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Storhaug-revy
For 8. året på rad blir det 
revy på Storhaug skole. 
Revyen spilles fra 2. til 
5. november.
	 																Side	7

Hei Verden
Elevene på St. Svithun 
ungdomsskole har hatt en 
internasjonal uke på tvers av 
klassetrinn og nasjonaliteter 
og med et internasjonalt og 
solidarisk fokus. 
	 	 	Side	4

Hyrden
Magnar Mæland er saue-
bonde og baptistpastor. 
I august overtok han an-
svaret for Stavanger Baptist-
menighet i Bergelandsgata.

	 																side	3

Gutten i hus VII
96-årige Frithjof Eriksen 
vokste opp på Bethania 
Waisenhus på 1920 tallet. 
Han husker flyttingen til 
Emmaus i 1925.

	 														Side	16

St. Johannes 100 år

Farligere rush-trafikk

Storhaugkveld

på Tou Scene
torsdag 5. november

fra kl 15-22

Kraftig suppe med brød

Bydelsquiz kl 19

Vil du mer skal skje?
Kontakt 

katrine@touscene.com

Økt trafikk gjennom Sandnesgata blir konsekvensen 
dersom utbygging av sykehjem, barnehage og boliger 
blir realisert på deler av Waisenhusområdet.

Beregninger gjort av Gry Evensen som selv bor i byde-
len viser at over 1100 flere biler i døgnet kan kom-
me til å passere Sandnesgata. Dette kom fram på et 
folkemøte om utbyggingen sist uke.

Det meste av økningen vil skje i rushtidene morgen 
og ettermiddag - og kan føre til større risiko for barn 
og ungdom på vei til og fra skole og barnehage.

-Gatene denne trafikken skal gjennom er boliggater. 
Det bor barnefamilier her også, sier Gry Evensen.

    Se side 9.

St. Johannes 
kirke feirer i 
år sitt 100 års 
jubileum. 

Historien om 
kirken ved 
broen kan du 
lese på side 5. 

Emmaus-utbygging kan føre til: 
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Født:  
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Sivilstand: 
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Utdanning/yrke: 
Adjunkt m/tilleggsutdan-
nelse og musikkterapeut. 
Jobber som musikkterapeut i 
Stavanger Kulturskole og på 
psykatrisk divisjon på SUS.
Politiske verv: 
3. vara bystyret, kommunal-
styret for kultur og idrett, 
Storhaug bydelsutvalg.
Interesser utenom 
politikken:
Musikk, kor, trening, frilufts-
liv, reise, litteratur.
Sist leste bok:
Holder på med Panserhjertet 
av Jo Nesbø.
Visjon for lokalmiljøet på 
Storhaug:
En trygg, grønn og vakker 
bydel med kulturelt mang-
fold! 

For egen regning

Skjøtselsplan for Emmaus?

Under innsamlingsaksjonen til 
Care søndag 18.10.09 strømmet 
det inn bøssebærere på Nylund 
skole. 

Til slutt hadde vi i bydelsutval-
get som delte ut bøssene ikke 
lenger flere mulig og umulige 
steder vi kunne sende ivrige 
unge og eldre innsamlere. Noen 
virket litt betuttet over dette, 
men alt vi kunne gjøre var å 
invitere dem til pølser, vafler, 
kaffe og brus og be dem møte 
opp tidligere neste år for ”å sikre 
seg” et  innsamlings-område. 
Førstemann til mølla! Innsam-
lingen i bydelen baserer seg for 
det meste på frivillige; bøsse-
bærere, bydelsutvalget, plan- 
leggere og frivillighetssentralen. 
Takk til alle for en fantastisk 
innsats!

Men er det ikke slik at det også i 
det hverdagslige livet på Storhaug 
foregår mye frivillig innsats? 
Ledere, medarbeidere og ildsjeler 
i idrettslag, korps og kor, ideelle 
organisasjoner, menighetsarbeid, 
moskeer, velforeninger m.m. Her 
er styrerledere og styremedlem-
mer, dugnadsarbeid, kjøring og 
henting, matlaging, kaffekoking, 
ordne praktiske ting, motivering 
og omsorg. Hvorfor i all verden 
gidder mange gjør alt dette uten 
å få en krone i posen? Tvert imot 
koster det til tider mye tid, krefter 
og av og til penger. Hva er det 
som gjør det verdt det? 

Deltakelse i frivillig arbeid gjør 
at mennesker med felles interess-
er eller ønsker treffer hverand- 
re. Det skapes sosiale nettverk 
og vennskap, gode naboforhold 
og trivsel for mange mennesker. 
Man kan oppleve å få bety noe, 
kanskje lære nye ting og gi av 
seg selv. Dette skaper mening, 
tilhørighet, helse og glede. Men 
et av de viktigste kjennetegn på 
frivillig arbeid er at det gjøres 
uten å forvente personlig økono-
misk uttelling. Bidrar mange 
fordi de erfarer det er godt å 
gjøre noe som ikke bare handler 
om å tjene mest mulig penger og 
skaffe finest mulig hus og bil? Og 
at ikke alt jeg gjør måles i kroner 
og ører. 

Et annet særtrekk er at frivillig 
arbeid ofte handler om å gjøre 
noe for at andre skal ha det bra - 
mine og andres barn, unge, eldre, 
naboer, syke, fremmedkulturelle 
eller andre. Er mange med fordi 
det oppleves godt at ikke alt hand- 
ler om ”What̀ s in it for me?” 
Bekreftes det som ble sagt for 
�000 år siden at ”Det er en større 
lykke å gi enn å få”? Penger er 
viktig, men kanskje er vårt behov 
for å bety noe utover oss selv vel 
så viktig for opplevelse av me-
ning, glede og sann menneskelig 
selvrealiseringen. 

I �007 utgjorde innsatsen av den 
totale frivilligheten i Norge hele 
113.500 årsverk med en antatt 
samfunnsverdi på 6 mrd kr (Ber-

gens Tidende)! I Stavanger har 
Kultur- og idrettsstyret på initia-
tiv fra Idrettsrådet nettopp vedtatt 
at det skal deles ut en ildsjelpris 
innen idretten. Dette er et flott 
initiativ. Frivilligheten fortjener 
ytterligere tilrettelegging fra oss i 
politiske verv i �010! Takk til alle 
som bidrar med fantastisk sam-
funnsbyggende frivillig innsats 
i mange ulike sammenhenger i 
bydelen! Uten dere hadde byde-
len vår aldeles ikke gått på de 
skinnene den går på. Dere beskyt- 
ter mange fra ensomhet, krimi-
nalitet, meningsløshet, dårlig 
selvtillit og dårlige nabolag. Og 
til de som enda har denne erfa-
ringen til gode: Det er bruk for 
dere på Storhaug! 

Tid som teller

Det er ikke skyhøy lønn som 
bestemmer betydningen av et 
arbeid. 

Det er ingen timeliste som kan 
forklare hvor mye du har gitt av 
deg selv. 

Den største jobben er nettopp 
den som ingen kan sette en pris-
lapp på.

Den viktigste tiden du gir, er den 
du aldri målte.

(www.frivillighetnorge.no)

Inger Marie Karterud (KrF)

Takk!Handlings- og 
økonomiplan 
2010 – 2013

Rådmannen har nylig lagt 
frem kommunens handlings- 
og økonomiplan for perioden 
�010-�013, som danner bak-
grunnen for det kommende 
budsjettvedtaket i kom-
munen. Planen inneholder 
en del gode nyheter for oss, 
men det gjenstår fremdeles 
en del som er utelatt.

Rådmannen går i riktig ret-
ning ved å satse videre på 
Tou, og har forelått en be-
vilgning på 8 millioner for 
rehabilitering og videreut-
vikling av området. Det 
legges opp til en fortsatt 
utvikling i området etter 
at kommunen kjøpte byg-
ningsmassen forleden, som 
har som mål å gjøre Tou til 
et dynamisk senter for kunst 
og kulturliv lokalt, nasjonalt 
og internasjonalt. 

Også ferdigstillelsen av Ny-
lund skole, videre satsning 
på Johannes Læringssenter, 
nye barnehager i blant annet 
Johannes skole og Paradis, 
er bra at er inne i planen. 
Planen nevner også flere 
nedgravde søppelcontainere 
i byen, hvor en god del av 
beløpet bør tilfalle Storhaug, 
tatt i betraktning ildspå-
settelsene som har vært de 
siste årene. Derimot er ikke 
Hetlandskirken, oppgrade-
ring av Nytorget eller Ky-
viksmarken nevnt spesielt i 
rapporten, som gjør det nød- 
vendig med fortsatt ar-
beid for å gi de nødvendige 
tilskuddene der. 

En god nyhet er at Bybanen 
tilgodeses med 9 millioner 
i prosjektering, slik at pros-
jektet kommer et skritt 
nærmere en realisering. Det 
blir viktig å sørge for at det 
kommer et spor mot Lervig 
tidligst mulig i prosjektet slik 
at trafikkproblemene gjen-
nom sentrum blir avhjul- 
pet, men her må det viktigs-
te være at bybanen blir en 
realitet og at detaljene tas et-
terhvert.

Per Våland Mauritzen

Det må utarbeides en land-
skapsplan og skjøtselsplan for 
Emmaus-området for å ta vare 
på og forbedre det biologiske 
mangfoldet, mener Storhaug 
bydelsutvalg. 

Bydelsutvalget samlet seg en-
stemmig om forslag fra Bente 
Nyman (SV) om at en slik plan 
må på plass under drøftingen av 
reguleringsplanen for Rosendal 
sykehjem og Emmaus på utval-
gets møte 13. oktober.

Flertall fikk også forslaget fra 
Terje Rønnevik (A) om at Lille 
Bethania bør disponeres til et 

museum og dokumentasjons-
senter for barnehjemsvirksom-
heten på området. 

Partiene som er representert i 
bydelsutvalget presenterte først 
ulike primærforslag når det 
gjelder disponeringen av om-
rådet, men kom så fram til et 
flertallsvedtak om at vern av 
barnehjemshus som ligger nær 
Lille Bethania bør vurderes. 
Bydelsutvalget pekte i sitt vedtak 
også på at det ikke må reguleres 
for skoleformål i området, og at 
utbyggingen av sykehjemmet 
ikke må bli slik at det ødelegger 
kvaliteten på akebakken.

Trafikale utfordringer ble også 
drøftet, og i flertallsforslaget sier 
bydelsutvalget at veibredden inn 
til området ikke må utvides, men 
at det i stedet etableres lommer 
for passering.

Før bydelsutvalgets ordinære 
møte, orienterte saksbehandler 
Frode Solheim om prosessen som 
skal føre fram til en ny regule-
ringsplan for Rosendal sykehjem 
og Emmaus. 

Planforslaget ble først gang ved-
tatt i Kommunalstyret for byut-
vikling (KBU) 8. januar �009. 
Tilbakemelding fra publikum og 

politiske organer medførte be-
tydelige endringer i det opprin-
nelige forslaget, og revidert plan 
ble derfor lagt fram til ny første-
gangsbehandling i KBU �7. au-
gust. Planen ligger ute til offentlig 
ettersyn fram til 31. oktober. Når 
kommentarer til planen er gjen-
nomgått og evt. innarbeidet i fors- 
laget, vil saken bli lagt fram til 
annen gangs behandling i KBU. 
Deretter legges saken fram for 
Bystyret til endelig avgjørelse. 

Fullstendig møteprotokoll:
www.stavanger.kommune.no
(Bydelsutvalg/Storhaug bydels-
utvalg/Saker)
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Baptistpastor og sauebonde 
Magnar Mæland kommer litt 
forsinket til avtalen med Bydels- 
avisa. Han holdt på å klippe 
sauer, kom i skade for å lage et 
kutt i den siste og måtte sy noen 
sting. Pastor er latin og betyr 
hyrde. Man skal ta vare på saue- 
ne sine, enten de har to eller 
fire bein, mener pastoren.

Magnar Mæland (40) begynte 
som pastor i Stavanger Baptist-
kirke i august. -Det er en viss 
kontrast mellom å være små-
bruker i Gjesdal og pastor i en 
kirke i Norges fjerde største by, 
smiler han. 

Historien til baptistene i Sta-
vanger starter en god stund før 
menigheten ble stiftet i juni 191�. 
Det var en håndfull baptister i 
byen allerede på 1860-tallet. 

Bedehus - kino - kirke

Baptistkirken Tabernaklet er 
navnet på kirken. Bygningen 
har vært i bruk fra 19�2, da hu-
set ble overtatt av menigheten 
og vigslet til kirke. Det var Lars 
Oftedal som bygde huset i 189�,  
men etter tre år som bedehus, 
ble det overtatt av Stavanger Ar-
beidsforening og ble kalt “Folkets 
hus”. Fra 1916 holdt kinoen “Ver-
densteateret” til i bygget. Fra19�2 
har huset vært kirke, bortsett fra 
da det ble konfiskert av tyskerne 
for å romme byens radioer. Kirk-
en gjennomgikk en omfattende 
restaurering i 1999.

Troendes dåp

-Baptistene er et kristent kirke-
samfunn. Det som kjennetegner 
oss er at vi ikke døper barn, men 
har troendes dåp. Det vil si at vi 
døper dem som ønsker det fordi 
de tror på Jesus. Ellers har vi det 
meste felles med andre kristne 
kirker, forteller Mæland. 

Grasrotbevegelse

Magnar Mæland kom til Sta-
vanger Baptistkirke fra stillingen 
som generalsekretær i Det norske 
Baptistsamfunn. -Vi er en typisk 
grasrotbevegelse. Nå skal det bli 
spennende å jobbe på grunnplan-
et - å gjøre noe selv i stedet for 
bare å fortelle andre hva de skal 
gjøre, sier han. Det er nå 12 år 
siden Mæland sist arbeidet som 

pastor, den gangen med tjeneste 
i Andenes. 

Han synes det er spennende å ta 
fatt på dette arbeidet igjen. -Vi vil 
være en kirke for Storhaug bydel 
også. Vi spør oss selv: Hva betyr 
det at kirken ligger akkurat her? 
Jeg håper å bli mer kjent med 
lokalbefolkningen på Storhaug, 
sier Mæland - og ønsker alle i  
bydelen hjertelig velkommen in-
nom Baptistkirken.

Fokus på ungdom

Ungdomsarbeidet er viktig, mener 
Magnar Mæland. -Vi har nå ansatt 
en ungdomspastor i 20 prosent 
stilling. Vi er en liten menighet og 
kan ikke satse på happenings og 
underholdning, men tilby et nært 

fellesskap der ungdom føler at de 
blir sett, bekreftet og inkludert. 
Det trenger vi alle å oppleve. Vi 
vil ikke beskytte våre ungdom-
mer mot verden utenfor kirken, 
men tvert imot gjøre dem i stand 
til å leve et liv som kristne i det 
miljøet de hører til i det daglige 
livet.

En flerkulturell kirke

-Min visjon er å forme en 
menighet som er bibelfokusert, 
jesusfokusert og menneske-
fokusert. Vi ønsker å vokse som 
menighet fordi folk trives hos 
oss. Jeg håper vi kan gi rom for 
alle generasjoner og kulturer. Det 
finnes ingen egen avdeling for 
nordmenn i Himmelen, så vi kan 
like godt begynne å øve oss på å 

være sammen med andre med en 
gang, sier Magnar Mæland, som 
har lang erfaring fra økumenisk 
arbeid, blant annet som styre-
medlem i Norges kristne råd, 
som er et samarbeidsorgan for 
alle kristne kirker i Norge.

-Baptister finnes i praktisk talt 
alle land. Mange som kommer 
til Norge som flyktninger er bap-
tister - eller de kjenner noen som 
er baptister. Det gjør at mange 
finner det naturlig å knytte seg til 
baptistkirken hvis de ikke finner 
sitt eget kirkesamfunn her i lan-
det.

Stavanger Baptistkirke har ca. 
120 døpte medlemmer og i tillegg 
ca. 120 barn og andre som tilhør-
er kirken. Gudstjeneste søndag 

formiddag og husfellesskap i 
hjemmene er kjerneaktivitetene 
i kirken. 

I tillegg til Baptistmenigheten 
bruker tre andre menigheter 
kirkebygget i Bergelandsgata. 
Det er Maran Ata, Den vietna-
mesiske baptistmenigheten og 
Stavanger Chin Church.

Burmesiske flyktninger

Stavanger Chin Church består av 
burmesiske flyktninger og har 
ca. 150 medlemmer. Mæland for-
teller at Norge har tatt imot rundt 
2000 flyktninger fra Burma de 
sist 5 årene. Halvparten av disse 
kommer fra Chin-staten, som er 
eneste stat i Burma med et fler-
tall av kristne i befolkningen. De 
fleste av disse er baptister.

-Chin-befolkningen er den mest 
forfulgte i Burma. De er kristne, 
de er tilhengere av demokrati, 
og de kjemper for å beholde sin 
etniske selvstendighet. Alt dette 
provoserer myndighetene i Bur-
ma, forteller Mæland.

Tradisjonell sauedrift

Magnar Mæland er oppvokst i 
landlige omgivelser på Ålgård. 
Hjemmegården er nå bebygd 
med boliger, men Mæland har 
funnet sin nye plass på Vølstad 
i Gjesdal kommune, på veien 
mot Brekko og Madland. Der 
bor han sammen med kona Tone 
og en fostersønn. Og 60 vin-
terforede sauer av tradisjonelle 
Rogalandsraser som Rygjasau, 
Fuglestadbrokete og Blæsete sau. 
-Trenden er større besetninger 
med den nyere framavlede rasen 
Norsk hvit sau, som gir mer slakt. 
Men utbredelsen av denne truer 
tradisjonelle raser. Noen av oss 
sauebønder holder fortsatt fast på 
disse.

Magnar Mæland holder seg til 
tradisjonene som sauebonde, 
men er han også en konservativ 
pastor?

-Ja, jeg er konservativ teologisk. 
Jeg ønsker å være bibeltro, men 
er ingen fundamentalist. Man 
kan være raus og samtidig tydelig 
på hva man står for. I kirken vår 
er det stor takhøyde for ulike syn, 
men i gudstjenesten samles vi om 
det sentrale i troen.

	 Jan	Tore	Horpestad

Liten kirke 
med plass til alle

Pastor	Magnar	Mæland

Stavanger	Baptistkirke	ligger	i	Bergelandsgata	24.
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De mange besøkende ønskes velkommen på mange språk. 
Elevene har klesdrakter fra hele verden. Skolen syder av ak-
tivitet. Elevene er stolte av å vise fram resultatene og eget 
engasjement. De har vært gjennom en internasjonal uke på 
tvers av trinn, nasjonaliteter og med et internasjonalt og soli-
darisk fokus. 

-Vi har koblet internasjonal kultur representert ved de ulike 
nasjonalitetene vi har her på skolen med en innsamlings-
aksjon til organisasjonen Hei Verden, forteller lærer Lena 
Skår Størseth som tok initiativ sammen med Ellen Marie 
Nordtveit og Mette Tveit. -Med midler fra den kulturelle 
skolesekken har vi fått til et samarbeid med eksterne aktører 
som har hatt spennende workshops med elevene. Elevene har 
fått rappe på ulike språk, testet jazzimprovisasjon, streetart 
og afro hip-hopdans. Lærerne har fått boltre seg med akti-
viteter vi ellers ikke har mye tid til som internasjonal mat-
laging, skoleband, digital kunst, skolekor m.m. For å få inn 
penger til Hei Verden og et utdanningsprosjekt i Peru, ble 
det arrangert marked med salg av elevprodukter og andre 
spennende ting. 

-Vi har hatt det veldig kjekt, forteller Isabella og Emily som 
selger elevenes egenproduserte strikkevarer.

Marcin Rumjanek og Bartlomies Manelski selger farge-
glade små strikkede dukker, håndbånd m.m. -Vi er glade for 
å hjelpe til og selge til inntekt for barn i Peru, forteller Marcin 
som kom fra Polen til St Svithun skole for ett år siden. -Jeg 
kom for 2 måneder siden, forteller Bartlomies.

I de fleste klasserom er det dempet belysning og man kommer 
inn i en annen verden med tekstiler, gjenstander, rekvisitter, 
møblering, bilder, lyder, smaker og aktivitet fra fjerne land.  
-Arrangementet kulminerte med en stappfull konsert i 
gymsalen der elevene som hadde jobbet med dans, sang og 
musikk fikk vist fram sine kunster. Vi vil spesielt takke fo- 
reldrene Bjørn Arild Ersland, Siri Hytland, Tom Brekke og 
Sarah Johnson som har bidratt på ulike måter, sier Lena Skår 
Størseth.

Det merkes med en gang man kommer inn i skolegården. Noe har skjedd med ærverdige 
St Svithun skole! I storformat på skoleveggen vises fargesprakende digital kunst.  Skatere 

viser sine kunster på store ramper! Langt oppe i lufta ses en afghansk  kampdrage. 
Brennende lys viser vei til inngangspartiet. Det lukter røkelse i gangene!

St. Svithun skole sier Hei! 
Til hele Verden!

Jeanette Jacobsen blir hennamalt av Hafsah Nawaz 
Siall.

Isabella Lindahl Jacobsen og Emily Bårdsvik selger 
egne varer.

Karen A. Årsvoll forteller om polske mattradisjoner.

Stefanos Yowhannes og Ole Martin Turøy har holdt på 
hele uka og fikk hjelp av russiske elever.

Endelig ble det 
skolekor med 

den erfarne diri-
genten Kirsten 

Bjerga. Foto: 
Idelin Arnesen

Tekst og foto: Sigrid Bækholt

Iris Årsland og Fredrikke Fredenborg som irakiske 
kvinner.

Marcin Rumjanek og Bartlomies Manelski.
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St. Johannes kirke og menighet 
har all grunn til å feire seg 
selv denne høsten. St. Johan-
nes menighet ble opprettet i 
1885. I 1900 ble det holdt en 
arkitektkonkurranse for ut-
formingen av menighetens 
kirke. St. Johannes kirke sto 
ferdig i 1909 og feirer dermed 
sine første hundre år. Snart 
utgis historiene i egen jubi- 
leumsbok.

St. Johannesdagene og feirin-
gene startet med en historiekveld 
i menighetssenteret onsdag 14. 
oktober i år i samarbeid med 
Storhaug Historielag. Fred-rik 
Moss-Iversen holdt foredrag om 
kirkens og menighetens histo-
rie. Flotte, gamle bilder ble vist 
på storskjerm. Rønnaug Bakke 
sang religiøse folketoner i Gustav 
Sands arrangement akkompag-
nert av kantor Edgar Hansen. En 
historiekveld i jubileets tegn med 
fullsatt menighetssal. 

-I 1906 var det stortingsvalg og 
Johannes var en stor valgkrets. 

En sterk vekkelsesbevegelse ba 
om ny kirke. Og partiene støt-
tet opp. 8. november 1907 ble 
grunnsteinen lagt ned. 10 000 
mennesker møtte opp. (Det 
bodde 30 000 i hele Stavanger.) 

En kirkelig prosesjon kom vand-
rende fra Petrikirken. Alle byens 
kirkeklokker klemte! Fredrik 
Moss-Iversen fortalte levende om 
menighetens og kirkens første 
historie.

Dessverre mistet ungene i om-
rådet en kjempelang akebakke. 
Tidligere rant de fra Nymans-
veien ned til Kjelvene. By- 
brua skulle egentlig ligget ennå 
nærmere kirken, men dette ble 
heldigvis endret til en lykkelig 
løsning litt lenger borte som nå 
ingen er sjenert av. Fra mai 1908 
hadde menigheten i fem år et eget 
hus som landsted på Midjord i 
Nymansveien som var langt ute 
på landet den gangen med vakker 
natur og stillhet. Her ble det bl.a. 
holdt midtsommerfester.

St. Johannes hadde tidligere 
menighetshus i Tårngata 41 
(tidligere bedehuset Salem og 
Tabernaklet). Dette var langt 
vekke for folk fra Lervig. I mai 
1909 kjøpte menigheten et hus og 
åpnet Lervik bedehus i Lervigs-
veien 44 med eget leseværelse 
for barn og ungdom i strøket. 
Bedehuset var i bruk fram til 
1971. Den 22. januar 1984 ble 
nytt menighetssenter bygd i 
tilknytning til kirken vigslet av 
biskop Sigurd Lunde. Arkitekt 

var Nils Jacobsen. (Fra Storhaug 
Bydelsleksikon)

-Jeg tror vi er kjent for å være 
den menigheten i byen med mest 
feiringer og festlighet, fortalte  
Fredrik Moss-Iversen. -Og hva 

 

med framtiden? Biskop Baasland 
foreslo St. Johannes som sjø- 
mannskirke, vår tids svar på ak-
tivitetskirken. En åpen og trygg 
kirke med plass for alle med våre 
feil og mangler.

Kirken ved broen
Flyfoto fra 80 tallet. Kjelvene i forgrunnen.

Bildet viser byggingen av 
kirken. Tomten på Kjelvene 
ble kjøpt for kr 2.000,-. St. Jo-
hannes kirke ble oppført etter 
arkitekt Hans Jacob Sparres 
tegninger og sto ferdig i 1909. 
Den er bygd i pusset tegl med 
utstrakt bruk av hugget granitt  
i sokkel, dør- og vindusinnfat-
ninger og i hjørnene. Kirken er 
en langkirke. Bygningskroppen 
avsluttes av et sjeldent kraftig 
og bredt tårn. Kirken har et 
nyromansk stiluttrykk med form- 
og flatebehandling preget av 
jugendstil. 
(Fra www.artemisia.no)

Kvinneforening utenfor Lervik bedehus.

Ungdomsforening på tur ca 1920. Fra aktivitetsdag i Johannesparken 2007.

Reimunn Førsvoll på toppen av kirkespiret under rehabiliteringen.

Tekst:
Sigrid Bækholt
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Støperigt. 2, 4014 STAVANGER
Telefon: 51 52 88 10 - Telefaks 51 52 88 17

Mobil: 464 25 841 - E-mail: blikkteknikk@innboks.com

El. Anlegg
Boliger
Næringsbygg
Alarm
Rehabilitering

Nybygg
Service
Forhåndspris/
Anbud

Pedersgt. 2 - Tlf.: 51 89 31 10

Vi gir råd og veiledning 
i utførelse av:

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

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

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

Bydelens eneste

	 bakeri	og

	 konditori

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

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

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

TAUGT. 20 - 4014 STAVANGER

Alt innen rehabilitering.
Bruk din lokale byggmester!

Den Uavhengige 
Sosialrådgivningen

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

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

Ta kontakt for en 
uforpliktende samtale! 

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

Tlf.: 51553626 

Epost: 
stavanger@
dusnorge.no

Bistands- og støttesenter for kvinner og 
barn utsatt for vold

Senteret tilbyr individual-samtaler og gruppeopplegg både til 
kvinner utsatt for vold, og til barn som enten er vitne til eller 
selv blir utsatt for vold i familien.

Senteret holder til i Klubbgaten 5,
5. etasje, i Familievernkontorets lokaler. 
Tilbudet er gratis. 
Kontoret er bemannet mandag - fredag 8-15. 
Telefon: 90 84 43 64 - 51 50 80 77 - 51 50 80 76

ROGALAND ELEKTRO A  S

når du trenger elektriker

.  

Kvitsøygt. 104
Telefon 51 85 50 00
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Storhaug skole har siden 100-
årsjubileumet i 2002 satt opp 
en årlig revy. Med god hjelp 
av velvillige foreldre og entu-
siastiske unger blir det et av 
høstens vakreste eventyr år et-
ter år!

Forberedelsene til årets revy er 
godt i gang på Storhaug skole. 
6. og �.-klassingene er godt for-
beredt til å begynne jobbinga med 
rolleutvikling og sanginnøving. 
Storhaug skole er ikke ”nybe- 
gynnere” på kultursatsing. Sko-
len har et fast kulturprogram inte-
grert på alle skolens trinn.  Prog-
rammet kvalifiserte til stønad 
fra Den kulturelle skolesekken 
2009.

Lærerne har også utviklet seg 
videre gjennom KOM-pros-
jektet (kreativt oppvekstmiljø), 
som var  et samarbeid mellom 
kulturskolen og grunnskolen i 
flere kommuner i Hordaland og 
Rogaland. Til sammen håper vi 
at dette vil gi en enda bedre og 
spenstigere revy enn tidligere 
år. Om vi lykkes kan dere selv 
se i uke 45 da det vil bli satt opp 
forestillinger mandag til torsdag 
kl. 18.00. Billettsalget begynner 
i uke 44.

Den årlige revyen er et 
høydepunkt for elevene ved 
Storhaug skole. De to øverste 
trinnene bruker tre uker til å 
jobbe med alle de ulike fasene og 
jobbene som inngår i produksjo-
nen av en kulturell begivenhet: 
En gruppe lager plakater, selger 
billetter og styrer kiosken. (PR 
gruppe) En annen leier inn lys 

og lyd, lærer å styre denne og 
gjør en kanonjobb med å la den 
siste og aller største gruppen: 
skuespillerne, ta seg svært godt 
ut i scenelysene og høres godt ut 
i høytalerne. 

Lærerne har et svare strev med å 
få alle de 80-90 elevene til å job-
be mot et mål, samtidig som de 

er svært fornøyde når det hele er 
over etter den obligatoriske piz-
zafesten på torsdagskvelden… 

På Storhaug skole er revyen et 
av de viktigste sosiale lærings-
hjelpemidlene vi har. Vi spør 
oss om den tunge satsingen på 
kultur kan være noe av grunnen 
til at vi ligger i toppen på triv-

sel blant elevene i byen. (elev- 
undersøkelsen) I etterkant av 
revyen ser vi hvert år effektene 
som revyen har på ungene. Både 
faglig og sosialt er denne perio-
den med på å gi elevene en ekst-
ra løft som de tar med seg inn i 
hverdagen. Det er ingen tvil om 
at det i årenes løp har blitt knyt-
tet utallige vennskapsbånd i løpet 
av disse intensive jobbeukene, og 
slik vil det heldigvis være i årene 
som kommer også.

Forestillingen er satt opp 
i uke 45:

mandag 2.november  kl.1�00
tirsdag 3.november    kl.1800
onsdag 4.november  kl.1800
torsdag 5.november  kl.1800

I tillegg kjøres skoleforestillinger 
for elever på dagtid.

For å vite hvor mange som kom-
mer, selger vi billetter til fore-
stillingene. Prisen er 30 kr for-
voksne og 20 kr for barn. Inntek-
tene går i sin helhet til skoleaks-
jonen Hei Verden!

Med hilsen
elever og ansatte 
på Storhaug skole

Ny revy på Storhaug skole

STAVANGER FORTELLERKAFÉ PRESENTERER: 

Kjærlighetens rariteter
Med fortellerkunstner

 Yngvill Sandnes 

”Kjærlighet kan være så mangt, husk det”, sa den gamle mannen 
fra New York til meg, der jeg satt under treet.”

Fredag 30. oktober kl 19.00 
på Tou Scene

Pris: 50/�0

Etter forestillingen er det åpen scene.

Velkommen!

Vennlig hilsen Stavanger Fortellerlaug ved Marianne Stenerud, 
Ivar Nygaard, Tomas Kinck Wold og Liv Brita Brodal. 

Yngvill Sandnes er en frilans forteller fra Risør. Hun har sin 
teater/fortellerutdannelse fra Volda og Oslo. Hun har blant annet 
fortalt i barnehager og skoler, Risør kulturnatt, Kystkulturuka i 
Tvedestrand og andre festlige anledninger. Hun forteller historier 

for både barn og voksne og hun elsker de voksne historiene. 

Her ser vi alle elevene samlet i gymsalen. De lager plakatbildet. Her former de et hjerte.
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Historisk blikk
Ei veke etter at Vaisenhuset var 
opna i januar 1�77, kjøpte Lars 
Oftedal ein gard like utanfor by-
grensa i Hetlandsmarka, Berge. 
Han låg eit kvarters gange aust-
over frå Vaisenhuset ned mot 
Gandsfjorden. No fekk han nam-
net Emmaus. Garden hadde vå-
ningshus og driftsbygning med 
seks kyr og to hestar. Sidan vart 
bygningane påbygde og drifta 
utvida… Emmaus skulle forsyna 

Vaisenhuset med mjølk og andre 
landbruksprodukt, men særleg 
skulle han vera rekreasjonss-
tad for vaisenhusborna, ”et Sted 
udenfor byen, hvorhen vi kunne 
gjøre udflukter med Børnene 
og lade dem nyde Landluftens 
Vederkvægelse og om sommeren 
tillige Søbatets Forfriskelse”. 
(Fra Soga om Lars Oftedal av 
Berge Furre, Det Norske Sam-
laget 1990, side 26�.)

Gården Berge, som Lars Oftedal kjøpte i 1877, skulle bli den siste 
gården som var i drift på Storhaug. Bildet viser høyblokkene og lav-
blokkene i borettslaget Rosenli, to barnehjemshus i Rasmus Risas 
gate og Waisenhusets sauer. Rosenli borettslag ble bygd rundt 1972 
og består av 265 leiligheter med til sammen 500 beboere. Er det 
kanskje på tide at det kommer noen sauer til området igjen?

-Barna med dårligst levekår trenger friområdene mest

Rebecca Karlsen og Kamila Bertelsen løper ned fra haugen med de 
mange navn: Talaren, Preikestolen, Rosefjellet, Rosenfjellet eller 
Norgesheiå. I reguleringsplan 2266 er det foreslått nytt boligfelt på 
dette området (B1). Fra toppen av haugen er det fantastisk utsikt over 
hele området.

-Nå må vi tenke på de barna 
som trenger dette området mer 
enn alle andre, sa beboer Linda 
Hagen på allmøtet på Midjord 
bydelshus. 

-Storhaug er bydelen med de 

dårligste levekårene og Rosenli 
en av de aller dårligste sonene. 
Altså: vi har mange barn i denne 
sonen som er blant dem som har 
det aller dårligst. Barn som har 
lite fra før og som trenger fria-
realer mer enn alle andre! Barn 

som ikke drar på ferie eller mang- 
ler penger til fritidsaktiviteter er 
mer avhengige enn oss andre av 
de aller nærmeste friområdene! 
De har ikke annet! Vi må få hele 
området grønt av hensyn til dem 
som trenger det aller mest!

Den omstridte akebakken i det tidligere Waisenhusområdet. Sist vinter ble det foreslått å bygge et nytt 
boligfelt midt i akebakken. I det endrede reguleringsforslaget som nå er ute til høring, er boligfeltet fjernet 
mens grensen for nytt sykehjem er dratt lenger inn i akebakken. Bildet viser at ungene bruker akebakken 
i hele dens bredde og lengde.

Ved omdisponering av arealer 
som i planer er avsatt til fellesar-
eal eller friområde som er i bruk 
eller er egnet for lek, skal det 
skaffes fullverdig erstatning. Er-
statning skal også skaffes ved ut-
bygging eller omdisponering av 
uregulert areal som barn bruker 

som lekeareal. (Fra Rikspolitiske 
retningslinjer for å styrke barn og 
unges interesser i planleggingen.) 
Barnas representant skal spesielt 
ivareta barnas interesser i kom-
munalstyret for byutvikling i 
Stavanger.

Må erstatte lekeareal

Thomas Ergo fra Varden Vel argumenterte mot enhver nedbygging 
av grøntområder. Bildet er fra allmøte om reguleringsplan 2266 på 
Midjord bydelshus 15. oktober.

Gjør som Oslo: Sett en markagrense
Varden Vel protesterer på 
det sterkeste mot enhver ned-
bygging av grøntområder i 
Storhaug bydel. De har sendt 
sine innsigelser til regulerings-
plan 2266 på mail til sentrale 
politikerne.  

Slik Oslo har et prinsipp om ikke 
å røre markagrensa, anmoder 
Varden Vel på det sterkeste poli-
tikerne i Stavanger om å etablere 
følgende prinsipp: Ingen grønt- 
og friområder på Storhaug må 
røres! Dette bør også inkludere 
grøntområder som ennå ikke er 
regulert til friområde, og sær-
lig de som ligger i en naturlig 

tilknyting til eksisterende friom-
råder.   
 
Kommunedelplanen for idrett, 
fysisk aktivitet og naturopple-
velser 2010-2022 legger vekt på 
at Stavanger kommune skal ar-
beide for å sikre og innløse fri-
områder. Denne planen sier også 
følgende:
 
”I et folkehelseperspektiv er det 
viktig å tilrettelegge arealer på 
en slik måte at folk kommer seg 
mer ut og blir mer aktive. Arealer 
for rekreasjon må være nær og 
lett tilgjengelig der folk bor. Og 
de må være store nok til å fylle 

de behov og funksjoner de er 
tiltenkt.”
 
I Stavangers kommuneplan står 
det klart og tydelig at ”en sam-
menhengende grøntstruktur” 
samt det å ”sikre tilgjengelige fri-
områder for alle” er et satsings- 
område. 
 
Varden Vel mener at Stavanger 
kommune ved å bygge ned grønt-
områder befolkningen oppfatter 
som friområder, og som ligger i 
en naturlig tilknytning til eksis-
terende friområder, bryter med 
egne vedtatte planer. 

At nyde Landluftens Vederkvægelse
Tekst og foto side 8 og 9:
Sigrid Bækholt
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-Noen av de tidligere 
barnehjemsbarna har hatt det 
fantastisk godt på Waisenhuset. 
Andre har hatt en vond og forfer-
delig oppvekst med vold, avvis- 
ning og seksuelt misbruk. Vi 
som opplevde dette blir aldri 
ferdige med historien. Den er 
bevart i kropp og sjel. Og den 
er skrevet, fotografert, filmet 
og ligger på internett. 

Bjørn Karlsen vokste opp på 
Waisenhuset barnehjem i Em-
maus og er nå nabo til området. 
I 2004 var han med og startet en 
støttegruppe for å hjelpe andre 
barnehjemsbarn. Sammen med 
Kai Stene vant han 2 priser for 
arbeidet med at barnehjemsbar-
na skulle få oppreisning og bli 
trodd. (Se prosjekt oppreisning, 
www.propp.no.)

-Hva er verdt å ta vare på i det 
tidligere Waisenhusområdet? 
-Historien bør tas vare på, men 
flest mulig av barnehjemshusene 
må bort! Helst alle! Det lig-
ger vonde og grusomme histo-
rier i veggene som spøkelser fra 
tiden som var. Men det finnes 
lyspunkt! I de senere årene har 
tunet ved den gamle barnehagen 
og kapellet vært et sted i førjuls-
tiden med en stall, en krybbe 
med jesusbarnet og historien om 
julen, håpet og gleden. 

Storhaug bydelsutvalg foreslår at 
bedehuset Lille Bethania brukes 
til museum eller dokumentasjons- 
senter for barnehjemsvirksom-
heten. Hva synes du om det? 
-Muligens kan dette området 
brukes til glede og inspirasjon 
for oss. Til et dokumentasjons-
senter vil det være naturlig å be-

holde tunet med Lille Bethania, 
Rasmus Risas gate 15 (tidligere 
barnehjem nr 1), den røde 
barnehagen og kontoret. Løå kan 
bevares til aktiviteter for store 
og små med verkstedsamlinger 
og hygge. På barnas premisser 
denne gangen! La barna få plas-
sen tilbake! 
-Hva bør rives?
-I resten av området bør alle 
gamle barnehjemshus rives og 
området fredes slik at historien 
sier unnskyld og vi gir dere barn 
dette området tilbake! Da kan 
mine barn og kommende gene-
rasjoner nytte dette fantastiske 
område til tur, grilling, aking og 
til ettertanke og fred! Området 
inneholder fantastiske muligheter 
med sjø, mark, trær og turterreng 
som kan gi liv og røre for barn og 
voksne. Waisenhusområdet bør 
ikke bygges ut. 

-Vi må ta vare på både de gode 
og de dårlige historiene om 
barnehjemsvirksomheten, sier 
Terje Rønnevik (Ap). 

-Gjerne som et minimuseum el-
ler dokumentasjonssenter som 
viser bilder, hverdagsgjenstan-
der, opptak fra tidligere beboere 
etc. For ikke å glemme Lars Of-
tedals egen historie! Dette ser jeg 

for meg i Lille Bethania. Hvis 
det også blir bevart et tidligere 
barnehjemshus i dette tunet, kan 
det innredes i gammel stil. Denne 
saken vil jeg følge opp i kommu-
nalstyret for kultur. Å bruke Lille 
Bethania til et slikt formål er et 
mye bedre alternativ enn å verne 
noen av husene som står ute i om-
rådet!

Rådgiver Hanne Windsholt forteller om byantikvarens anbefalinger. 
Her fra er tur på området i regi av borettslaget Rosenli og Storhaug 

historielag 23. september i år. Huset i bakgrunnen er det tidligere 
bedehuset Lille Bethania i enkel sveitserstil som beskrives som 

”hjertet” i anlegget og bevaringsobjekt. De to nærmeste 
husene som utgjør et tun sammen med forsamlingshuset 

bør også bevares, mener byantikvaren.

Dokusenter i Lille Bethania?

Bjørn Karlsen: 

-Gi området 
tilbake til barna!

Bjørn Karlsen peker på tidligere hjem nr. 1.

Storhaugbeboer Gry Evensen 
har studert reguleringsplan 
2266 for Rosendal sykehjem, 
Emmaus nøye og beregnet økt 
biltrafikk hvis det skal bygges 
ny barnehage, nytt sykehjem, 
nytt boligfelt og skolefilial i om-
rådet. Summen kan bli i over-
kant av 1100 nye biler pr. døgn 
som skal gjennom Sandnesgata 
og inn i de grønne områdene i 
Emmaus. 

Trafikktallene ble presentert på 
folkemøte om planen på Midjord 
bydelshus 15. oktober. Med full-
satt sal var engasjementet stort. 
Alle beboere som uttalte seg var 
for å beholde størst mulig del 
av Emmaus grønt. Detaljert re-
ferat fra møtet vil bli lagt ut på 
hjemmesiden til SBS-Storhaug.

Med mulige forbehold pre-
senterte Gry Evensen dette reg-
nestykket:

Midlertidig barnehage
(nylig åpnet)   
100 x 4 turer = 400
Ansatte i barnehage,
anslagsvis   
12 x 2 turer = 24
Ny skole med 30 ansatte  
20 x 2 turer = 40

Barn i skole som kjøres/hentes 
5 x 4 turer = 20
Sykehjem med 
30 ansatte dagtid   
25 x 2 turer = 50
38 nye boliger   
38 x 4 turer = 152
Besøk til sykehjemspasienter 
pr. dag 10 x 2 turer = 20
Ny barnehage 85-120 barn  
100 x 4 turer = 400
Ansatte i ny barnehage   
12 x 2 turer = 24
    
Til sammen:
1130 bilturer pr dag

I tillegg kommer ansatte på 
kveldstid/natt i sykehjemmet, 
møtevirksomhet og tilfeldig be-
søkende i området. 

-Tenk dere mer enn 1000 nye 
bilturer i døgnet gjennom hele 
Sandnesgata. Trafikken vil kom-
me samtidig som skolebarna går 
til og fra skolen. Alle skolebarn 
fra Rosenli og Egelandsområ-
det må krysse denne trafikken. 
Gatene denne trafikken skal 
gjennom er boliggater. Det bor 
barnefamilier her også! Kanskje 
har Helge Solum Larsen rett i 
det han sa innledningsvis. Det 
logiske er kanskje å si nei til 
barnehage og aldershjem også? 

1100 nye biler 
pr døgn?
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STORHAUGS VELVÆRESENTER

	 -Hud/kroppspleie	 	 -Magnetterapi
	 -Fotbehandling	 	 -Urtemedisin
	 -Massasje	 	 	 -Detox
	 -Soneterapi	 	 	 -Aromaterapi

1/2	time	massasje	kr.	290,-

Vi	har	gavekort

Åpningstider:	10.00-17.00
Telefon:	51	52	52	60

Pedersgt.	52,	4014	Stavanger

TORS 05 NOV KL 15-22
STORHAUG BYDELSTREFF 
MED NOKO ATTÅT
Velkommen til vår bydels nye sosiale 
treff: suppe, prat og quiz.

TORS 05 NOV KL 1500-2200 
STORHAUGKVELD
Suppe med brød. 
Bydelsquiz kl. 1900

FRE 06 & LØR 07 NOV KL 2000
To see a man about a dog
Dansekompaniet Haagenschmagen.

LØR 07 NOV KL. 1200  
Barn av Tou
Hva har du i veska di?

FRE 13 NOV KL 2100 
RAGNHILD SKAR 
Releasekonsert

LØR 14 NOV KL 1630 
SHOWCASE GREAT MOMENT
Band: 
Mordi, Johnny Hancocks og Godal 

FRE 20 NOV KL. 2000 
SERMO - en forestilling hvor 
øyeblikket står i sentrum  
Danserne Agnes Dancke og Kristine Sjo 
Jespersen og musikerne Didrik Ingvald-
sen, Petter Fadnes og Marius Munthe-
Kaas skaper i forestillingen en samtale 
av lyd og bevegelse.  

LØR 21 & SØN 22 NOV KL 1400-1600
NybegynnerFlaks
Sjongleringsskole

ONS 25 - FRE 27 NOV KL 2000
The Spontaneous Sculpture of the Poo
To mikrofoner, et kjøleskap, en sofa og 
tre unge mennesker i midten av alt. De 
vil vise seg fram, kommunisere, dele… 
Presentert av teaterkompaniet Banality 
Dreams.

FRE 27 NOV KL 1900
FORTELLERCAFÈ
Born to be Wild ved Torgrim Mellum 
Stene. Den lystige tragedie om Alci- 
biades, antikkens største rockestjerne.

SØN 29 NOV KL 1200 - 1600
***JULEMARKED***

Dette er bare utdrag av programmet, for 
mer info sjekk: www.touscene.com

TOU CAFE BAR
MAN-TORS KL 1100-1500
FRE 11-18
LØR & SØND ÅPENT VED 
ARRANGEMENT

MULIGHET FOR Å LEIE 
TOU SCENE TIL BRYLLUP, 
BARNEDÅP, BURSDAGSFEST, 
KURS, KONFERANSER, 
JULEBORD OSV…

  Storhaug valgkrets    Varden valgkrets    Vassøy valgkrets 
 
Liste  Opptalte  %-vis  %-vis  Opptalte  %-vis  %-vis  Opptalte  %-vis  %-vis
  stemmer  fordeling endring S-05 stemmer  fordeling endring S-05 stemmer  fordeling endring S-05
      

A  790  30,6  -0,2  824  32,7  2  112  32,3  1,8
SV  356  13,8  0,9  292  11,6  -1,2  26  7,5  -1,5
R  34  1,3  -0,3  27  1,1  -0,3  3  0,9  0
SP  59  2,3  0,4  58  2,3  -0,3  6  1,7  -2,2
KRF  84  3,3  -1,3  161  6,4  -2,6  22  6,3  -2,4
V  212  8,2  -1,4  175  6,9  0,2  10  2,9  -1,4
H  537  20,8  3,6  474  18,8  4,8  69  19,9  4,3
FRP  482  18,7  -1,2  471  18,7  2,7  94  27,1  2,2
PP  10  0,4  0,2  14  0,6  0,1  4  1,2  0,3
Andre  19  0,6  -0,3  25  1,0  -0,1  1  0,3  -0,3

Frammøte 2583 (53,0 %)      2521 (59,4 %)      347 (69,4 %) 

TOU SCENE

Slik stemte vi på Storhaug
Valgdeltakelsen ved Stortings-
valget i høst var på beskjedne 
53 prosent i Storhaug valgkrets. 
Varden hadde en deltakelse på 
vel 59 prosent, mens Vassøybe-
boerne sørget for at tallet der 
ble på 69,4 prosent.

Tabellen nedenfor viser valgre-
sultatene for de største politiske 
partiene i de tre valgkretsene 
i Storhaug bydel. De tre ko-
lonnene under hver krets viser 
antall avgitte stemmer, prosentvis 
fordeling, og prosentvis endring 
fra Stortingsvalget i 2005.

Rogalandsbenken

Disse ble valgt inn på Stortinget fra Rogaland:
Ketil Solvik-Olsen, FrP 
Solveig Horne, FrP 
Øyvind Vaksdal, FrP
Bente Thorsen, FrP
Tore Nordtun, A 
Eirin Kristin Sund, A
Torfinn Opheim, A
Bent Høie, H 
Siri A. Meling, H 
Arve Kambe, H
Dagfinn Høybråten, KrF
Magnhild Meltveit Kleppa, Sp 
Hallgeir H. Langeland, SV 

Stortingssalen
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Når det kommer til dugnad er 
vi uslåelige her på haugen.  Det 
møtte opp så utrolig mye folk på 
TV aksjonen på søndag 18. okto-
ber, at vi igjen satte ny rekord på 
utlevering av bøsser.  130 bøsser 
var i omløp hos oss i år, og når vi 
regner minst to personer pr. bøsse 
så kan dere jo selv tenke dere 
folkemengden.  Det møtte folk i 
alle aldre, og med mange etniske 
bakgrunner.  Det er en av de tin-
gene jeg synes er så flott her på 
Storhaug – vi blander oss og bryr 
oss uansett alder eller bakgrunn  
Jeg er så utrolig stolt av å få være 
en av dere!

For oss, Helge Dagfinn Andersen, 
Siv Aslaksen  og undertegnede 
som har sittet i bydelskomiteen 
har det vært en fantastisk tid.  
Alle vi ringte svarte med et smil, 
og de som ikke kunne gå i år ba 
oss om ikke glemme å ringe igjen 
neste år.  Dere gjør vår jobb så 
enkel.

Butikkeierne har også hjulpet oss 
utrolig. Vi kunne aldri ha servert 
all den gode maten, som frivil-
lighetssentralen laget, uten støt-
ten fra dem.

Tusen takk alle sammen.  De bu-
tikkene som støttet oss var føl-

gende A.Idsøe, Europris, Rimi 
og Coop i Badedammen, Joker 
Jelsagt., Prix i Asjørn Klosters-
gate og ikke minst Rema 1000 i 
Haugesundsgt. Sølyst Plantesalg 
ga oss nydelige blomster, som 
vi kunne gi videre til de fantas-
tiske folka på kjøkkenet.  Her 
på Storhaug er det også slik at 
samtlige fra Bydelsutvalget og 
stiller opp, også disse smilende 
og blide.  Det gjør jobben så lett 
for oss i komiteen.

På Vassøy skole har ungene sam-
let inn kr. 9.681,- . De har laget og 
solgt kunst, de har solgt kaffe og 
pizzasnurrer på fergen og de har 
pantet flasker.  Når en vet at det 
på skolen kun er 78 elever er jo 
dette helt utrolig.  Tusen takk til 
alle elever og lærere.

Vi må heller ikke glemme og 
takke rektor Frøydis, inspektør 
Grethe og deres stab på Nylund 
skole som velvillig låner oss lær-
errommet til aksjonen.

TUSEN TAKK ALLE 
SAMMEN.

Anne Marie Wetteland

Flott innsats
Fulle bøsser: 

Håvard Særheim og og Sigbjørn 
Pedersen (t.h) samlet inn flere 

tusen kroner utenfor kinoen på 
Sølvberget.  -Folk var veldig 

positive og vi er imponert over 
givergleden, sier de to.  

På andre siden av bordet tar 
bydelsutvalgmedlemmene 

Ingebeth Bergesen Himle (t.v) og 
Tone Brandtzæg  imot bidragene 

til hjelpeorganisasjonen Care.
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SOS Barnebyer i Rogaland skal 
samle inn penger til et familiehus i 
en ny SOS Barneby i Juliaca i Peru. 
Lørdag  17. oktober startet innsam-
lingen med loppemarked på Midjord 
bydelshus.

 -Lørdagens loppemarked var en kjem-
pesuksess. Vi fikk inn kr. 20.200 på 
lopper og kafé-salg, samt kr. 1.500 
fra en bedrift lokalisert i Østre Bydel 
på Storhaug. Dette var en kjempe-
start og gir oss motivasjon til å jobbe 
videre mot målet vårt på kr. 900.000 
som er den summen det koster å bygge 
Casa Rogaland og drifte dette i 3 år, 
sier Ragne Rødstøl. Hun er en av de 
mange frivillige medarbeiderne i SOS 
Barnebyer i Rogaland.

-Gruppen vår jobber aktivt gjennom 
hele året mot barnehager, skoler og 
næringslivet i form av ulike arrange-
menter. I tillegg arrangeres det årlig et 
loppemarked på høsten samt loddsalg i 
vår/sommerhalvåret, forteller Ragne.

Huset gruppen samler inn penger til nå 
skal hete ”Casa Rogaland”. Regionen 
Puno ved Titicaca-sjøen, der huset skal 
bygges,  er ansett for å være en av de 
fattigste og minst utviklede regionene i 
Peru. Vanskelige levevilkår har ført til 
at mange barn blir overlatt til seg selv 
eller lever i svært dårlig fungerende 
familier. Disse omstendighetene var 
utslagsgivende for etableringen av en 
SOS-barneby i Juliaca.

Det er ni SOS-barnebyer og totalt 32 
SOS-program i Peru. I den nye SOS-
barnebyen vil 126 foreldreløse og for-
sømte barn få et nytt hjem i 12 fami-
liehus. I tillegg vil 550 barn og deres 
familier delta i et familieprogram 
i barnebyens nærmiljø. Byggingen 
startet mai 2009, og etter planen skal 
SOS-barnebyen være ferdigstilt i løpet 
av 2010.

Har du lyst til å være frivillig medar-
beider i SOS Barnebyer? Da kan du 
ringe fylkesleder Torill J. Østrem Se-
vild på tlf. 916 69 530 eller sende en 
mail til torill.sevild@lyse.net

Brodd håndball og håndball-
regionen samarbeider om å 
rekruttere guttespillere i 8-9 
års alderen. På første trening 
tirsdag 20. oktober møtte det 
opp 15 ivrige, aktive gutter. Og 
det er plass til flere! 

-Vi delte ut flyere på barnesko-
lene og har brukt vårt kontakt-
nett, forteller Oddny Haugland 
fra Brodd håndball. -Og vi har 
fått engasjert trener på høyt nivå, 
Malene Solheim. Nå satser vi for 
fullt med disse guttene og håper 
vi får flere foreldre med i klub-

bens dugnadsarbeid som trenere 
og foreldrekontakter. Jeg er selv 
mor og trener for jenter 12 og 13 
år. Vi skulle gjerne hatt flere ti-
mer til trening i hallen. Dette er 
et hjertesukk til bydelens poli-
tikere. I tillegg til guttene ønsker 
vi oss flere jenter i alderen 10 
til 11 år. Men er du jente og bor 
i bydelen og har lyst til å spille 
håndball har vi tilbud  fra 7 år og 
til senior nivå. Ta kontakt med 
oss i Brodd håndball, vi er også 
i gang med å lage egen nettside 
som vil være oppe å gå før jul:  
www.broddhandball.no  Foto: Marie Bækholt Bjørnsson

Foreningen Vårt Stavanger har 
klaget på vedtaket om at Hau- 
gesundsgata 39 skal rives. Tho-
mas Middelthon beskriver byg-
get som et verneverdig fabrik-
kompleks som i høyeste grad 
utgjør et viktig kulturminne her 
inne i den historiske hermetikk-
industriens mekka. Kanskje det 
mest typiske bygningskompleks 
blant komplette, selvstendige 
produksjonsanlegg oppført i pus-
set tegl og i datidens typiske fab-
rikkarkitektur.  

Fortidsminneforeningen avdeling 
Rogaland har på det sterkeste bedt 
kommunalstyret for byutvikling 
om å revurdere forslaget om å 
tillate riving av bygget. De me-
ner forfall ikke er god nok grunn 
til å tillate riving. Heller ikke 
at politiet vil ha bygget fjernet. 
Foreningens argument er at ulike 
reguleringsplaner kan samkjøres 
slik at utvidelse av rundkjøringen 
innarbeides i den nye planen og 
utgår fra plan 1785. På den måten 
ville Haugesundsgaten 39 kunne 
bestå og bli omregulert til spe-
sialområde bevaring. 

Forttidsminneforeningen skriver: 
Er det verd å rive et viktig kul-
turminne til fordel for midler-
tidig parkeringshjelp til Johan-

nes læringssenter? Nei. Dette 
blir nesten pinlig i en by som over 
lengre tid har betegnet seg som 
Europeisk kulturby. Alle som har 
vært på tomten til Haugesundsga-
ta 39 ser at det her er både mulig 
å beholde bygget + skape en del 
parkering for Johannes Lærings-
senter (hvis ikke også dette kan 
innarbeides i den nye planen 
rett over gaten). Haug-
esundsgaten 39 er fra 
1917 og er et vakkert 
arkitektonisk objekt 
bak de knuste vinduene 
og den avskallete ma-
lingen. Bygget har en 
urban karakter og er 
både fint skalert og 
utformet. Det er få in-
dustribygg i jugendstil 
igjen som er så auten-
tisk utvendig. 

Torsdag 22. oktober 
ble byggets vinduer 
mot Haugesundsgata 
dekket av plakater med 
teksten Vern meg! Det 
var Fortidsminnefore-
ningen ved blant an-
net Live Gram som på 
denne måten viste sitt 
syn. Om kvelden var 
det møte i kommunal-
styret for byutvikling 

som vedtok at klagen fra Vårt 
Stavanger ikke ble tatt til følge. 
Saken oversendes nå fylkesman-
nen. Fire representanter støttet 
forslag om å ta klagen til følge, 
dvs. å verne bygget. Det var 
Christine Sagen Helgø og Eli Aga 
fra Høyre, Helge Solum Larsen 
fra Venstre og Eilif A. Meland 
fra SV. 

Vil du spille 
håndball?

Haugesundsgata 39 
– rive eller verne?

Casa Rogaland

Jobber for SOS Barnebyer: Fra venst-
re Johanne B. Skjæveland, Cecilie 
Hatlebrekke og Ragne Rødstøl.
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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

Vi tilbyr cateringservice for de fleste anledninger

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

Venter du gjester?

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





Advokatfirma Øverland Ans 
Kirkestien 2

4012 Stavanger          
Tlf.: 51 89 52 20

 www.advest.no

Stavanger Metodistkirke
Vaisenhusgt. 7, 
4012 Stavanger 

ÅPEN DØR til et STILLE 
ROM

Opp en trapp og inn en dør 
fra Hetlandsgaten finner du 

ro, en kopp kaffe/te, litt å bite 
i, en avis, en bok, 
en å prate med.

Stavanger Metodistmenighet 
tilbyr deg hvile midt i 

hverdagen!
Kirkedøren er åpen hver 

ONSDAG fra kl.11.00-14.00.
VELKOMMEN INN!

METRO ønsker DEG 
velkommen!!

Ungdommen (13+) har 
inntatt Wesleysalen.

Her er høy trivselsfaktor, og 
plass til mange flere! Har 

du og dine venner lyst på et 
kjekt og positivt sted å være, 

er det ikke usannsynlig at 
dere vil finne det i “Kirken 

bak Tinghuset”.

UNGDOMSKLUBBEN er på 
FREDAGER 

fra KLOKKA SJU!

St. Petri aldershjem 

inviterer til åpent hus, 
torsdag 29.oktober kl. 10.30-12.30. 

Det blir salg av kaffe og mat. 
Gaveartikler, tombola, loddsalg. 

Velkommen!
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Velkommen til Midjord bydelshus
Nye hjemmesider for ungdom og aktiviteter, sjekk 
www.59gradernord.no så kan du se hva vi holder på med.

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

  det skjer    det skjer    det skjer    det skjer    det skjer

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

BERGELAND BYDELSSENTER
Aktiviteter for godt voksne høsten 2009

Mandager:
Trim, Snekkerverksted, Litteraturgruppe, Svømmegruppe
Tirsdager:
Bingo (partallsuke), Treskjæringsgruppe
Onsdager:
Boccia, Oljemalingskurs, Treskjæringskurs, 
Frokost (den siste onsdagen i måneden)
Torsdager:
Håndarbeid, Snekkerverksted, Porselensmaling 

KURS:

Tirsdag:
Treningsgruppe inspirert av pilates og yoga kl. 09.30- kl.10.30
Onsdag:
Treskjæringskurs kl. 10.00-13.00
Torsdag:
Oljemalingskurs kl. 10.00-13.00

Glassfusingskurs 
Senteret har fått egen ovn og setter opp kurs i løpet av høsten. 
Ta kontakt!

Julemarked 28. november
Salg av håndlagede strikkevarer og trearbeider.
Kafè og underholdning av Nylund skolekorps.

Juleavslutning 10. desember
Julegrøt og basar  med underholdning av Bjørn Kallevig 
og Halvard Jakobsen

Julekonsert i konserthuset 16. desember

Turer, teaterbesøk, kulturkveld, konsertbesøk og lignende.

Velkommen innom på en eller flere av våre aktiviteter 
eller bare for en prat. Kafé fra 10 – 13

Kontakt oss for informasjon/ brosjyre!
Åpent mandag t.o.m. torsdag kl. 09.00 – 14.00

 Jelsagt,  2, 4012 Stavanger
Tlf 51535267- Faks 51539880

E-mail: astrid.gjuvsland@stavanger.kommune.no

Øvingslokale
for band og rock

leies ut ved 
Tou Scene.

Kontakt Rogaland
musikkråd

rogaland@musikk.no
tlf 51 84 66 55

SOSIAL KONTAKT?
Kjekt med litt mer sosial kontakt? Har du lyst å delta i grupper eller 
en-til-en besøk? Har du lyst å møte folk fra andre land? Er du ny i Norge 
og ønsker mer kontakt?
GLAD I BARN OG UNGE?
Vi formidler frivillige til aktiviteter som trenger innsats på tvers av 
generasjoner.
ER DU HENDIGE ELLER LITT PRAKTISK?
Glad i å snekre? Kan du små reparasjoner? Klippe gress eller hekk? 
Vi er i kontakt med folk som har behov for akkurat deg!
VIL DU GJØRE EN INNSATS FOR MILJØET?
Visste du at vi har et ryddeteam som regelmessig går og rydder 
i bydelen?

FRIVILLIGSENTRALEN,  
STORHAUG  BYDEL
Frivilligsentralen formidler 
frivillig innsats mellom de 
som ønsker å motta hjelp og 
de som ønsker å gi hjelp.

FRIVILLIGSENTRALEN, STORHAUG BYDEL
MIDJORD BYDELSHUS TLF: 51507220

TA GJERNE KONTAKT MED OSS!Onsdag 18. november kl. 19.30 
Bergeland bydelssenter
Dr. Dahls Klinikk i Birkelands-
gate 2-4 og barndomsminner fra 
huset ved Åse Kristine Meling 
Kristensen.

Kontaktpersoner i styret:
Anne Torunn Braut, 
tlf.: 51 89 34 18/92 20 58 25

Carolyn Fjeld, 
tlf.: 51 89 02 88/92 44 38 53

www.storhaug-historielag.com

carolyn.fjeld@stavanger-
kulturhus.no

knut.bjelland@online.no

Hjelp til vask eller 
hagerydding?    

                                      
Komiteen for Operasjon 
Dagsverk på  Johannes 
Læringssenter søker etter   
jobber for elever som vil 
gjøre en innsats for 
Operasjon Dagsverk 
torsdag 29. oktober 2009.            
                                      
Skolen har ungdommer mel-
lom 16 og 25 år som tar alt 
slags arbeid denne dagen. 

De kan vaske, rydde, gjøre 
hagearbeid, eller kanskje noen 
trenger en språkassistent en 
dag?    
                                      
Kontakt Ingeborg Gjerseth på 
telefon 41521048.        

Natt til 1. søndag i advent (28.-29. november) er nyttårsaften i kirken. 
Da inviterer vi alle 5. klassinger til å være med på en spennende ad-
ventsnatt i sin lokale kirke.

St. Johannes og Varden menigheter arrangerer ”Lys Våken – advents-
natt i kirken” samtidig med over 500 andre menigheter i Den norske 
kirke. Vi vil invitere alle 5. klassinger til å feire at kirken går inn i et 
nytt år og at adventstiden er i gang.

Nyttårsfeiringen starter lørdag med et mangfold av aktiviteter både 
utendørs og innendørs - felles for begge menighetene. Det blir leker 
og god mat, og vi skal sammen forberede søndagens gudstjenester i 
St. Johannes og Varden kirker før alle kryper i soveposene og over-
natter i sin egen kirke. Meld deg på i god tid!

Påmelding til Møyfrid Lunde mob 469 07 231 eller på e-post: moyfrid.
lunde@stavanger.kommune.no

Ledige plasser på BABYSANG i høst

St. Johannes menighet har et tilbud som passer både for barn og 
foreldre som går hjemme første året etter at barnet er født. Vi 
følger et fast program med sanger og lek som passer for babyer i 
følge med en voksen de er trygg på. Samtidig får de voksne treffe 
andre i samme situasjon, har en matpause og prater sammen mel-
lom to sangavdelinger. Kom og prøv ut tilbudet!

Fredager kl. 11.30-13.30 i St. Johannes menighetssenter, 
pris: 200 kr per semester.

Ledere: Mette Voldsund og Møyfrid Lunde

STAVANGER FORTELLERKAFÉ PRESENTERER:
KURS I MUNTLIG FORTELLING

Torgrim Mellum Stene 
Fortellende Fantasi 
- nybegynnerkurs
Onsdag 25. november kl. 10-15
Pris: 650 kr inkl. lunsj.

Historiske Fortellinger 
- kurs/workshop 
Torsdag 26. november kl. 10-15
Pris: 650 kr inkl. lunsj.

Begge kursene har bindende påmeldingsfrist 12 november. For spørsmål, mer informasjon 
eller påmelding, kontakt Liv Brita på livbrodal@yahoo.com eller tlf.nr 41 16 36 69.
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Trekisten bygget Frithjof på 
snekkerverkstedet i Emmaus i 1926 

eller 1927 og malte den i 1973.

-De voksne fikk meg til å si at jeg 
het Frithjof guttemann engel 
Eriksen. Her sammen med 

søsteren Wilfrid.

Frithjof Eriksen husker Waisenhusets flytting til Emmaus i 1925.

Gutten i hus nr VII

Frithjof Eriksen (96 år) hadde en tøff 
barndom. Foreldrene døde med kort 
mellomrom i 1921 da han var 8 år. Han 
bodde to år på Bethania Waisenhus og 
var med på flyttelasset da barnehjem-
met flyttet til Emmaus i 1925.

-Jeg ble født i 1913 og vokste opp i et godt 
hjem, forteller Frithjof Eriksen. -Vi bodde 
først på Arneageren der far hadde skobu-
tikk og skomakerverksted. Da far ble syk 
flyttet vi til Steinkargata 3 hvor han hadde 
skomakerverksted i kjelleren. Dette huset 
ble senere revet for å gi plass til Kulturhu-
set. Mor og far var veldig religiøse, og mor 
fødte 9 barn på 13 år. Hun døde først, på 
sykehuset. Og bare en måned senere døde 
far av en nyresykdom. Jeg hadde 8 eldre 
søsken. En søster var i Amerika og en 
bror studerte i Frankrike. De tre nest elds-
te måtte begynne å jobbe for å klare seg 
selv og de tre jentene som var litt eldre enn 
meg ble adoptert av tanter og onkler. Jeg 
sto igjen alene og var 8 år. 
-Hva skjedde?
-Jeg bodde først hos de tre mellomste 
søsknene mine, men det var ikke så greit. 
De måtte på arbeid og kunne ikke la meg 
være alene. Jeg ble sendt til Lindum i 
Suldal, til et hjem for tuberkulosetruede 
barn i ett år. Hvorfor vet jeg ikke, jeg var 
ikke syk. Tilbake i Stavanger igjen var det 
ingen annen løsning enn Waisenhuset. Jeg 
snakker ikke om denne tiden med glede. 
Å være Waisenhusgutt var ikke stort! 
Jeg flyttet inn på Bethania Waisenhus på 

Bergeland i 1923. Da var jeg knapt ti år.
-Hva husker du fra den første tiden?
-Vi lå 20 gutter på en sovesal. Det var uro-
lig når vi skulle legge oss. Det var vindu 
i døren inn til sovesalen. Bestyrer Vestr-
heim trakk gardinet til side og sa vi måtte 
være stille. I byen var vi lett gjenkjennelige 
når vi kom i like klær og alle snauklipte på 
hodet. Nei, jeg likte ikke det så godt. At 
alle kunne se hvor vi kom fra. 
-Hvordan var det å flytte til Emmaus i 
1925?
-Positivt! Det ble færre å forholde seg til, 
og i eget hus! Vi var 12 gutter som flyttet 
inn i hus nr 7. Frøken Milde styrte huset. 
Vi var fire som delte soverom, betraktelig 
bedre enn 20 på en sovesal!

I et av stiftelsens jubileumshefter er flyt-
tingen til Emmaus beskrevet i detalj. ”Det 
var de gutter som hadde vært i hjem nr VI 
i byen før sommerferien, som nu de kom 
tilbake fra landet, fikk plass i dette nye 
hjem.” Frk Anna Milde fra Fana tiltrådte 
som bestyrerinne og innflytting i hus nr 
VII skjedde 18. august 1925. (Fra heftet 
Bethania Waisenhus gjennom femti år 
1877-1927)

-Hva husker du fra Emmausområdet?
-Alt ble mye friere og vi var mye mer ute. 
Det var en skog husker jeg. Og store åpne 
marker rundt husene. Og alt vi kunne lære. 
Egne verksteder for opplæring til skred-
der, skomaker og snekker. Jeg likte meg 
godt på snekkerverkstedet i huset som se-

nere fikk navnet Lille Bethania. Snekring 
har jeg fortsatt med hele livet. En kiste jeg 
laget den gang har jeg ennå. Og så var det 
jo stadig religiøse møter i forsamlingshu-
set (Lille Bethania). Jeg var med i sang-
koret. Magnus Gilje drev gårdsdriften. Jeg 
tror han var fra området. Jeg husker løa og 
kyrne som gikk ute. 

På gården var det 8-9 kyr, hest og en del 
griser og en flink og samvittighetsfull 
budeie til å stelle i fjøset (fra jubileums-
heftet).

-Hva med idrett?
-Det lå en fotballbane nede ved sjøen. Der 
var jeg omtrent hver dag. Ja, det gikk litt 
utover leksene. Jeg ville helst bare sparke 
fotball.
-Hvordan gikk det på skolen?
-Vi gikk på Nylund skole. Alle der visste 
vi kom fra Waisenhuset, men jeg kan ikke 
huske at vi ble mobbet for det. Jeg var 
flink og fikk gode karakterer. ”Frithjof 
er en grei og snill gutt” het det alltid. Det 
var bestemte tider for lekselesing og hjem-
mearbeid. 
-Hva var du ellers opptatt av?
-Middagsbesøk hos familie og søsken hver 
søndag betydde mye for meg. 
-Når flyttet du ut?
-Som de fleste andre, rett etter konfirmas-
jonen. Da var jeg 15 år og tidspunktet var 
mai 1928.
-Hva gjorde du da?
-Jeg flyttet inn hos mine søsken igjen og 

tok middelskolen. Siden ble det femti år 
i kommunen. Først 16 år på ligningskon-
toret og resten i administrasjonen og hos 
teknisk rådmann. Jeg begynte som bud og 
endte som kontorsjef. Videre utdannelse 
som handelsskole, revisorskole og artium 
ble tatt på kveldstid på St Svithun skole. 
Livet bestod i arbeid, eksamen og arbeid 
igjen. 
-Og egen familie?
-Min kjære Valda fra Nedrebø i Bjerkreim 
kom til byen for å ta handelsgymnas. Den 
gang var det slik at ungdom møttes på sy-
ven eller nien.
-Hva var det?
-Nien var tur til Mosvannet søndag kveld. 
Syven var turer som startet rundt syvtiden, 
rundet posthuset, opp til Domkirken, inn 
Kirkegata og bort til Breigata. Valda og 
venninnen gikk disse turene. Jeg også… 
Vi ble gift og fikk fire flotte barn.
-Hva tenker du om livet sånn i ettertid?
- Jeg var uheldig og mistet begge forel-
drene. Omveltningen kom så plutselig. 
Waisenhustiden snakket jeg først veldig 
lite om. Men så spør de jo, både barn og 
barnebarn. Og så forteller jeg da. Det jeg 
husker. Og jeg traff folk som kom til å bety 
mye for meg. Et par bestyrerinner har jeg i 
ettertid hatt noe kontakt med. Som voksen 
har jeg hatt et veldig godt liv, med en flott 
familie og interessant arbeid. Nå er jeg 96 
år og kjører ennå bil. Så alt i alt har jeg 
vært heldig! 

12 gutter flyttet inn i hus nr VII den 18. august 1925 sammen med bestyrerinne frk. 
Anna Milde fra Fana. Frithjof Eriksen står helt til venstre. Waisenhuset i Emmaus 
skulle være som et hjem og skaffe barna rikere tilgang til ”arbeid og lek i Guds frie 
og friske natur borte fra de trange gårdsrom og støvete gater. Husene har nu fått 
rummelig plass spredt omkring på den ca 100 mål store gård ute ved Gannsfjor-
den, som med sitt friske saltvann om sommeren speilet himmelens blå og om vin-

teren ofte vasker vilt om den stenede strand. Det som har vært lagt til grunn for den 
ytre byggeplan, er det såkalte paviljongsystem, som med flere mindre bygninger 

til sammen danner en hyggelig koloni… Da alle bygningene vender fasaden 
mot sør, får stuene i disse hjem rikelig av sol fra morgen til kveld.”   

(Fra heftet Bethania Waisenhus gjennom femti år 1877-1927.)

Tekst og foto: Sigrid Bækholt
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