
Nr. 6 – Desember 2017 – 29. ÅRGANG

Nytt tak?
Ring oss!

Tlf:
51 52 43 00

E-post:
salg@byggmester-bob.no

Ullandhaugveien 25 
4019 Stavanger

Har du gamle teak- eller palisandermøbler?
Svein Brunstad har nylig bygd om et gammelt bilverk-
sted i Harald Hårfagres gate 9 og åpnet showroom og 
verksted hvor han selger vintage og retro møbler, bruks-
kunst, belysning og vinylplater.

Det vil være åpent hver torsdag og 
lørdag. Resten av uka jakter Svein 
Brunstad på 50, 60, og 70-talls 
møbler og design. – Jeg har holdt 
på noen år med salg fra kjelleren 
hjemme, sier Svein. – Nå blir det 
på ordentlig! Jeg skulle egentlig 
kjøpe et lokale rett ved Birkemo, 
men ombestemte meg i siste liten 
da jeg hørte det var mulig å få det-
te lokalet. Jeg har alltid hatt lyst å 
starte opp noe i Pedersgata, nær-
mere kommer jeg ikke!

Hva slags forhold har du til 
Storhaug?
– Idsegata! Der var min oppvekst! 
Jeg har alltid hørt til her, sier 

Svein. – Og akkurat denne gara-
sjen har jeg sett på i mange år. Det 
var bensinstasjon og bilverksted 
på 30-tallet, bare bilverksted inn-
til 90-tallet og siden et lager. 

Hvordan blir du tatt imot i 
området?
– Veldig bra! Jeg blir oppsøkt av 
folk, blir oppmuntret og pusha! 
Jeg kunne vært med inn i andre 
prosjekter, men for meg er det 
viktig å eie lokalet selv, sier 
Svein.

Hva vil du si om deg selv?
– Mine to store lidenskapelige in-
teresser er musikk og design. – Åpningen var bra, hektisk og gøy med fine tilbakemeldinger, sier Svein Brunstad.

Lervig 
brygga til 
bystyret
Bystyret skal behandle detaljre-
gulering for Lervigbrygga 11. de-
sember. Planen ble nylig behand-
let i kommunalstyret for byutvik-
ling. Et flertall med Høyre, Arbei-
derpartiet, Venstre og Miljøpartiet 
De Grønne vedtok, på initiativ fra 
Kari Nessa Nordtun (Ap), at totalt 
bruksareal (BRA) settes til 38 300 
m2 som tilsvarer 125 % utnyttel-
sesgrad. Utbygger ønsker BRA 
på 41 700 m2 som tilsvarer 136 % 
utnyttelsesgrad. Planforslaget av-
viker så mye fra gjeldende regule-
ringsplan når det gjelder utnyttel-
se og høyder, at planen må sluttbe-
handles av bystyret. Ap og MDG 
mente også at ny barneskole må 
igangsettes før utbygging starter.

Storhaugsnekker Salvesen

”Snekkeren på Storhaug”, Svein Egil Salvesen, lager små og store ting som hyller, skap, barneleker, vugger, barnesenger, trapper og spisebord.  
Svein holder til i Sandnesgata 25 og deltok lørdag 2. og søndag 3. desember på julemarked på Hermetikken Øst.
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Tips oss!
Vi blir glade

for tips om små
og store nyheter!

E-post: 
storhaug_bydelsavis@ 

outlook.com
Neste nummer av

BYDELSAVISA
5. februar.

Frist for levering av 
annonser neste nummer

26. januar.

Andre utgivelser i 2018:
16. april
11. juni

27. august
15. oktober

26. november

Utgiver
Storhaug bydelsutvalg

Postboks 1608, Kjelvene
4093 Stavanger

Avisstyre
Vera Britt Sommer (Ap) leder

Roar Houen (V) 
Ingebeth Bergesen Himle (H) 

Ingeborg Sanner (Rødt)

Redaksjon
Sigrid Bækholt (redaktør)

Tlf 926 56 544
Sten Solberg (design) 

Tlf 970 76 438

Annonsesalg
annonse@storhaug-bydelsavis.no 

Tlf 950 24 545

Distribusjon
Nylund skolekorps

v/Charlotta Vikstrøm
Tlf 984 18 296 

Trykkeri
Dalane Tidende
Opplag: 9.500

 Leder

Storhaug bydelsutvalg
har møter 16. januar,  

20. februar, 10. april, 15. mai 
og 12. juni.

Frist for å søke 
bydelsutvalgenes tilskudd er 
1. februar og 1. september.
Nærmiljøtilskudd har ikke 

satt frist.

Ny reguleringsplan for Vardenområdet
– Velkommen til informasjons- og medvirkningsmøte på 
Midjord bydelshus tirsdag 9. januar. Vi håper beboere 
og andre som er kjent i området kan møte opp og bidra 
med innspill om områdets kvaliteter og utfordringer, sier 
sivilarkitekt Kristin von der Lippe fra Byplanavdelingen i 
Stavanger kommune.

Målet med reguleringsplanen er å 
bevare boligområdets småhuska-
rakter. 

– Området har i dag mange go-
de kvaliteter, og de vil vi ta vare 
på. Men store deler av området er 
uregulert, og da er det vanskelig 
å behandle søknader om blant an-
net tilbygg, påbygg og annen ny 
bebyggelse. Bestemmelsene må 
blant annet ha tydelige rammer 
for tomteutnyttelse og høyde på 
boligene, sier von der Lippe. 

Det store friområdet og ut-
siktspunktet på toppen er et flott 
rekreasjonsområde for både bebo-
ere i nærmiljøet og andre. 

– I planen vil vi se på hvordan 
dette kan knyttes bedre sammen 
med boligområdet gjennom flere 
og tydeligere gangforbindelser. 
Planen har også som mål å gjøre 

skoleveiene tryggere.  
Beboerne i området har den 

beste kjennskapen til hvor det 
mangler gangforbindelser, og vi 
ønsker også hjelp til å kartlegge 
steder som er trafikkfarlige for 
myke trafikanter. Både parksek-
sjonen og Byplanavdelingen vil 
være representert på møtet 9. ja-
nuar.

Alle som har innspill til planen 
kan melde fra skriftlig til kommu-
nen innen 26. januar, sier von der 
Lippe. -Når fristen for å komme 
med innspill er over, utarbeider vi 
forslag til reguleringsplan. Planen 
legges fram for politisk behand-
ling i kommunalstyret for byut-
vikling (KBU). Kommunalsty-
ret vedtar om planen skal sendes 
ut på høring og offentlig ettersyn. 
Berørte blir da varslet med brev, 
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Storhaug bydelsutvalg 
har møte tirsdag 5. desember 
klokka 17 på Hermetikken Øst 
i Badehusgata. Saker som skal 
behandles er bl.a.
 – Høring. Årsprogram 
Park og vei 2018 - 
2021. Programområde 
trafikksikkerhet

 – Høring. Årsprogram 
Park og vei 2018 - 2021. 

Programområde gatetun/
miljøgater

 – Forslag om gate eller plass 
oppkalt etter Ludvig Thorsen

 – Oppstart av plan 2667 - 
Områderegulering Varden. 
Storhaug bydel.

 – Svar på spørsmål fra 
bydelsutvalgene

og får mulighet til å uttale seg til 
planforslaget. Etter at høringsfris-
ten er over og eventuelle endrin-
ger er gjort, fremmes planen for 

ny behandling i KBU. Til slutt 
skal planen vedtas av bystyret. 
Melding om endelig vedtak sen-
des alle berørte.

Vil forsere skole, barnehage og miljø – 
men ha brannstasjon på Lagårdsveien

For første gang samarbeider de 
fire partiene om et felles alterna-
tivt budsjett for Stavanger. Hvilke 
partier som stemmer for å fram-
skynde viktige bydelssaker får 
vi vite når Handlings- og økono-
miplan for 2018-2021 behandles i 
Stavanger bystyre mandag 11. de-
sember. 
– Hvilken av deres saker mener 

du er den aller viktigste for 
Storhaug bydel? 
– Vi fremskynder ny barneskole 
med to år i vårt budsjett. Det er 
langt viktigere som levekårsløft å 
bygge en skole enn å plante noen 
trær. Storhaug har lenge blitt lo-
vet skole, men høyrealliansen har 
dratt føttene etter seg. Hadde vi 
hatt flertall, ville bygging allerede 

vært godt i gang. Det er uholdbart 
å vente til 2022. Nylund er sprengt 
på kapasitet, og vi vil ha slutt på 
å bruke klubbhuset til Brodd som 
midlertidig løsning, sier Dag 
Mossige. 

– Det har lenge vært for få bar-
nehager på Storhaug i forhold til 
antall barn, og dette vil vi ta tak i. 
Vi ønsker full barnehagedekning 
i alle bydeler, inkludert Storhaug. 
Det vil være bra for bomiljøet at 
flere barn får mulighet til å gå i 
en nærbarnehage, og det vil gjøre 
hverdagen enklere for mange fa-
milier. Vi ønsker derfor å fram-
skynde bygging av ny barnehage 
på Storhaug slik at den kan stå fer-
dig i 2020, sier Sara Mauland. 

– 30 millioner er satt av til et 
eget Klimafond. Dette skal støtte 

opp om kommunens nye klima - 
og miljøplan. Fortetting i byde-
len krever ekstra fokus på gode 
uterom og grønne lunger. Dette 
fra et trivsels - og helseperspek-
tiv, men også for bevaring av arts-
mangfold. Spesielt viktig er dette 
for Storhaug bydel som har minst 
grøntareal per innbygger. I Ler-
vigbukta vil vi legge til rette for 
stor park, og foreslår i budsjet-
tet rehabilitering av nåværende 
brannstasjon på Lagårdsveien, si-
er Ann-Karin Både. 

– Vi vil gi Nytorget det løftet 
området fortjener og innbygger-
ne ønsker, med yrende folkeliv og 
gode fellesområder for oss som 
bor i byen! Dette vil vi sette av 6 
millioner kroner til å få gjort fort, 
sier Eirik Faret Sakariassen.

 Ann-Karin Både fra Miljøpartiet De Grønne, Eirik Faret Sakariassen fra 
Sosialistisk Venstreparti, Dag Mossige fra Arbeiderpartiet og Sara Mauland 
fra Rødt ønsker fortgang i viktige storhaugsaker. I sjøkanten mellom 
bygningene vil de ha så stor park som mulig, ikke brannstasjon. Til høyre 
ses nye Lervig sykehjem. På tomta bak seg vil de ha fortgang i bygging av ny 
skole og idrettshall. På en tomt litt lenger bak til høyre vil de snarest ha en ny 
barnehage.

Hasiv reddet  
Badedammen!

Badedammen, som liksom all-
tid har vært der, sto flere ganger i 
fare for å bli utviklet og gjenfylt. 
Hasiv, Halvor Sivertsen, skal ha 
hovedæren for at barnas herlige 
tumleplass ble reddet i 1959. Han 
lærte tusenvis av barn å svømme. 
Hans navn vil alltid være knyt-
tet til svømmeopplæring, aktivi-
tetene rundt og bevaring av Ba-
dedammen. Han ble født i 1917 
og levde hele sitt liv i Haukeli-
gata. Som journalist dekket han 
små, hverdagslige begivenheter. I 
alle år var han en flittig fotograf 
og engasjert historieformidler. 
Boka Byen vår viser mangfoldet 
i alt han bidro med – uten tvil en 
av historiens viktigste ildsjeler i 
Storhaug bydel.
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Hvem blir årets ildsjel – Storhaug 2017
Tirsdag 5. desember feires den internasjonale Frivillig-
hetens dag. For første gang skal årets ildsjel i Storhaug 
bydel kåres. Arrangementet er i regi av Storhaug bydels-
utvalg og Storhaug frivilligsentral. Stedet er Hermetikken 
Øst i Badehusgata 33. 

– Vi inviterer frivillige ildsjeler, 
lag og foreninger til å være med 
å feire dagen sammen med oss. 
Også at Storhaug frivilligsentral 
fyller 25 år i år, sier leder i sentra-
lens styre Anne Torill Stensberg, 
-Vi har hatt svært gode kandida-
ter å velge mellom, sier leder i by-
delsutvalget Roar Houen.  

– Vi lover flammende under-
holdning ved Ijhaz Mohideen, 
gratis grøtbar med Tamara Kuk-
lina og til slutt musikk med Nord-
stjernen, sier Katrine Lilleland fra 
festkomiteen. – Og Gunnar Roal-
kvam vil kåsere om ildsjeler, byg-
gets og områdets historie, sier In-
grid Bergesen, også hun fra fest-
komiteen. 

Kandidatene til Årets ildsjel 
er nominert av beboere i bydelen. 
Prisen deles ut for gå gi ildsjelene 
et ansikt, for å markere og synlig-
gjøre frivillige og frivillig innsats 
i Storhaug bydel og for å fremme 
frivillig engasjement. Varaordfø-

rer Bjørg Tysdal Moe vil overrek-
ke diplom og kunstverk til vinne-
ren. 

Utarbeidelse av pris samt jury 
for Årets ildsjel er Anne Torill 
Stensberg og Sigrid Bækholt fra 
Storhaug frivilligsentral og Ro-
ar Houen og Grete Kvalheim fra 
Storhaug bydelsutvalg. 

– Ildsjelprisen vil bli delt ut til 
en eller flere personer som har ut-
merket seg gjennom særdeles god 
innsats for nabolaget eller byde-
len og stått fram som et godt ek-
sempel for oss andre, sier Grete 
Kvalheim. – Vi er stolte over å få 
i stand denne nye prisen, at vi får 
til noe helt nytt som kan glede ild-
sjeler i bydelen vår! 

Årets nominerte er Kyrre 
Sand ven og Eirik Tjørhom, An-
dreas Vollan, Øyvind Jacobsen, 
Helge Geir Helgesen, Siv There-
se Hegerland Havik, Hilde Glad, 
Gunnar Roalkvam og Lervigfes-
tivalen.

Eirik Tjørhom og Kyrre Sandven i Brodd fotball har lagt ned et formidabelt 
arbeid for barn, unge og voksne. De har organisert turneringer med over 
tusen deltakere, tatt imot nye barn og deres foreldre til første møte med 
organisert idrettsliv, og lagt ned utallige dugnadstimer på Midjord som 
trenere, styremedlemmer, utvalgsdeltakere og supporter. Begge med stort 
hjerte for bredden i klubben.

Magiske Siv Therese Hegerland 
Havik driver donasjonsbasert ”Yoga 
for alle” i Normannsgate og har i år 
holdt sin første festival på Langøy. 
Hun har gjort yoga tilgjengelig for 
alle.

Komiteen for Lervigfestivalen sørget for full suksess med nabolagsfesten lørdag 9. september i Breivikparken på 
Lervig Brygge. Hele parken ble tatt i bruk til aktivitet, mat og underholdning. Alle arrangører, underholdere og 
artister var fra bydelen og stilte opp gratis.Flammende underholdning med Ijhaz Mohideen før årets ildsjel kåres.

Øyvind Jacobsen er daglig leder i 
Brodd fotball og jobber utrettelig 
med idrettsglede og samhold i et 
miljø der bakgrunn og nasjonalitet 
ikke er vesentlig, men hvem du er og 
hvem du kan bli teller mest.

Helge Geir Helgesen er en handlingens mann på Vassøy når det gjelder 
båtruter, nattfløtt og billettpriser, beboerforeningen, brannkorpset og 
transport til ambulansebåt eller legehelikopter. Da det var branndag på 
Vassøy med tilbud om å kjøpe en sykebil fra Røde Kors sikret han seg bilen 
for egne penger og sa at alt det andre ordner seg nok etterhvert!

Hilde Glad vil svanemerke Lervig-
bukta og startet facebook gruppa 
”Nei til brannstasjon i Lervig” i 
2016 og aksjon med samme formål i 
august 2017. 1200 underskrifter ble 
levert til ordføreren.

Andreas Volla står for Aktivitets dag 
og OL i Emmaus, “reddet” akebak-
ken og idédugnad og innsamling/
presentasjon av “Beboernes forslag 
til uterom i Storhaug bydel”.

Gunnar Roalkvam er en ekte 
storhaugentusiast og idealist som 
nesten aldri sier nei til å holde 
foredrag om et Storhaugtema.  
En fantastisk formidler og forfatter – 
et levende leksikon.

Velkommen til Hermetikken Øst i Badehusgata 33 kl 18.30.
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Etterlyser frivillige Etterlyser 
underskrifter

Storhaugmarka Velforen-
ing etterlyser underskrifter 
for stupetårn i Strømvik. 
Kun 50 mangler for å sikre 
bystyrebehandling. 

– Du kan gå inn på minsak.no/
sak/1333 for å signere. Det er in-
gen aldersgrense, sier Christian 
Topstad. 

Snekre, quiz, 
litteratur, boule?
Har du tid til overs og lyst til å bli 
med oss som frivillig? Bergeland 
Bydelssenter er et senior- og ak-
tivitetssenter i Storhaug bydel. Vi 
ønsker å tilby et møtested for se-
niorer og andre, som kan ha gle-
de av våre tilbud om kurs og ak-
tiviteter. Vi søker flere frivillige 
til vår hyggelige stab. Her er det 
mange oppgaver å ta tak i: Er du 
glad i håndarbeid eller snekring? 
Liker du å lage mat? Har du en 
hobby du har lyst til å lære bort? 
Er du glad i å lese og kunne tenke 
deg og starte ei litteraturgruppe? 
Liker du quiz, spill eller sjakk el-
ler utendørs boccia/boule? Eller 
har du andre kvaliteter og inter-
esser som brukerne av Bergeland 
kunne hatt glede av? Her er det et 
godt og levende miljø med mange 
brukere innom hver uke. Ta kon-
takt på tlf 519 14 340/948 22 653 
marit.torheim@stavanger.kom-
mune.no eller gunn.lisbet.gaar-
den@stavanger.kommune.no

iPad-assistent på 
Sølvberget?
På Sølvberget har vi iPadkurs for 
seniorer hver tirsdag kl 10.30-
12.30. Kursene pleier å ha mellom 
20 og 30 deltakere, de aller fleste i 
pensjonistalder. Vi har en ekstern 
kursholder. I tillegg har vi med en 
eller to assistenter. Kan noen ten-
ke seg å være det? Hjelpe til hvis 
en deltaker ikke får helt med seg 
hva læreren sier, hvis de får en 
feilmelding de ikke forstår eller 
andre spørsmål for å klare å hen-
ge med i undervisningen. 

Det er svært viktig med gode, 
tålmodige assistenter. Assisten-
tene må være komfortable med å 
bruke iPad eller iPhone, slik at de 
kan veilede andre. Men de trenger 
absolutt ikke å være dataeksperter! 
De kan gjerne være pensjonister.

Det er god stemning på kurse-
ne. Deltakerne er blide, hyggelige 
og lærevillige! 
Interessert? Kontakt Marianne.
grundetjern.rykkvin@stavanger-
kulturhus.no

Besøksbabyer til 
sykehjem
Du har kanskje hørt om besøks-
hund eller besøksvenn, men ikke 
besøksbaby? Ta med barnet til 
syke hjem en gang i uka. Gjerne 
flere i en gruppe. Formålet er like 

enkelt som det er trivelig. Barna 
skal bare være sammen med de 
eldre på sykehjemmet, leke, og 
spre glede. Vi kan love at mange 
eldre vil lyse opp når besøksbaby-
ene kommer på besøk. Alle kan 
bli frivillige! Det finnes en bred-
de i frivilligheten som gjør at alle 
kan føle seg inkludert et sted. In-
teressert? Tre har allerede meldt 
seg. Kontakt Storhaug frivillig-
sentral på facebook, epost sbak-
holt@stavanger.kommune.no el-
ler på tlf 90 71 39 92.

Syklister til 
sykehjem
Sykehjemmene skaffer seg elek-
triske sykler for å få beboerne of-
tere ut i frisk luft. Kan du tenke 
deg å sykle med beboere? F eks 
en dag i uka? Kontakt Storhaug 
frivilligsentral på facebook, epost 
sbakholt@stavanger.kommune.
no eller på tlf 90 71 39 92.

Kirkevert, klokker 
eller bladbud?
Varden menighet etterlyser 
frivillige til:
 – Kirkekaffe (lage kaffe, te, saft, 
sette fram kopper og legge 
kjeks/kaker på fat) 

 – Bladbud - utdeling av menig-
hetsblad 4 ganger i året (en 
snau times spasertur) 

 – Kirkevert - ønske folk vel-
kommen til kirken og dele ut 
salme bøker

 – Følgehjelp for barneskolebarn 
til kirken ca. kl.14.15 en dag i 
uken, noen uker i året (KFO)

 – Lage kveldsmat eller frokost 
for 5. klassingene på trosopp-
læringsarrangement. 1. lørdag/
søndag i advent hvert år.

 – Redaksjonen for menighets-
bladet

 – Lage plakater/facebookeventer/
innlegg til hjemmesidene 

 – Klokker, hjelpe presten under 
gudstjenesten

 – Kirketjener, finne fram div ut-
styr, styre kirkeklokkene og mi-
krofonene under gudstjenesten

 – Amatørfotografer, ta bilder på 
diverse arrangement 

 – Medlemmer til komiteen for 
Vardendagene. 

Gi beskjed om hva du kan tenke 
deg å jobbe med og dine interes-
ser. Sannsynligvis er det mulig å 

finne en oppgave til deg i en eller 
flere av kirkens aktiviteter. 
Kontakt Varden menighet ved 
daglig leder Kari W. Motland, tlf 
51 91 71 41 eller varden.menighet.
stavanger@kirken.no

Hjelp til måltider
Vi på Sparekassen Sykehjem på 
Storhaug ønsker å starte opp med 
frivillige. Vi ønsker hjelp av fri-
villige, og da spesielt i forbindel-
se med måltider her på sykehjem-
met. Kanskje det er noen som li-
ker å stelle i stand mat, som har 
lyst å hjelpe oss med å være mål-
tidsvert? Kanskje de kunne være 
flere frivillige i sammen?
Kontakt svein.petter.svendsen 
@stavanger.kommune.no  
tlf 907 80 002

Hvem er på bildet?

Bildet er fra Badedammen, tro-
lig fra 1959, da kampen om om-
rådet var vunnet og dammen ble 
satt i stand. Bildet er tatt av Hasiv, 
Halvor Sivertsen. -Barna på bil-
det er vel da født på begynnelsen/
midten av 1950-tallet, og er trolig 
lokale barn fra nærområdet, sier 

Rune Roalkvam. Han vil gjerne 
vite hva barna på bildet heter. Vet 
du noen av navnene eller har du 
andre historier om akkurat denne 
perioden i Badedammens histo-
rie så send gjerne en mail til Stor-
haug_bydelsavis@outlook.com.

Isak Andersen (15 måneder) leker sammen med Ådne Åndal en dag i uka. 
Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK 

Prøvesykling ved Rosendal sykehjem.

Bildet viser Einar Fredriksen i god stil fra 10´eren i Strømvik den 25.august 
1929. Her var det stupetårn og mengder av folk frem til Gamlingen åpnet på 
femtitallet, og sjøbadet ble avviklet.

Nysgjerrig på 
Gestalt terapi?
 –Jeg vil i januar tilby introduk-
sjon til praktiske øvelser og me-
toder hos Yoga for Alle. Det blir 
4-6 samlinger som gir gode mu-
ligheter for refleksjon og avspen-
ning og verktøy til selvutvikling 
i påvirkning av et felleskap. Til-
budet er donasjons basert; en re-
spons og forsøk på å imøtekom-
me ulike økonomiske forutset-

ninger for å investere i psykisk 
helse og velvære, sier Anne Mar-
te Eidseth Rygh. Hun er godkjent 
terapeut av Norsk Gestaltterapeut 
Forening (NGF) og tilbyr også in-
dividuelle timer og samtaleterapi 
i lyst og skjermet lokale på Stor-
haug. 
Les gjerne mer på hjemme siden 
gestaltstudiostavanger.no.



NB! Alle
Extra-butikker 
holder åpent 

søndag 10/12!

DEN STOLTE HANE 
KYLLINGPRODUKTER
Utvalgte varianter. Fra 200 g. Pr pk 
Pr kg fra 79,80
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Coop – litt ditt
I Coop får du kjøpeutbytte 
på alt du handler. 
Mer  informasjon om de ulike 
fordelene � nner du på: Coop.no

Velg 
FRITT blant
vårt julepålegg og tilbehør 

merket med dette symbolet. 

Vi spanderer den billigste.

til jul!utvalg
stortExtra

DRISCOLL’S BLÅBÆR/BRINGEBÆR

Ved bruk av Coop Medlemsapp

Kari Traa 
ullfrottésokker 2 pk
• Ullfrotté isolerer godt og holder  føttene tørre
• Forsterket rundt tåparti
• Str 36-41
Pr pkAll Coop kaff e

-40%
Ikke-medlem: 

se hyllepris

COOP/LERØY 
FRYST FISKEFILET
Utvalgte varianter. 4 x 125 g

-30%

9990

Ikke-medlem: 149,90
Spar: 50

Julerose
Helleborus. Pr stk

99
Ikke-medlem: 179

 Spar: 80

Extra Lervig
Haugesundsgata 30, Stavanger, tlf 900 24 197

7-23 (8-21)

Uke 49

2  
for35
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Folkehelse ved 
Badedammen

Bydelsavisa traff tilfeldigvis på en 
glad treningsvillig gjeng ved Ba-
dedammen. At de trente akkurat 
her har sikkert sammenheng med 
at Helsehuset Stavanger nylig 
flyttet inn i Badehusgata 37.  Med 
på flyttelasset var bl.a. Frisklivs-
sentralen, psykologtjenesten, al-
koholveileder, pårørendekoordi-
nator, utviklingssenter for syke-
hjem og hjemmetjenester, fore-

byggende hjemmebesøk, avdeling 
for velferdsteknologi, forsknings-
avdelingen, samt IKART. En im-
ponerende mengde folk med mye 
fagkunnskap altså! 

Folk oppfordres til å komme på 
besøk og finne ut mer om hva de 
har å by på til deg som bor i Sta-
vanger og ønsker å ta bedre vare 
på egen helse! Telefonnummer er 
som før 51 5 81 00.

Førjulstid

Storhaug Rideklubb hadde julefest i stallen. Skonnerten Frøya, en av mange deltakere på Jul i Østre bydel.

Rideoppvisning i Storhaug Rideklubbs ridehall.

Hillsong City Care hadde julemarked i parken foran Hetlandskirken En liten julegran ble tent i Svanevika 
(Lervig) med ønsker om stor park og 
ingen brannstasjon.

Småbarna trives hos Jakob’s Brød som nylig flyttet fra Fermenten til trivelige 
lokaler i Kvitsøygata 30. Litt fordi Tou Scene, Øst og Fortou og så på venstre 
side nesten rett i sjøkanten.

Fra markedet inne på Hermetikken Øst. Midsummer Hot Sauce i Øvre Banegate 43.



RYDDESALG!  RYDDESALG!  RYDDESALG!  RYDDESALG!  RYDDESALG!

EN HEL VEGG 
MED EN MENGDE  
MERKEVARER!

PÅ ALT FRA NORRØNA! PÅ ALT FRA NIKE!

MERKEVARESALG!

BARN/
UNGDOM

RYDDESALG!  

-50%

PÅ ALT FRA NORRØNA!PÅ ALT FRA NORRØNA!
-20%

PÅ ALT FRA NORRØNA!

-20 til -50%
PÅ ALT FRA NIKE!PÅ ALT FRA NIKE!
-20%

-20-20
AVSLAG PÅ ALPINSKI!

SPORT 1 HUNDVÅG
Restaurationveien 2 
Tlf: 51 89 54 88

ÅPNINGSTIDER:
Mandag-fredag: 10-19
Lørdag: 10-17

Følg oss på:



Side 8 STORHAUG BYDELSAVIS Nr. 6 – Desember 2017

Dei heldige får båtplass før rullator!

Eg er innflyttar til Storhaug 
- opphaveleg frå Sandnes, 
men har budd over tjue 
år i Kina, og ti år på Grü-
nerløkka i Oslo. Kona (frå 
Beijing) og eg var samde 
om ein ting då me såg oss 
om etter bustad i Stavan-
ger - han skulle vera nær 
sentrum og nær sjø; då 
måtte det bli Storhaug. 

Erik Klepsvik

Her er det nok av butikkar, nok av 
stader der ein kan ta seg ein kopp 
kaffi eller ei øl, mange nok idretts-
anlegg og badeplassar, og utmer-
ka turstiar langs sjøen. Men for 
innflyttaren som har lyst på ein 
roleg tur på sjøen i båt, forblir det 
ein draum i mange år frametter. 

Du kan sjølvsagt stå på vente-
liste for båtplass i ein av fleire av 
Storhaugs båtforeningar - Stavan-
ger motorbåtforening i Hillevågs-
vatnet, Hillevåg båtforening i ret-

ning Kvalaberg, Ramsvik motor-
båtforening i Ramsvig, Østkanten 
motorbåtforening eller Seilforen-
ingen 1928 i Breivig. 

Er du heldig får du båtplass 
rett før du får rullator. 
Og båtforeningane vaktar nid-
kjært den kommunale eigedom-
men dei forvaltar - medlemsskap 
er kun for dei heldige, som enten 
har hatt båtplass sidan svartedau-
den, eller er blitt tildelt båtplass 
etter 15 lange og tålmodige år på 
venteliste.

Kunne me forvalta våre dyre-
bare kystressursar for sjøsetjing 
og opplag av båt slik at dei blei 
fleire til del? Her er nokre fram-
legg:

1. Meir tilgjengelege 
båtramper
Ei båtrampe er ei skråning frå 
land til sjø for sjøsetjing av båt på 
ei tralle med hjul (ein slipp er til-
svarande, men på skinner). Fak-
tisk er det forbausande mange 
båtramper i vår bydel; Stavanger 
båtforening har ei, der ein visst-

nok kan få lånt nøkkel; det er ei 
utmerka rampe nær Strømvig ko-
lonihage, men med låst port; det 
er ei i Ramsvig som er open for 
alle; det er ei i Breidviga som Øst-
kanten motorbåtforening opp-
lyser er kun for medlemmer, og ei 
i Svankeviga (Drollehola) som er 
open, men der det ikkje er lov å 
parkera. 

Det skal svært lite til å gjera 
desse båtrampene mykje meir til-
gjengelege for den som kjem med 
ein liten båt på tilhengjar. Ikkje 
minst kunne våre fem båtforenin-
gar sett sitt samfunnsansvar og 
tillete meir open bruk av rampene 
sine.

2. Båtplassar for fellesskapet
Kommunen kunne også påleggja 
dei fem båtforeningane i by delen, 
som vederlag for deira rett til bruk 

av felles kystnær eigedom, å stilla 
til rådvelde nokre båtplassar for 
mindre båtar, eller i det minste 
lagringsplass på land nær ei båt-
rampe for nokre båtar som kunne 
vore til disposisjon for ei utleige-
ordning/båtkollektiv. Dei som 
tok del i ei slik båtdelingsordning 
kunne blitt tilbudd eit spesial-
medlemskap i båtforeninga der 
desse båtane held til.

Til sist tek eg til orde for eit 
meir mangfaldig og eit enklare 
båtliv. I dei kommunale båtham-
nene er det uhorvelege mengder 
flytande, motorisert kvit plast 
som ein og annan gongen forlet 
hamna. Kor er nordlandsbåten, 
strandebarmaren, sørlandssnek-
ka, robåten, færingen med spri-
segl, den vesle seglbåten med gaf-
felrigg, rosjekta med ein liten på-
hengsmotor og mahogny-motor-

båten; kor er skrog og segl i friske 
fargar, kor er båthandverket?

Du treng ikkje 100 hestekref-
ter, sonar og ekkolodd for å dorga 
rundt Marøya. Du treng ikkje ein 
cabincruiser med doble propel-
lar, dusj, toalett og dobbeltseng 
for å komma deg til ein flott bade-
plass på Fladaskjeret, eller gjera 
strandhogg på Teistholmen. Des-
se naturperlene er lettast tilgjen-
geleg med gruntgåande robåt.

Småbåtbrukaren kan læra av 
dei mange kajakkentusiastane, 
som har oppdaga gleda i det god-
gjerande åretaket, og spaninga 
ved å vera nær bølgjer og vind; 
den same opplevinga ventar når 
han går bort frå propell og fart og 
over til årer og segl!

Båtrampe i Ramsvig (open)

Båtrampe som tilhøyrer Stavanger motorbåtforenming (låst med bom).



Pedersgata 12, 4013 Stavanger • www.zouq.no 
Catering - Restaurant - Take away - Hjemkjøring - Overtidsmat

Bestilling: 400 500 55

Publikumsfavoritten 
Gladmat 2014

- 5 i Stavanger Aftenblad 2015-
«Meget oppegående alternativ for den som vil 
ha kjapp, god og spicy mat i store porsjoner»

Kom og ta med hjem, eller vi bringer.  
Jungeltelegrafen lyver aldri. Ekte pakistansk mat. Bestill online 400 500 55

• •

15
00

RØKT LAKS SKIVET
Sjøfrisk Norge, 85 g, 176,47 pr. kg

10
00

GRESK YOGHURT ASSORTERT
Synnøve, 150 g, 66,67 pr. kg

29
00

GRILLET KYLLINGLÅR
Solvinge, 750 g, 38,67 pr. kg

Gjelder i Rogaland til og med 10.12.2017 - Kun til private husholdninger.

50
00

GRANS ASSORTERT
Grans, 4X1,5 l, 8,33 pr. l + pant

Gjelder ikke julebrus
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– Nå er jeg på nikk med mange og har  
fått to nye gode venner
35 nye storhaugvenner 
i alle aldre møttes rundt 
matbordet på Midjord 
bydelshus torsdag 30. 
november. Alle ville fortelle 
om sine første erfaringer 
med nye venner.

– Min venn flyttet og jeg vil gjer-
ne ha en ny venn, sa Gry. -Vi har 
vært på kafé og blitt bedre kjent, 
sa Kadra. -Vi laga treff sammen 
for sønnens vennegruppe fra sko-
len, sa Siv. – Vi har fått to kjekke 
venner, får alltid hjelp, til og med 
i matematikk og engelsk, sa Ka-
dra. – Vi treffes et par ganger i 
uka, lærer mye og blir etter hvert 
kjent med hele familien, sa Ingi 
og Knut.

Slik gikk runden bordet rundt. 
Alle var bare positive til nye 
vennskap. Noen besøkte hveran-
dre ofte, noen slo følge til fotball-
kamper, noen delte måltider og 

noen hadde nettopp møtt hveran-
dre. Ingen har trukket seg. Andre 
kom for første gang og fortalte at 
de så gjerne ønsket seg en stor-
haugvenn. For å bli fortere kjent 
med bydelen, for å lære norsk ras-
kere, for å være på nikk med flere. 

Prosjektet Storhaugvenn er or-
ganisert av Storhaug frivilligsen-
tral og ledes av Ellen Hagen som 
har lang erfaring med inkludering 
av innvandrere.

– Det var lett å få tak i stødige 
storhaugfolk som kjenner folk og 
bydelen godt. Nesten alle vi kon-
taktet ville ha nye storhaugven-
ner. Vi har et godt kontaktnett i 
bydelen, på Johannes læringssen-
ter og i flyktningeseksjonen, si-
er Ellen. – Svært mange kjenner 
noen som vil bli bedre kjent, lære 
raskere norsk og få norske ven-
ner. Vi startet i september, ordet 
har spredd seg, mange vil delta og 
alle synes å være svært fornøyd så 
langt, sier Ellen Hagen.

Dokken Systue

har nylig etablert seg i Dokkens 
lokaler i Svankevigå. Rådgiverne 
Ina Fosse Gulbrandsøy og Elisabet 
Søyland har sammen i regi av Jo-
hannes Læringssenter startet opp 
systuen som et sosialt entreprenør-
skap for nyankomne flyktninger. 
Visjonen er å skape arbeidsplasser 
til flyktninger med liten eller ingen 
formell kompetanse. 

I Dokken Systue får erfarne og 

uerfarne syere fra Syria opplæring 
i søm på norsk, og målet er å åp-
ne for kunder neste år. Da vil sys-
tuen tilby reparasjon av klær, salg 
av egenproduserte varer, og hjelp 
til å avlaste andre systuer med ar-
beid. Planlagt oppstart av dette er i 
februar/mars 2018, avhengig av at 
prosjektet fortsatt blir støttet ved 
hjelp av kommunale utviklings-
midler.

Nydelig linsesuppe med søtpotet og gulrot, deilig eplekake med is og krem til dessert. Liv, latter og småprat rundt 
matbordet blant alle de nye storhaugvennene.
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www.jadarhus.no

VI GJØR DET 
GAMLE HUSET DITT NYTT.
Lurer du på å bygge om eller på huset ditt? Litt usikker på hva som blir � nt, 
hva som vil fungere? La arkitekten vår skrible på ditt hus. Vi tilbyr komplett 
pakke: Gratis befaring. Fine tegninger som fungerer byggeteknisk. Erfaren 
prosjektledelse. Flinke tømmermenn. Avtalt pris. Lån av bolig mens vi pusser opp!

KONTAKT OSS FOR EN HYGGELIG BYGGEPRAT!
Morten Håvarstein |  948 04 423 / 958 00 300  |  mortenh@jadarhus.no

Arbeid utføres
 z Maling utvendig og innvendig
 z Vaktmestertjeneste
 z Flytting
 z Dødsbo rydding

Vi har gode priser, gode referanser og  
lang erfaring.

Vi har juletilbud på 25%

Tlf. 455 78 098 – epost: proffmaler_stavanger@hotmail.com

Ring 51 56 28 00 for timebestilling 

STAVANGER JELSAGATA 4 www.barberell.no 
Åpningstider: Man-tar 10-19, Fre 1 (}-16, Lør 10-14 eller etter avtale 

L'.OREAL 
1#1 .... iiil+! 

Høstmarked på Bergeland

Adele med oldebarnet på fanget.Vakre strikkeluer på lyskvist.

Hanne Tobiassen og Marianne Nyhagen med egenprodusert keramikk.

Bergeland bydelssenter hadde 
marked i slutten av november med 
både strikk- og trearbeid laga av 
brukerne. Ingunn Litangen/Irene 
Kristiansen, Gunn Samuelsen og 
Jostein Tvedt hadde salgsboder. 
Svanhild Latorre Weibel og Siri 
Jeanette Pedersen solgte egne bø-
ker. Lindis Naturprodukter solgte 
smykker, kremer og såper, Ani-
ta Kvale med glassprodukter og 
Hardangergutane med saft og 
juice. Anne Elisabeth Carlsen og 

Miliciades Dominges solgte søra-
merikanske hengekøyer og ferske 
empanadas. Bergeland videregå-
ende skole hadde laga sjokolade, 
chutney og syltetøy og Kristine 
Abelsnes hadde hjemmelaget gele 
og syltetøy fra egen hage. Nylund 
skolekorps hadde en liten konsert 
og solgte pølser og kaffe. Nina 
Næsheim fortalte for barna og So-
fia Aivalioti malte barnas ansik-
ter.



SMS "VASK" TIL 2290 

BLI MEDLEM OG FÅ FØRSTE 
GULLVASK ELLER BEDRE 
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DETTE OG MAnGE FLERE 
TILBUD OG FORDELER VED 
GRATIS MELDEMSKAP 
hOS DIn LOKALE 
BILVASKSTASJOn 
PÅ STORhAUG

Shell/7-Eleven Blåsenborg - Pedersgt. 19 4013 Stavanger - Alltid åpent!

Velkommen ti l Pedersgata – Nytorget – Bergeland

Hverdagsgodt
Godt for både kropp & sjel

Fersk, god og næringsrik frokost og lunsj
som takeaway og levering

Hovedmenyen består av sandwicher, smoothier, quinoasalat og andre ferske produkter.
I ti llegg kan vi ti lby et utvalg av varer på hyllene våre.

Vi lager all mat fra bunnen, og leverer ti l møter, kurs, catering, utdrikningslag og andre arrangementer. 
Vi sykler også ut lunsjpakker ti l folk som jobber i Stavanger - på byens kuleste sykkel!

Du fi nner oss på: Facebook: Hverdagsgodt - www.hverdagsgodt.no - tlf +47 419 05 229
eller sti kk innom oss i Pedersgata 23 

ÅPNINGSTIDER: MAN - FRE 08.00 - 17.00 – LØR: 09.00 - 16.00 – SØN: 11.00 - 15.00

Førjulsti d

El. Anlegg Rehabilitering
Boliger Nybygg
Næringsbygg Service
Alarm Forhåndspris/Anbud 
Besøk vår lampebuti kk - godt ti lbud
Tlf. 51 89 31 10 - Vaktt lf. 930 14 641- epost: r-rune@frisurf.no

Pedersgt. 2

Flotte Harry Potter bøker i illus-
trert praktutgave, bøker om jule-
gaver du kan lage selv, kokebøker, 
tegneserier, blader og DVDer. 
Løvås Bruktbu har det meste. 
Utvalget er stort. Årets julegaver 
trenger ikke koste mange penger. 
Innehaver May Jane Løvås har 
mange tips til julegaver for liten 
og stor, til ham eller henne, til on-
kel eller bestemor. En egen reol er 

full av bøker fra krigen, en annen 
med lokale bøker fra Rogaland, 
Stavanger og fra Storhaug. -Hjer-
telig velkommen til oss i førjuls-
tiden, sier May Jane.

May Janes beste julegavetips 
er Harry Potter bøker i illustrert 
praktutgave. Harry Potter får nytt 
liv gjennom vakre illustrasjoner 
av kunstneren Jim Kays.

30 kroner for bøker med julefortellinger, ting å gjøre før 
jul, eventyr for barna, julegavetips og mye mer.

10 kroner for fl otte barnebøker – utvalget er stort.

Anatolia
Internasjonale 
matprodukter
Ferske råvarer som 
halalkjøtt, frukt og grønt.

Kan også skaff e hundebein 

Åpningstider alle dager: 10-19. Søndagsåpent!

Tlf 454 14 133, du treff er oss i Pedersgata 24
Godt utvalg  i lokalhistoriske bøker 
– også fra Storhaug.
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Lokale julegaver
Arkitektens blindsone  
Kristin Hoffmann

Charles 
Erling Jensen

Sivilarkitekt mnal Torgrim Abra-
hamsen ønsket seg noe som han 
ennå ikke hadde formulert. Han 
hadde ikke sagt det rett ut, slik 
at det sto klart og tydelig for 
ham. Han merket det som noe 
ugjennomtenkt og uferdig, som 
en lengsel. Men lengselen kom 
konkret til uttrykk, sånn: Telefo-
nen hans ringte, Torgrim Abra-
hamsen grep den, han registrerte 
et ukjent nummer, og han hørte 
en stemme i den andre enden si: 
«Torgrim Abrahamsen. Dette er 
stort.» 

Kritikerroste Kristin Hoff-
manns (f. 1970) andre novelle-
samling, Arkitektens blindsone, 
består av åtte tekster som utfor-

sker ulike outsiderposisjoner og 
grunnleggende eksistensielle 
spørsmål. Personenes indre liv er 
preget av umulige tanker, motstri-
dende følelser, meningsmangel og 
ubestemmelige lengsler – enkelte 
vil helst bare forsvinne fra ver-
den. 

Leseren dras inn i tekstenes 
musikalitet og eksistensielle dyb-
de, der det hele tiden synes å ligge 
noe urovekkende, faretruende og 
potensielt livsendrende under og 
mellom linjene. Kristin Hoffmann 
befester med Arkitektens blindso-
ne sin posisjon som en høyst sær-
preget forfatter – som bør leses 
langsomt.

Wigestrand Forlag

16 år gammel søker Charles even-
tyret og friheten han tror finnes på 
havet. I stedet blir førstereisgutten 
herdet av livets harde realiteter. 

Etter fem år som sjømann har 
alkoholen festet grepet. Til slutt 
går han i land for godt, til et liv 
som blir utsvevende, rått og øde-
leggende.

Erling Jensen

Hårfagre  
Bjørn Arild Ersland

Hårfagre er en rørende 
og medrivende bok om å 
elske sine foreldre og om 
hvordan sporene av Harald 
Hårfagre fortsatt er leven-
de i mange nordmenn.

Kristian har levd hele sitt liv i en 
leilighet på Frogner i Oslo. Han 
jobber som lektor i videregående 
skole og i 48 år har han bodd med 
mor og far. Mor er død, og han 
skal tilbringe julen med far som 
er blitt pleietrengende. Far er blitt 
Kristians fulltidsjobb, men han er 
også Kristians store helt. De er et 
team som i sakte gange går med 
rullator gjennom minner og foto-
album. Sammen bygger de et luft-
slott der drømmen er å finne vi-
kingleden til Hafrsfjord og Harald 
Hårfagres rike.

Bjørn Arild Ersland slo for al-
vor gjennom den lydmuren som 
rammer inn feltet skjønnlittera-
tur for voksne, da han i 2016, etter 
40 barne-, ungdom- og sakprosa- 

bøker, og fire Brage-nominasjo-
ner, romandebuterte med den 
svært godt mottatte ”Store hen-
delser i liten skala”. En roman som 
ble beskrevet ”som om Stoner var 
skrevet av Dag Solstad” av Bjørn 
Gabrielsen i Dagens Næringsliv.

Den første romanens suksess 
kan i stor grad tillegges Erslands 
fintfølende balansegang i omgang 
med en hovedperson som helt 
opplagt har mindre innsikt i eget 
liv, om ikke livet generelt, enn det 
leseren har. Vi ler med ham, av 
ham, men lærer også å like ham.

Med sin nye roman Hårfagre 
har Ersland maktet å skape nok en 
figur som vi vil omfavne samtidig 
som vi også ser konturene av et liv 
som ikke blir realisert.

Pelikanen Forlag AS

Langs kaiene 
fra Sandvigå til Spilderhaugvigå

Kailangs i Stavanger er den tredje boken i trilogien Stavan-
ger før i tiå. Den om fatter stoff fra en sjø- og kai linje mellom de 
gamle skips verftene, Rosenberg Mekaniske Verksted i Sand vigå 
og Stavanger Støberi & Dok i Spilderhaugvigå – i tidsrommet 
fra før 1860 til vår tid.

Forfatter Rolf Østbø tar deg 
med på en hyggelig og innholds-
rik reise langs sjølinjer, kaier og 
brygger, allmenninger, kraner, 
gamle sentrum og aktiviteter.

Selv har jeg vært idéskaper 
og stått for bildeutvelgelsen og 
-tekstene. De eldste fotoene er i 
all vesentlighet hentet fra arki-
vene til Dreyer Bok, byarkivet 
i Stavanger og Leversens arkiv 

– samt fra Facebook-gruppen 
«Stavanger før i tiå». De «halv-
gamle» bildene, samt mange fra 
vår tid, har vi fått fra velvillige 
enkeltpersoner. Vi er svært glade 
for å kunne gi boken ut på Drey-
er Bok, – et forlag som har lang 
erfaring med byhistoriske bøker 
i Stavanger.

Axel H Leversen

Spilderhaugvigå - Stavanger Støberi og Dok, 1913.

Østre havnLanggaten,
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Sunn  
julesnop
– Hjemmelaget snop er enkelt å lage, fortalte Siri Anton-
sen Aartun da hun arrangerte snopekurs på kjøkkenet til 
Eimealt hos Fermenten tirsdag 28. november. 

Deltakerne laga sjokolade, gele-
godteri og julesnop uten sukker 
og kunstige tilsetningsstoffer. 
– Sunnere søtning får vi ved å 
bytte ut hvitt raffinert sukker med 
naturlige søtning som lønnesirup, 
kokosblomstsukker, dadler eller 
honning. Gelesnopet er sunt og 
godt for tarmen, fordøyelsen og 
immunforsvaret da det innehol-
der gelatin som bygger opp tar-
men fra innsiden. Gelatin styrker 
også hud, hår, negler og beinbyg-
ningen.

Siri Antonsen Aartun fra Sta-
vanger Mat og Helse bor på Vass-

øy og er sykepleier, kostholdsvei-
leder og ernæringsterapeut. – Jeg 
tilbyr kostholdsveiledning, ernæ-
ringsterapi, kurs og foredrag, sier 
Siri. – Jeg er lidenskapelig opptatt 
av mat og helse. Mitt fokus er på 
et næringstett kosthold og natur-
lig mat uten tilsetningsstoffer og 
andre konserveringsmidler. Fer-
mentert mat og drikke er også noe 
jeg brenner for. Fermentert mat er 
veldig bra for tarmen vår. Jeg er 
mamma til en liten gutt og er der-
for også veldig opptatt av sunn og 
næringsrik mat til de små.

Blåbær- og eplegløgg:
Til ca 1 liter trenger du:

75 g frosne blåbær
6 dl eplejuice
3 dl vann
4 skiver fersk ingefær
10 nellikspiker

1 kanelstang
3 sitronskiver
½ presset sitron
3 ss sukrin

Begynn med å varme blåbær og eplejuice forsik-
tig. Når det har kokt opp har du i resten av ingre-
diensene og lar dette trekke på svak varme i 15 
minutter

Pepperkakekuler:
3 dl kvernede mandler 
(helst bløtlagt og tørket 
på forhånd).
1 1/2 dl dadler
2 ss lønnesirup, 
kokosblomstsukker 
eller annen søtning
1 ts kanel

1 ts nellik
1 ts kardemomme
1/2 ts ingefær
1/4 ts pepper
1/4 ts salt
2 ss smeltet kokosolje 
eventuelt smør/klarnet 
smør

Bland sammen alle ingrediensene i en 
foodprosessor. Deigen blir litt klissete.  
Form små kuler og sett dem kaldt før de er klare 
til å spises.

Lekre pepperkakekuler Gelesnop Klart for prøvesmaking

Siri Antonsen Aartun
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Lokale Storhaug-bøker
fra Piren Forlag

Historien om Magne Mannaen Høyland,
Pedersgata og Stavanger-rocken.

Et levd
rockeliv

Øyvind Ellingsen

Boken om Stavangers beste musikere selges her!

Verket – Fra seil ti l presse
Erling Jensen forteller historien om Verket, området rundt 
Jorenholmen, Fiske piren og Verksgata. Boka gir et historisk 
innblikk i forholdene på Verket fra slutt en av 1800-tallet og 
fram ti l i dag.

Kr 250,-

Et levd rockeliv
Boken om Mannaen, Pedersgata og Stavanger-rocken.
Pedersgata var Stavangers Penny Lane. Mange store rockere 
kommer fra arbeiderstrøket. Stavangerrockens vugge sto i 
Pedersgata. Det forstår alle som leser boka Et levd rockeliv av 
Øyvind Ellingsen om Nurk Twins, Asfalt, Stavangerensemblet og 
andre lokale grupper.

kr 250

Bøkene får du kjøpt på

 

Økologiske Dagligvarer
er en spesialbutikk for de som ønsker økologisk mat, men som 
ikke ønsker å gå hyllelangs å lete etter hva som er økologisk. 
Julen er bedre med økologisk
Vi har julenøtter, tørket frukt, økosjokolade og baker varer
Vi har lett for deg; så hos oss er all mat økologisk!
Åpningstider: 
Man, tirs, ons og fredag : 10.00 - 17.00 
Torsdag 10.00 - 19.00 Lørdag 10.00 - 15.00

Mat med mening®

Økologiske Dagligvarer AS
Langgata 2
4013 STAVANGER
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Varden kirke rigger for en ny tid
«Har me tilhørighet og trygghet, då kan me åpna oss for 
adle andre.» Forfatter Gunnar Roalkvam var én av mange 
lokale kunstnere som bidro til 50-årsjubileet for Varden 
kirke under Musikalsk Gjestebud lørdag, 21. oktober

Ragnar Fiskå

– En kunstnerisk markering av 
beste kvalitet og flest mulig lokale 
innslag var festkomitéens overord-
nede mål, forteller leder Torstein 
Plener. Og når det inviteres til 
gjestebud, hører et festmåltid med 
i god bibelsk og kirkelig tradisjon.

Kirkerommet ble for anled-
ningen omdannet til en stor fest-
sal med dekkede bord. Et fullsatt 
publikum fra menigheten og langt 
utenfor kunne nyte kunstneriske 
bidrag både fra scene, lokalet og 
på bordet.

– De lokale kunstnerne var ful-
le av velvilje da vi inviterte dem 
til gjestebudet. Også på serve-
ringsfronten inngikk vi et frukt-

bart samarbeid med Ostehuset 
Øst som sørget for et minneverdig 
måltid, ifølge Plener.

«Rom for alle»
Gjennom 50 års jubileet ønsker vi 
å synligjøre menighetens motto: 
Rom for alle. Det åpner også for 
å ta sjanser og prøve nye måter å 
gjøre kirken relevant. Å invitere 
nye kunstarter inn var ett slikt 
eksperiment. Og både dansere og 
trommeorkester ble hjertelig mot-
tatt av festdeltakerne.

– Vi kunne glede oss over at 
folk tok vel imot våre tilbud; ar-
rangementet var utsolgt og en 
fullsatt sal viste å skape en varm 
ramme rundt kvelden, med «rom 
for alle», sier Plener.

Gunnar Roalkvams kåseri tok ut-
gangspunkt i Storhaugs geografi; 
de fleste her bor på ei halvøy. Det 
syns forfatteren er helt perfekt:

«Nesten heilt rundt oss e´ der 
sjø – og friske luft som gjer tan-
kane frihet te å dra kor hen de 
vil. Me kan lengta oss syge eller 
drømma oss heilt vekk, men det 
e´ her me hørre te! På ei halvøy 
bor me på kanten. Bølgene rundt 
oss e´ i kontakt med resten av ver-
den.»

 «Nå har me ei nye tid. Men ein 
ting har me alltid hatt med oss, ei 
kjerka!

I de bygdene forfedrene våre 
kom fra, hadde de bare ett sted 
felles, kjerkå. Sånn blei det på 
halvøyå vår òg. Itte så folk bosat-
te seg her, kom kjerkene og bede-
huså itte – for å gje rom te adle. 

Domkjerkå midt i byen. Så Het-
landskjerkå for adle som bodde 
rundt byen. Så Petrikjerkå då by-
en vokste. Så Johanneskjerkå då 
byen vokste endå lenger øst. Og 
så fysst ei småkjerka, og i 1967 
ei arbeidskjerka i Varden. Ar-
beidskjerka i ordets rette forstand. 
Mange bidro med si arbeidskraft 
for å bygga denne kjerkå. Hu blei 
ikkje bare plasserte her; hu blei 
reist for det hu va´ ønska.»

Det fine med Storhaug er at by-
delen er blitt en verden i miniatyr: 
Det som var langt vekke, er her. 
Det som var ukjent, er blitt kjent. 
Da gjenstår bare å bli venner med 
alle som har kommet til halvøya 
vår. Da må vi våge oss ut på kan-
ten, var forfatterens utfordring for 
storhaugfolk de neste femti år.

De bygget fram tidens 
treffpunkt
”Mange bidro med si arbeidskraft 
for å bygga denne kjerkå..”

De fleste, trofaste medlem-
mer av Varden menighet som var 
med i dugnaden i 1966 og 1967, 
er ute av rekkene ved 50-årsjubi-
leet. Men én av dem som husker 
tilbake til begivenheten, Mardon 
Tjomsland, opplevde også marke-
ringene i høst.

– Vi var mange frivillige som la 
ned utallige dugnads-timer for å få 
kirka reist, husker han. Siden har 
han vært én av menighetens støt-
tespillere gjennom alle femti år.

Tjomsland har vært en tro-
fast kirkegjenger ved gudstjenes-
tene. I tillegg har han påtatt seg 
en rekke verv i menigheten, fra 
medlem av menighetsrådet, delta-
ker i kirkeringer, bibelgrupper og 
misjonsutvalg. Han har også vært 
og er medhjelper i menighetsbla-
dets tellekorps.

– Innsatsen har vært vik-
tig både for kirken og meg selv. 
Sammen med Gunvor, kona, har 
vi fått delta i å bygge kirke og me-
nighet, og dermed gode og trygge 
oppvekst-miljø på Storhaug.

Kraftig økning i elevtallet

Skoletilsynet i Hetlandsmarken 
skrev i 1909 til skolestyret og 
pekte på den kraftige økning i tal-
let på elever ved skolen de senere 
år. I 1910 godkjente herredstyret 
at det ble kjøpt 1600 alen av Erik 
A. Gilje sin eiendom.

Ved byutvidelsen i 1923 ble 
Hetlandsmarken skole overtatt 
av Stavanger kommune. Skolen 
ble drevet frem til sommerferien 
1932 da den ble nedlagt og elev-
ene overført til Nylund skole. Det 
var da ca. 100 elever ved skolen. 

Bygget ble i 1933 solgt til St. 
Johannes menighetsråd for 12 
000 kroner og tatt i bruk som for-

samlingslokale. Under 2. verdens-
krig var det «forbindingsstue» i 
bygget.

I 1948 ble skolebygningen om-
bygd til kapell og gjorde tjeneste 
som kirke. Året etter ble en side-
bygning til kapellet ombygd til et 
moderne daghjem. Hetlandsmar-
kens dagheim startet opp i 1949. 
Barnehagen endret navn i 1956 til 
Varden Menighets Barnehage. 

Lokalet ble en tid også brukt 
som ungdomsklubb og barne-
hage. Ungdomsklubben var kjent 
under navnet Archibald. 

Utdrag fra erlingjensen.net.

Hetlandsmarken skole i Nymansveien 165 ble oppført i 1910 og inneholdt to 
klasseværelser.

«Varden kirke var ønska»

Hetlandsmarken kapell fungerte som kirke helt til menigheten fikk sin nye 
Varden kirke i 1967. Bygget ble revet i 1984 for å gi plass for en kombinert 
bygning for bolig og kontorer.

Vil favne 
vidt
Torstein Plener understreker at 
dagens kirke er åpen for alle. Han 
viser også til hvordan også me-
nighetens egne medarbeidere går 
foran:

– Organisten vår har vist vei. 
Henning Rød Haugland er et funn 
for menigheten. Men han er også 
en krumtapp i musikalske sam-
menhenger i mange miljøer. Han 
akkompagnerer lokale kunstnere, 
arbeider med studenter på univer-
sitetsnivå samtidig som han spil-
ler i flere orkestre.

Rød Haugland har samtidig 
utvidet det kulturelle begrepet i 
menigheten ved å spille på andre 
kunstarter. Vante kirkegjengere 
takket for en stor opplevelse ved 
å se det store, sakrale kirkerom-
met utnyttet av danseren Isabell 
Gisselgård, akkompagnert av vår 
egen organist på piano og melo-
dica.

Festkomiteen er også full av 
lovord og takknemlighet overfor 
de øvrige artistene som deltok i 
den flotte fesforestillingen. Dan-
sere og trommeorkester. Randi 
Tytingvåg med sine jazzinspirer-
te sanger, Janne Hagen med vak-
ker gospel vi ellers forbinder med 
Mahalia Jackson akkompagnert 
av Tormod Eikill på gitar og Hen-
ning Rød Haugland på orgel. He-
ge Hunsager Andresen og Trond 
Dagsland i flott duett, «Whene-
ver I say your name» av Sting. 
Hos mange av oss vil gospelduet-
ten mellom Tytingvåg og Hagen, 
«My God is real», leve videre i 
minnet lenge.

50 års jubileet ble også markert 
under Vardendagene siste helga 
i september, og stor jubileums-
gudstjeneste 12.november. Her 
var mange av de som har jobbet 
i kirken og frivillige som har bi-
dratt gjennom 50 år til stede.
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La oss hjelpe deg med maten!
Diverse kaker fra kr 350,-

Smørbrød kr   25,-

Enkle varmretter

Kontakt oss ang. prisliste og nærmere informasjon.

St. Petri Aldershjem, Erichstrupsgt. 19, 4012 Stavanger 

Tlf. 51 53 57 67

Christian

Herbjørn

Cecilie

Christina

Bjarne

Kristian Kjartan

Berit

Vi er alle forskjellige i livet.
Vi er her for å hjelpe med  
å få en personlig og  
verdig avskjed.

Tlf.: 51 91 10 70 
hele døgnet

Lagårdsveien 17,  
4010 Stavanger

Les mer på:  
www.obed.no

i mer enn 77 år

0 70
Liv  

Christence

Vår erfaring - din trygghet
Til tjeneste hele døgnet

Tlf.: 51 82 00 50  |  www.hviding.no

DIN LOKALE BLIKKENSLAGER

Vi u� ører alt innen tradisjonelt blikkenslagerarbeid

Pipetekking - takhatt er - beslag - takrenner - sveising

Morten Hanssen  - mobil 464 25 841  morten@blikkteknikk.no
Geir Roaldsen  - mobil 902 45 945  geir@blikkteknikk.no
Støperigata 2, 4014 Stavanger

B L I K K
T E K N I K K  A . S

 

B. Hodnefjell A/S
Aut. Rørleggerforretning
Verksgt. 1 - 4013 Stavanger

Tlf. 51 89 30 81
rorlegger@bhodnefjell.no

Birger 93 04 19 01  Atle 93 04 19 03
Torild 93 04 19 02  Jone 93 04 19 04
Jan  93 04 19 08

Barnerullestol er funnet på Midjord, 
kanskje den er stjålet? 

Ring tlf 404 07 939

Barne-
rullestol 
funnet
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Matbasar og utekafe?

Jul på Midjord
Onsdag 13 desember, kl. 16.30 

tennes  julelysene på Midjord til sang fra
 Storhaug barnegospel. 

I år som sist ar blir der servert varm risgrøt, 
pepperkaker og drikke. 

Kom innom for en koselig ettermiddag sammen 
med naboene dine. 

Arrangementet er gratis. 

Midjordgata 23 

Velkommen til jul på Midjord 

Jul på MidjordJul på Midjord 
Svømmeopplæring 

Mandager 15.00-16.00 
Oppstart i januar 2018 

 
 

Håndarbeidskafé 
Onsdager 13.45-15.45 

 

 

Mor/barn-aktivitet 
Torsdager 15.30-18.00 

 
 

Juridisk hjelp 
Torsdager etter avtale 

 

 

KIA Mestring KIA Mestring ønsker kvinner 
med innvandrerbakgrunn  

velkommen til gratis aktiviteter  

Ta kontakt for mer  
informasjon! 
45870389/ 

sandra@kianorge.no 

 

Gratis barnepass  
under alle aktiviteter 

Vi holder til i  
3. etasje i  

Vaisenhusgata 5,  
4012 Stavanger 

 

Arkitekter Uten Grenser (AUG) arrangerte work shop med 
elever på Johannes læringssenter. Ideen var å lage en fel-
les møteplass der innvandrere og fl yktninger kan møte 
nordmenn på en naturlig måte. 

AUG-Stavanger består av 3 loka-
le arkitekter, 2 studenter fra UiS 
samt to fl yktninger som sammen 
arrangerte workshopen.

– Først kartla vi elevenes res-

surser, forklarer Tonje Broch 
Moe fra AUG. – Ola Ahmad er 
både arkitekt og fl yktning. Hun 
har jobbet hos KAP arkitekter og 
har vært med på planleggingen. 

Elevene hadde masse praktisk 
kompetanse som steinhugger, 
murere, tømrere, malere, en inte-
riørarkitekt, en baker osv. 

Neste del var å få konkrete 
innspill til to tomter, henholdsvis 
Nytorget og tomta på den gam-
le Tinfabrikken. Det kom fram 
mange fi ne ideer, noen av dem 
ble også tegnet og modellert.

Hva slags ideer kom fram?
– På Nytorget ble det foreslått en 
matbasar. På Tinfabrikken ble det 
vektlagt å få til gode forbindelser 
(snarveier) gjennom området og 
variert aktivitet som park, tre-
ningsapparater, utescene, boder 
for salg og utekafe.

Hvordan kan ideene bli realisert?
– Planen er å kunne realisere pro-
sjektene med resirkulerte byg-
ningsmaterialer. Vi er i kontakt 
med noen som kan bidra her. Så 
gjenstår det å reise midler til ut-
gifter samt å få endelig tillatelse 
til å gjennomføre prosjektene, 
sier Tonje Broch Moe.

På Tinfabrikken ønsker elevene gode forbindelser gjennom området og park, treningsapparater, utescene, salgsboder og utekafe.



Les mer på obos.no/5grader

5° Øst - Stavanger Øst5° Øst - Stavanger Øst
Ønsker du å bo i kjernen av en urban og nyskapende bydel? Sjekk ut 5° Øst!
Leilighetene har flott beliggenhet, i 1. etasje finner du blant annet butikk, spisested, konditori, frisør, apotek, kafe og
vinbar. Bydelen og området er stadig i utvikling, det er mye som skjer i Øst.

Selveierleiligheter/ Priser fra kr. 2.700.000/ Størrelser fra 49 til 128 kvadratmeter/ Parkering i lukket parkeringsanlegg/
Ferdigstilte leiligheter, flytt rett inn/ Felleskostnader fra kr. 1.258/ Omkostninger kr. 18.750.

Ved ønske om visning, ta kontakt med prosjektselger.

Kontakt prosjektselger:
Tone Ulvik Johnsen, tlf. 992 58 240/ tone.ulvik.johnsen@obos.no
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5 gode grunner til å besøke 
din nærbutikk på Storhaug: 

1. Søndagsåpent 09-21 
2. Spesialiteter fra inn og utland. 
3. Godt utvalg av glutenfrie matvarer. 
4. Velassortert frukt & grønt. 
5. Nystekte brød og bakervarer. 

Åpningstider: 
Ma – Fr   08 – 22 
Lø             09 – 21 
Sø             09 - 21 

Vi har Norsk Tipping, 
 og oppfordrer alle av 

våre glade tippere til å registrere seg i 
Grasrotandel - Brodd Idrettslag. 

Jelsagaten 1, 4012 Stavanger 
Telefon: 51 52 23 91       Telefaks: 51 53 54 95  

ALLTID REN OG
SKINNENDE BIL

VELKOMMEN TIL 
CIRCLE K HAUGESUNDSGATEN

LYST PÅ NOE GODT?

ALLTID REN OG
SKINNENDE BIL

CIRCLE K HAUGESUNDSGATEN

LYST PÅ NOE GODT?

CIRCLE K HAUGESUNDSGATEN
Haugesundsgata 3
4014 Stavanger
Tel 51893025

Tilbudene varer fra xx.xx - xx.xx. Vi tar forbehold mot trykkfeil og endringer. Noen varer er bestillingsvarer, frakt kan komme i tillegg.

Nymansveien 117B • 4014 Stavanger • 91 00 00 83 • post@alfaror.no • www.alfaror.no

 VARME & BAD - NORGES ENESTE LANDSDEKKENDE RØRLEGGERKJEDE FOR PRIVAT- OG BEDRIFTSMARKEDET

Det er tid for slikt nå. Hos oss treffer du fagfolkene som kan hjelpe deg med å få 
realisert drømmebadet ditt. Og er du nå ute etter nye og fiffige løsninger, kan du 
trygt gi oss utfordringen. Dette kan vi. Vi vet hva som er mulig å få til og hvordan 
det skal gjøres. Be oss på befaring, så tar vi det derifra.

besTemT deg for å 
gjøre noe med badet?

Ei frossen rose 

står igjen i hagen 

og minner oss om 

sommeren
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Faste, lave priser
og Norges tøffeste garantier!

      Catering
Julebord

Juletallerken 350,-
Pinnekjøtt 335,-
Riskrem
m/mandel og premie 69,-

Frakt 275,-

Hillevågsveien 100, tlf. 51 58 20 20 – www.patrioten.no

Barnefesti val

Fredag 17. november var det igjen 
klart for et av årets høydepunkt 
– Barnefestivalen i St. Johannes. 
Nesten 70 barn deltok – på ulike 
verksted, uteaktiviteter og felles-
samlinger. De kunne velge mel-
lom friluft og foto, dans, kunst 
og håndverk, lego og matlagings-
verksted. På matlagingsgrup-
pa ble det laget både grillspyd, 
fruktspyd, pepperkaker og pyntet 

et fl ott pepperkakehus som dere 
kan se i Aftenbladets pepper-
kakeby i desember. 

Arrangementet er et samar-
beid mellom Varden og St. Johan-
nes menigheter. Takk til Storhaug 
bydelsutvalg for støtte og en stor 
takk til dere frivillige ungdom-
mer og voksne som var med og 
gjorde denne dagen mulig.

 Anette Dagfi nrud Thorset

Matlagingsgruppa laget både grillspyd, fruktspyd og pepperkaker.
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Vinter på Tou Scene

11.januar: 
Konsert:  
Erlend Ropstad

13.januar: 
Vårslipp: 
Lansering av 
vårprogrammet  
på Tou Scene

20.januar: 
Konsert: 
Blood Command  
+ LÜT

02-04. februar: 
Scenekunst: 
Fieldworks med 
forestillingen  
“Carry On”

07.februar 
Film:  
Rogalerret

07.februar 
Musikk: 
Bror Gunnar Jansson

08.februar 
Musikk:  
Broen

Din elektriker:

Auglendsdalen 80, 4017 Stavanger – Telefon: 51 84 63 20 – E-post: si@si.no – Nettside: www.si.no

Vi gir råd og veiledning i utførelse av:
Boliger, fritidsbygg, industrianlegg, kontorer, forretningsbygg, skoler og el. anlegg for messer.

VI BEHERSKER BÅDE STERK- OG SVAKSTRØM

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

Stavangers
eldste bakeri og 

konditori

Etablert 1899

 www.rogalandelektro.no

STAVANGER Auglendsmyrå 5, 4016 Stavanger, tlf. 51 85 50 00

MOSTERØY Mosterøyveien 1, 4156 Mosterøy, tlf. 51 72 42 90

RANDABERG Randabergvn. 306, 4070 Randaberg, tlf. 51 41 45 00

  

KLEOPATRA HÅRDESIGN
Permanent kr  1400
Striper/farge FRA kr  500
Klipp og føhn kr  500
Føhn kr  350
Herreklipp kr  300
Ramsvigtunet: ti rsdag, torsdag og fredag
Hundvåg bydelshus: mandag og onsdag
Følg meg på facebook

JORUNN KARIN 920 82 390

Dirigent: 
Kirsten Marie Bjerga
Konferansier: 
Gunnar Roalkvam
Medvirkende: 
Reidar Larsen            Piano / Vokal

Eva Bjerga Haugen   Piano / Vokal

Morten Askildsen      Gitar

Bill: Voksne 200,- | Barn u.16 år 100,-                                      

Torsdag 7. desember kl 19.00 
                    i St.Johannes kirke
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det skjer! – skjer det? · DET SKJERdet skjer! – skjer det? · DET SKJER

Annonser på ”Det skjer-siden” er grati s for lag og foreninger i bydelen.
E-post: storhaug_bydelsavis@outlook.com

MØTE MELLOM MENNESKER

Storhaug Frivilligsentral på 
Midjord bydelshus

– noen trenger hjelp, andre ønsker å hjelpe

Spedbarnstreff  for bydelens aller yngste! 
Takk alle frivillige som har gjort en stor 
innsats i 2017! 
Akti viteten har vært stor selv om vi ikke har klart å dekke alles 
behov. Neste år satser vi på nye akti viteter i tråd med hva frivillige 
ønsker å delta på. 
• Besøksbabyer på sykehjem! Sykle beboere på sykehjem!
• Vi vil fortsett e med grati s treningsti lbud i Storhaughallen og på 

Midjord bydelshus. Se detaljer på vår facebookside.
• Storhaugvenner vil fortsett e – nye venner inkluderes i februar/

mars.
• Spedbarnstreff  fl ytt es kanskje ti l Storhaughallen.
• Vi snakker norsk med elever fra Johannes læringssenter hver 

torsdag.

Vil du være frivillig? De alle fl este kan bidra på en eller annen måte

Elever fra Johannes læringssenter pyntet treet, 
øvde på norske julesanger og juletregange.

Ta kontakt på tlf 90 71 39 92
eller på e-post 
sbakholt@stavanger.kommune.no.

BERGELAND BYDELSSENTER
Åpent mandag t.o.m. torsdag kl. 09.00 – 14.00
Jelsagt. 2, 4012 Stavanger
Tlf: 51 91 43 40 / 948 22 653
bergeland.bydelssenter@stavanger.kommune.no

60+ Lyst til å prøve noe nytt? Kom og se - ka me har fått te!
Mange kjekke kurs og aktiviteter - kom innom for en prat!

FASTE AKTIVITETER
Mandag: Trim, Glasskunst, Spikkegruppe og Åpent verksted 
Tirsdag:  Rank og Glad, Spikkegruppe og bingo (partallsuke)
Onsdag: Boccia
Torsdag: Rank og Glad, Åpent verksted, Håndarbeidsgruppe og Bridge 

Å, var jeg en sangfugl – timen som fl yr… 
En mandag i mnd. kl. 11.30 ( Neste gang 5. februar). Frøydis Lehmann 
akkompagnerer på piano og vi synger med den stemmen vi har!
Vi møtes til sang med gode gamle, og litt nyere, «svisker», den første 
mandagen hver måned.

«Maskemyldring» Spød og nest - hekling og strikk
Første tirsdag i mnd. kl. 14.00. (Neste gang: 9. januar) Inspirasjonsrike 
treff  i «Stuå». Ta med snakke- og strikketøyet og kom! 

KURS:
Glasskunst (nybegynner) tirsdager kl. 10.30 – 13.30. 
Kr. 1200,- for 6 ganger.
Rank og Glad - tirsdag og torsdag kl. 09.15 – 10.15. 
Klippekort (15 klipp) kr. 1125,-. Hele våren.
Treskjæringskurs på onsdager kl. 10.00 – 13.00: Kr. 1500,- for 8 ganger. 
Malekurs på torsdager kl.10.00 – 1400. Kr. 1500,- for 10 ganger. 
Starter 17. janua
Kurs i lefsebaking, pilfl etting, fi lting, toving, brikkeveving, sykurs og 
annet settes opp ved interesse! 
Vi vil takke alle som har vært innom oss i høst og bidratt til gode 
dager. Nå ser vi tilbake på kjekke kurs og grupper, 3 fl otte konserter 
og høstmarked med ny vri, som til tross for ublidt vær, var vellykka! Vi 
ønsker alle en fi n advent og førjulstid og ikke minst en riktig god jul! 
Huset er stengt fra 18. desember og vi ønsker hjertelig velkommen 
tilbake til en aktiv hverdag fra 8. januar 2018! 

Følg oss på Facebook: Bergeland Bydelssenter 

Velkommen til oss!

God jul! Her er alt julepyntet og klart og juleavslutninger, juleteater fore-
stillinger og alt det lukter granbar av fyller huset. Vi ønsker alle en fl ott før juls-
tid, en vidunderlig jul og ikke minst et helt fantastisk nytt år! Ta kontakt. Nye 
og gamle brukere er hjertelig velkomne i 2018. Besøk også vår facebookside: 
Midjord bydelshus, og sjekk www.ungistavanger.no for mer info om huset 

og utleie. Her fi nner du kalenderen og husets elektroniske bookingskjema.
Husk at fristen for å søke bydelsutvalgets tilskuddsmidler er 1. februar.

Midjord Bydelshus
Vi leier ut lokaler til fødselsdager, konfi rmasjoner, sammenkomster, 

konferanser og møtevirksomhet m.m.  
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. 
Fritid Storhaug – Midjord bydelshus 

Nordre Ramsvigvei 1. Telefon 51 50 89 97/96
Midjord.bydelshus@stavanger.kommune.no

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

Eller prøv vår Facebookside: Midjord bydelshus

Kyviksmarka Ungdomsklubb
Førjulstiden på Kyviken Ungdomsklubb står for tur. Vil du komme 
i skikkelig julestemning i år? Kom på klubben, da vel! Vi skal pynte 

juletre, lage våre egne «stygge julegensere», bake pepperkakehus, se 
på julefi lmer, ha juleverksted – og så klart kjøre i gang et heidundrende 

julebord! All informasjon blir lagt ut på våre Facebook-sider som 
oppdateres jevnlig – følg oss gjerne! 

Vi har åpent hver mandag og onsdag fra 18.30 – 21.30 og 
annenhver fredag 19.00 – 22.30 (ODDETALL). 

Facebook: Kyviken Ungdomsklubb/Fritidsleder Kyviken. 
Instagram: kyviken_ungdomsklubb. Snapchat: kyviken 

Følg oss på våre sosiale medier og få med dere alt som skjer! 
Spørsmål? Ta kontakt! 

Fritidsleder: Eileen Myrbakk Olsen  

Tlf.: 459 73 845/51 50 73 74 – Kyviks vei 6, 4014 Stavanger
eileen.myrbakk.olsen@stavanger.kommune.n

Storhaug 
Historielag
i inviterer, våren 
2018, medlemmer 
og andre interresserte til disse 
arrangementene:

Onsdag 7. Februar,  Kl. 19.00 
Bergeland Bydelssenter: 
Foredrag ved Rolf Østbø: 
«Kailangs». Om utviklingen 
i Stavanger de siste 200-250 
årene og fram til i dag. 

Onsdag 14. Mars, Kl. 19.00 
Bergeland Bydelssenter: 
Foredrag ved Steinar Lyse: 
«Må jo bare le». Foredraget 
tar utgangspunkt i boka med 
samme navn (Må jo bare le). 

Onsdag 23. Mai, Kl. 18.00 
Rosendal og Ramsvik 
Kolonihage: 
«Byvandring» i kolonihagen ved 
Dagfi nn Uthaug» 

Onsdag 6. Juni, Kl. 18.00 
Bergeland Bydelssenter: 
Foredrag ved Erik Rønning 
Bergsagel: «Hermetikkindustrien 
i Stavanger: Historisk 
tilbakeblikk, de gamle 
fabrikkene og verneplanen.» 

Vel Møtt! Ønsker du å bli 
medlem i Storhaug Historielag? 
Ta kontakt med Torhild 
Halvorsen telefon: 988 70 036

Julemarked i 
hagen

9. desember kl 12 - 14

Hagehuset i Rosendal 
og Ramsvik kolonihage 

Salg av fi ne håndlaga 
julegaver, kunst og 

julemat 

Velkommen



real watches for real people

Oris Divers Sixty-Five
Automatic mechanical movement
Unidirectional revolving bezel
Top ring with black aluminium inlay
Water resistant to 10 bar/100 m

www.oris.ch
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