleren Thoralf Gjesdal (1903-
1963) deltok hele 17 ganger på Sta-
tens Høstutstilling og 15 ganger på 

Vestlandsutstillingen. I tillegg hadde 
han en rekke separatutstillinger og 

bidrag til kollektivutstillinger. Han var 
hovedsakelig landskaps- og portrett-
maler, ofte med motiv fra hjembyen 

Stavanger. (Fra wikipedia)

Onsdag 20. februar  
i Bergeland bydelssenter 

kl 18.30 Årsmøte 
Kl 19.30 Storhaugquiz        

Kontaktpersoner i styret: 
Anne Torunn Braut, 

51 89 34 18/92 20 58 25 
Knut Bjelland, 

51 91 97 03/91 84 11 04 
Epost: knut.bjelland@online.no

Julen nærmer seg, og det er mye aktivitet på Bydelshuset. Faste grup-
per avholder sine arrangementer som planlagt, og det er mange 

engangsbrukere i tiden fremover. Men vi prøver likevel å finne plass til 
alle som ønsker det, så bare kontakt oss!

Midjord Bydelshus 
Vi leier ut lokaler til fødselsdager, konfirmasjoner, sammenkomster, 

konferanser og møtevirksomhet. OBS! Kun alkoholfrie arrangementer.
Er dere en ideell forening/lag som trenger lokaler til aktivitet? 

Ta kontakt med oss. 
Ønsker dere å starte opp en ny forening? Ta kontakt.

Informasjon om eksisterende faste aktiviteter og brukergrupper på hu-
set finner dere under Midjord Bydelshus på nettsidene 

www.ungistavanger.no 

Fritid Storhaug – Midjord bydelshus
Nordre Ramsvigvei 1, 4015 Stavanger

Midjord.bydelshus@stavanger.kommune.no
Telefon- 51 50 89 96 

Senterleder : Gerd Hegge – telefon 51 50 89 97 
gerd.hegge@stavanger.kommune.no

Bydelshuset er ikke betjent i romjulen (torsd. 27. og fred. 28. desember) 
Vi ønsker alle hjertelig velkomne tilbake fra onsdag 2. januar 2013.

Fredager er det Åpen hall i Storhaughallen
Kl. 19-20.30 – 5.-6. klasse – Kl. 19-21.30 – 7. klasse

Kl.1 9-23.00 – 10. klasse
Siste Åpne Hall før jul er fredag 14. desember.

Tirsdager er det Klatring i Storhaughallen mellom kl.17.00-20.00
Åpent for alle. Siste klatring før jul er 18 desember.

Mer informasjon får du på våre nettsider: www.ungistavanger.no
eller ved å søke opp Fritid Storhaug på Facebook. 

Fritidsleder: Kristine Brunvathne Aanestad – tel. 51 50 89 98/412 10 114
kristine.b.aanestad@stavanger.kommune.no  

Ungdom og Fritid-Storhaug ønsker alle en riktig 
god jul og et godt nyttå

ÅRETS PROSJEKT:

Jenter i Fokus
– Jenter i fokus er et 
samarbeidsprosjekt med 
Idrettsrådet for jenter 
13-17 år. Vi vil bygge bro 
mellom ulike kulturer 
og religioner og skape 
samhørighet.

Prosjektert går over ett år 
og planen er å gjennom-
føre 8 ikke-idrettslige 
arrangementer med 
aktiviteter som krever 
minimum 2 overnattinger. 

Vi skal sette felleskap i 
høysetet samtidig som 
deltagerne ikke skal delta i 
idrettslig aktiviteter. 

Deltagerne skal i felleskap 
selv planlegge og fordele 
arbeidsoppgaver innkjøp 
etc. 

Videre skal vi gjennomføre 
6 andre felles kulturelle 
aktiviteter som tv/pizza-
kvelder, sykkeltur, grilling 
og kafé besøk.
  
  

 Brodd Badmintonklubb 
 Jan Pape, leder 

Intros julespill for hele familien

Søndag 2. des. 
kl. 13.00 og 16.00 
i Kirkebakken 34

Fri entre!
I årets julespill møter vi Trygve som ”Skomakergatas 
sjefselektriker”. Han har ansvaret for at alt går som det skal i 
forberedelsene til den store julefesten, MEN, noe går galt!

Borgeremesteren skal snart ønske velkommen til julefesten, 
men blir det noen julefest om ikke Trygve får fikset det han 
skal? Vil han lykkes i tide? 

Vi møter Tøfflus, Postmannen,  Vaskekjerringa, Lisa,  
Borgermesteren og mange barn.

Fr
a 

en
 ti

dl
ig

er
e 

fo
re

st
ill

in
g



Side 16 Bydelsavisa Nr. 5 – Desember 2012

Din lokale megler 
på Storhaug

Haugesundsgata 15 (tidl. SR-Bank)
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