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Jubileum for full musikk 
Storhaug skolekorps har feiret 
sitt 80 års jubileum for full 
musikk. Atlantic Hall var 
nesten belt fylt av festkledde 
og feststemte mennesker da 
musikanter og dirigent mar
sjerte inn under stående ap• 
plaus. Og etter festkonsert 
med inviterte gjester, gikk fer
den videre til KNA Hotellet og 
festmiddag. Sprek 80 åring hol-
der koken. Mer side 12 

Dansefeberen 
•

sprer seg 1
bydelen 
De dan.ser Hiphop og 
Lambada. Og discojazz 
og mye mer. På toppen 
av det hele har de satt 
opp kabaret i bydelen 
vår. Selvsagt med dans 
som hovedingrediens. 
Hvem de er? De er 
danseglade "løver" i alle 
alders-grupper og av 
begge kjønn som hilser 
det nystartede dansestu
dioet i bydelen vår, 
Capezzyo, velkommen 
med åpne armer. Hver 
kveld hele uka er det 
yrende liv der nede i 
lokalene i Støperigata. 

Mer side 13 

Kultur for alle 
Bruk oss! Vi er her for å hjelpe til med å starte 
aktiviteter, informere om hva som skjer i bydelen vår og 
sørge for at gode ideer blir satt ut i livet, sier 

"kulturarbeiderne" 
på Storhaug, kultur
leder Sigrid Bækholt, 
fritidsleder Else Tvedt 
og klubbleder Thorild 
Halvorsen. 

Mer side 9 

Utleie av personell 

Telefon 04-52 25 90 

Birkelandsgt. 18 
4012 Stavanger 

Zoneterapaut 

Aase Marie Bowitz 
Eksm. zoneterapaut 

Off.godlcj. sykepleier 

Tit. (04) 53 12 48 
Jelsagt. 62, 4012 Stavanger 
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Tredje vår 
og husdyrhold 

Så er vi her igjen. Tredje våren Bydelsavisa for Storhaug 
ligger i postkassen. Denne gangen med et nummer fullt 
av aktiviteter i bydelen. Dansefeber og ungdomstreff. 
Kulturarbeidernes plass i bydelen. Korps som jubilerer -
og et annet som vinner ... og deler ut rundstykker. Men 
også triste budskap. Som at vår avholdte administra
sjonsleder er gått bort. Ett er sikkert: Han vil bli savnet 
av mange! 

Men det er mye vi ikke har skrevet om. Mye som ligger 
på hjertet På mitt akkurat nå: Vårens husdyrhold. Ikke 
vanlig husdyrhold, som det med offentlige hundetoalett. 
Selv om det kan være alvorlig nok, det. Nei, en leilighet 
full av maur. Egentlig hadde vi på en måte nesten begynt 
å venne oss til dem, der nede i underetasjen. Hadde gitt 
opp kampen, og startet en mer positiv vri: Gitt dem navn 
og pratet hyggelig med dem. Det var nesten så gjester 
trodde det rablet for oss, når junior plutselig brølte fra et 
annet rom: "Frank har lagt på seg!" Og folk fant ut at han 
snakket om en maur ... Og attpå til en maur. 

Jo, på en måte hadde vi klart å innfinne oss med alle kry
pene. Men det var før de inntok kjøkken. Da hadde de på 
en måte gått over streken. Ingen av oss orket lenger spi
se. Vi brukte alle gode råd som granngivelig skulle ta 
knekken på krekene. Slengte ut salt, potetmel, oppløs
ning av sukkervann med eddik - og gikk til innkjøp av 
alskens maurmiddel for en formue. Når sant skal sies, og 
det skal det jo, så ser ikke leiligheten ut med alle disse 
rare ingrediensene strødd rundt. Men vi var sterke i troen. 
Og håoet. Maurene derimot, storkoser seg. Så mange lek
kerbisken har de vel knappt fått i en bolig de har inntatt? 
De lepjer i seg maurgift, og trasker videre. Over alt. Er vi 
heldige klarer vi å knekke en. Men da kommer det alltid 
minst to nye. 

Så sånn er situasjonen her hos oss nå: Vi labher mndt i en 
smørje, en blanding av salt, potetmel, sukkerlake og als
kens gifter, på sokkene. Noen døde maur som vi uforva
rende har trødd på, er det vel også. Og vi går huløyde og 
magre forbi kjøkkendøra og stirrer sultent på den. Tenker 
på all maten som ligger der inne og råtner. Ingen beveger 
seg inn der. Maurene har overtatt. 

Kanskje ikke direkte et bydelsproblem. Men et problem. 
Ja. Og disse spesielle maurene bor tross alt på Storhug. 
Tenk det! 
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Storhaug
en etablert 
bydel? 
Som politikere stiller vi oss 
mange ganger spørsmålet; hva 
kan bli gjort for å få en bedre by
del å bo i? 

Kjære Storhaugbeboere! Hva 
ønsker du skal bli gjort bedre? 
Politikerne skal trekke retnings
linjer og vedta målsettinger for 
framtiden i bydelen. Du som be
boer har kanskje mange drømmer 
og meninger om hvordan vi kan 
få vår etablerte bydel til å bli og 
funger enda bedre. 

Ser vi oss om , bor vi i en sen
trumsnær bydel. Vi har barneha
ge, barneskoler, ungdomsskole, 
yrkesskole, kirker og bydelshus. 
Rekrasjonsområder, badeplasser, 
kolonihager og båtforeninger. 
Stort sett en bydel som har all 

For å kunne ivareta og få utnytte 
disse ressurser i framtiden enda 

bedre, er det nå opp til deg i sa
marbeid med oss politikere og 
bydelsadministrasjonen å kunne 
ivareta disse dem. 

Storhaugpolitikerne i samarbeid 
med administrasjonen har nå ved
tatt virksomhetsplanen for byde
len. Her er mange hovedmål og 
delmål som skal settes ut i livet 
Og vi som politikere ønsker å få 
høre om dine idere og meninger. 
Vår oppgave er å kunne! lytte til 
forslag - som igjen skal behand
les politisk og administrativt. La

oss alle som beboere her på 
Storhaug sammen skape en bydel 
som blir enda bedre å bo i.

Som Høyre-politiker ønsker vi å 
kunne løse trafikale problemer, 
som vi fortsatt har på Storhaug. 
Vi ønsker å styrke barne- og ung
domsarbeidet gjennom barneha
ge, skole og bomiljø. De eldre i 
bydelen skal gis mulighet til en 
aktiv og meningsfylt alderdom -
og vi ønsker samarbeid med 
næringslivet i bydelen. 
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Stig Aa/en er 
Høyre-representant i Storhaug 

Neste nummer av 
bydelsavisa 
kommer ut 

onsdag 5. juni. 
Innleveringsfrist for 
annonser og stoff: 

Fredag 24. mai. 

Til minne om Lars Bjørheim 
Lars B jørheim har gått bort i alt 
for ung alder, bare 37 år. Lars 
Bjørheim har vært selve drivkraf
ten bak opprettelsen av Stavanger 
kommunes forsøk med desentrali
sert forvaltning. Etter å ha vært 
ansvarlig for å utrede saken for de 
kommunale organ, fikk han selv 
jobben som administrasjonsleder i 
Storhaug bydel. 
Lars var alltid full av entusiasme 
og pågangsmot. Han lot seg ikke 
avskrekke av motstand og pessi
misme, men evnet å skape opti
misme og få andre med seg. 
Lars var kunnskapsrik og kjente Lars Bjørheim 

. Bruk bydelens 
egen elektriker. .. 

TRENGER DU ELEKTRIKER? 
Vi utfører alle typer installasjoner 
RING Tlf. 04/5612 31 
Moblltll. 090/46 737 - 45 007 

Telefax 53 65 95 

T 
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-MODERNISERING
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-UTARBEIDELSE

-TILBUD

.. . e ønner seg. 

den kommunale forvaltning ut og 
inn. Han tok seg alltid til til å høre 
andres mening. 

-� Da han ble syk, viste han igjen sin
store vilje og evne til å stå på. Lars 
gikk på jobb til det siste. Han had
de alltid et smil og en god replikk 
til alle rundt seg. 
Vi som fikk den store glede å job
be sammen med Lars, vil savne 
ham dypt. Han etterlater seg kone 
og to barn, og våre tanker går til 
dem i denne tunge tid. 
Vi lyser fred over hans minne. 

Ansatte og politikere 
i Storhaug bydel 

BERGESEn�RS 

fru 

- ) S�AL \(ICERE -

IUffllfGGEH-■ I PEDERSGAUII 

B. HODNEFJELL
AUT. RØRLEGGERFORRETNING 

e RING RF. lffilJE 
(04) 56 77 41 �

Moblltlf. 090-47345 

Santtæranlegg • Bad - Kjøkken 

GRATIS PLANLØSNING 
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Sprek åttiåring på jubelf est 
Til jubel og stående applaus fra rundt 300 tilhøre
re entret de scenen i Atlantic Hall, musikanter og 
dirigent i Storhaug skolekorps, da 80 års jubileet 
ble feiret i midten av mars. Og mer applaus ble 
det, ettersom konserten skred fram. Men ikke 
bare til korpset. Også andre underholdt. Og 
mange ble feiret - et vell av blomster fylte scenen. 
Etter konsert og festligheter var over, 'bar det til 
festmiddag - og mer underholdning - i KNA 
Hotellet. 

- Dette va utroligt kjekt, lød
kommentarene fra publikum etter
på. Dirigent Jan Helge
Ingebretsen har all grunn til å
være stolt av sine musikanter. Og
publikwn viste det da også med
sine mange klappsalver og latte
rutbrudd. For det må vel bli kjekt
når en sprek åttiåring inviterer i
bursdagsselskap? Når de under
holder det beste de er gode for. Og
attpåtil har invitert med seg perso
ner som Gretelill Tangen, Bene
dicte Palco og Dag Schreiner.
Sistnevnte fra Løgnaslaget, og
han stilte både som konfransier og
som lærer Gundersen.
Stavanger symfoniorkester kom

ikke, slik det sto annonsert i siste 
nummer av Bydelsavisa. Men det 
gjorde Ivar Atle Fjordheim - fra 
symfoniorkesteret! Og drev publi
kum fram til nye klappsalver. 
Helt uten problemer forløp imid
lertid ikke oppholdet i Atlantic 
Hall seg. Høytaleranlegget falt ut 
iblant - og iblant skurret det fa
retruende. Når Atlantic på toppen 
klarte å "glemme" bestillingen på 
festmiddag til nær 100 gjester, var 
det vel bare rett og rimelig at 
korpset sporenstreks fikk halvert 
leien for Hallen? 
Men festmiddag ble det Både for 
musikanter, aspiranter, dirigent, 
foreldre og noen få utvalgte gjes
ter. KNA Hotellet kunne i ellevte 
time åpne dørene med dekket bord 
til festdeltakerne. Til full middag, 
underholdning, leker, og "loll og 
løye". Både for store og små. Må
korpset, som nå kan se tilbake på 
80 år i aktivitet, få nye 80 år til 
musikkglede for elever! 
Storhaug skolekorps er Rogalands 
eldste - og Norges tred jc eldste 
korps. Det ble stiften i mars 1911. 
Initiativtakere var skolestyrer 
Godal, lærer Olav Engen og maler 

Strålende applaus for Storhaug skolekorps under jubileumsfeiringen. Dirigent Helge Jan Ingebretsen 
med ryggen til. Foranfra venstre Lene Bru, Ingeborg Gjerseth Olsen og Marianne Aasland. Bak Siv 

Skogen og Inger Kindervåg. 

Jo, Grete/ill Tangen var der, hun. 

Søren Berg. Korpset er brassband, 
som i jubileumsåret teller 32 musi
kanter og 11 aspiranter. Korpset har 
deltatt i mange konkurranser det sis
te året med meget gode resultater. 

Storhaug skolekorps, meldt at han 
fra sommeren slutter i stillingen. 
En beslutning mange av foreldre
ne beklager sterkt 

Helge Jan Ingebretsen har, etter "

hele 11 år som dirigent for 

- Han har gjort en glimrende jobb!
sier styremedlem Rune Skogen til
Bydelsavisa. Han har også tatt bil
dene fra festen.

Festkledde jenter. Fra venstre Camilla Eide Hovland. Åse Marie 
Tuntland, Anita Winge og Lene Bru. 

Dag Schreiner underholdt bdde 
som kon/ransier og som lærer 

Gundersen. Her som sistnevnte. 

Gøy med /esl, ja! Ikke tvil om det. Fra venstre 
Kjersti Aasland, Hanne Skogen. Odd Brommeland, Tode Andersen 

Hold takten der! Marianne Dahl (f:v.), Ragnhild Jacobson, Camilla Tull, Brynhild Ha/sne 
og Bente Helland. 

Her gjelder det å være rask. Aspirantene som "sloss" vennskaplig om 
stolsetene er fra venstre Steffen Seljeskog, Trond Haraldstad, Svein 

Ove Andersen Bodil Løschbrandt (med ryggen til) og Snorre De Jong 
Eger. I bakgrunnen leder Evelyn Johansson leken, mens faren 

Sveinning Olsen trakterer trekkspillet. 
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Nei til offentlig hundetoalet1 
Egelandsmarka er slett ikke egnet som offentlig 
hundetoalett. Det mener bydelspolitikerne på 
Storhaug. Sist måned gikk de enstemmig mot 
parksjefef Sverre Døhlen sitt forslag om å gjerde 
inn et område her for dette formålet. De mener 
dessuten parksjefen er alt for mild i sin tale når 
han vil sette opp en rekke skilt med teksten 
"Vennligst hold hunden i bånd på veien, på le
keplassen, i parken". Bydelsutvalgets forslag er: 
"Hund skal holdes i bånd". 

- Jeg har sett på alle friarealene
på hele Storhaug, og jeg fant ing
en områder hvor jeg synes det
var greit at bikkjer kan gå fritt, sa
bydelslege Harald B jømestad på
bydelsutvalgsmøte da saken om
hundehold var oppe til behand
ling. Bjømestad har vært saksbe
handler og la saken fram for by
delsutvalget
Bakgrunnen for at denne saken
nå kommer opp, er at park- og id
rettsstyret i Stavanger kommune
har foreslått at en del av Ege
landsmarka avses til dressur, lek
og lufting av hund uten bånd.
Egelandsmarka. som ligger mel
\om Egelandsveien og Breivik
Båthavn. er ikke eimet som of
fentlig hundetoalett, svaret Stor
haug bydelsutvalg.

Brukes flittig 
Egelandsmarka er et topografisk 
og biologisk variert naturområde. 
Det grenser mot offentlig vei, 

sjø, vanlig bebyggelse og blokk
bebyggelse. Området har turstier, 
hevder bydelsutvalget i sin utta
lelse. Videre at område har lite 
støy fra industri og vegtrafikk, at 
det benyttes av alle aldersgrupper 
- såvel barn som eldre - og at det
har betydelig rekrasjonsverdi.
Egelandsmarka representerr et
verdifullt lekeareal for barn og
ungdom, viser bydelspolitikerne
til.
Bydelsutvalget peker likevel på
at hensynet til hundehold og hun
deeiere er berettigeL Det bør av
settes egne områder som kan bru•
kes til lek, dressur og lufting av
hund uten bånd. De ber om at
Stavani;rer kommune Jager en
oversikt over de egnede områder,
og at denne blir politisk behand
leL

Ingen kjære mor 
Det skal ikke være noen "kjære 
mor" når hundeeiere skal påmin-

Vi utfører alt innen KOPIERING 
• Lyskopiering • Fotostatkopiering

•Fargekopiering fra originaler opp til A 1
Storformat P.P.C. kopiering• Plotting 

ra lf!K(o ���� 
llO Teknisk Kopiservice a-s

N. Banegt. t9, 4014 Stavanger. Tlf.: 04 - 53 50 80 Fax: 52 29 n
Avd. Forus Tlf.: 04 - 67 76 44 

Bydelens G 
ELEKTRIKER 

. Ring først 04-53 06 07 

&reRVAAg &«TRQA/S 
AUT.ELEKTROENTREPRENØR 

Pedersgt. 37 - 4013 Stavanger 

nes båndtvang, mener bydelspoli
tikerne på Storhaug. Enstemmig 
gikk de derfor inn for at 
"Vennligst" fjernes i parksjefens 
forslag til skjerpede politivedtek
ter vedrØrende hundehold. På 

Sammenslåing 
av klasser 

Både Nylund og Storhaug 
skoler må trolig slå sammen 
klasser ved skolestart euer 
sommerferien. Dette kommer 
fram i skriv til skolene fra 
skolesjef Asbjørn Hove. 
Nylund har fått tildelt 12 
klasser for kommende sko
leår, og det totale elevtall er 
262. 40 av disse er nye
førsteklassinger ved skolen.

Ved Storhaug skole er det 
godkjent åtte klasser, noe som 
sannsynligvis fører til neds
skjæring også her. I alt har 
skolesjefen regnet med et ele
vtall på 156, hvorav 38 er nye 
førsteklassinger. Mens 
Nylund skole får to klasser på 
hvert klassetrinn, får Stor
haug to klasser bare på første 
og femte klassetrinn. De 
andre trinnene får bare en 
klasse. 

spesielle områder skal det innfø
res pillet til å holde hunder i bånd 
hele året. Det gjelder alle le
keplasser, idrettsanlegg, kirkegår
der, sentrale gang- og turveier, 
parker og badeplasser i bade-

sesongen. Dette skal gå klar 
fram av skiltene som skal sette! 
opp. Derfor skal det stå "Hunde1 
skal holdes i bånd." på skiltene 
mener Storhaug bydelsutvalg. 

Aldershjemmene 
overføres 

Aldershjemmene på Storhaug blir i mai overført til by
delsadministrasjonen og bydelspolitikerne. Med dette 
er ansvarsoverføring i frikommuneprosjektet nær må
let. Ordningen medføre blant annet at bydelsutvalget 
kan sikre seg representasjon i aldershjemmenes styrer. 
Fra 1. januar 1992 - når prøveprosjektet er slutt! 
At bydelsutvalgene på Storhaug 
skal overta styringen av aldersh
jemmene i bydelen, er vedtatt av 
Stavanger bystyre. Datoen er satt 
Fungerende administrasjonsleder, 
Inger Elvik, har hatt møter med 
alle lederne for aldershjemmene, 
for å drøfte overføringen. 
• Vi ønsker å- samarbeide reglene
for aldershjemmene. Også at det
blir opprettet et felles inntaks
team for alle aldershjemmene i
bydelen, sa Inger Elvik på bydel
sutvalgsmøtet sist måned.

"Hvilke styring" 
Petter Wolden (H) stilte et store 
spørsmålstegn ved den "styring-

en" bydelen nå får overført Han 
pekte på at om bydelsutvalget 
skal ha en reell styring, er det 
viktig med representasjon i styre
ne ved aldershjemmene. 
- Og det får vi da også etter kom
munevalet i høst, fikk Wolden
vite. Likevel er det et paradoks,
mener Høyre-politikeren:
- Om kommunevalget er i høst,
skjer ikke overtakelse av verv før 
ved årsskifte. Og da opphører fri
kommuneprosjektet! 
Dersom det altså ikke skjer en 
forlengelse av prøvetiden. Men 
ting er nå likevel i ferd med å 
skje. Akkurat når de er i ferd med 
å opphøre. 

TIPS Bydelsavisa ! - Telefon 50 86 02
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SMÅTT OG STORT 

Takk fra Kirkens nødhjelp 
Trrsdag 19. mars - aksjonsdag for 
innsamlingen av fastebøsser og 
pengegaver til Kirkens nødhjelp. 
Det regnet, men optimismen var 
stor: "De gir sikker dobbelt så 
mye når de ser hvor våte vi er ... " 
Rundt 25 bøssebærere var i sving 
- takk skal dere ha! Vi hadde og
ei koselig fellesskapsstund med

kaffe og mat etterpå 
Mange husstander fikk besøk -
takk til alle dere som siøttet ak
sjonen! 
Resultatet ble: kr. 17.818,20. 
Takk! 
Mange var ikke hjemme, der et
terlot vi oss en postgiroblankett 
som vi håper noen av der bruker. 

Fjågen 

Ein fiskar så la te Vågen 
Va lyse i sjelå som mågen 
Han smilte og lo 
så det forslo 
Di kallte han bara for fjågen. 

Vannari 

Lørdags-ferske rundstykker 

Kjekt å overraskefolk med rykende ferske rundstykker en lørdags
morgen, synes tvillingene Eivind og Espen Rønnevik i 

Nylund skolekorps. 

Av Terje Nesheim og tidlig en lørdag morgen. 
Per Nilsen (foto) Dette var så vellykket at REMA 

Rykende ferske rundstykker brakt 
på døren en lørdag morgen - gra
tis! Er det mulig. I vår bydel har 
det allerede skjedd. 
Den 16. mars var medlemmer og 
foreldre i Nylund skolekorps oppe 
klokken seks om margene for å 
pakke og distribuere "matpakker" 
for REMA 1000. Flere tusen 
rundstykker ble behørlig pakket i 
poser sammen med kuvertpakning 
med margarin og litt annet godt 
Etter at noen hadde pakket, ssto 
andre klar med biler og folk for å 
kjøre ut overraskelsene til byde
lens befolkning. 
Da korpset allerede har distribuert 
Bydelsavisa en tid, kunne samme 
rute-opplegget brukes her. Så ut
kjøringen gikk greit 
Responsen var upåklagelig. Endel 
ble forundret da det ringte på døra 
så tidlig en lørdag morgen, men 
smilet kom fort på plass da posen 
med rundstykker ble funnet på 
dørklinken! Så mye "fjåge" folk er 
det ikke ofte en ser på Storhaug 

1000 bestemte seg for å foreta en 
ny utdeling til andre deler av byde
len. Dette ble gjennomført den 6. 
aapril - og igjen var det smilende 
fjes å se både blant utdeleme og de 
morgensultne beboerne som fikk 
morgenmat 
Tilsammen ble rundt 20.000 rund
stykker delt ut de to lørfagene. Og 
at korpset også tjente en slaant for 
opplegget tror vi ikke noen misun
ner dem. 
Et originalt og hyggelig tiltak for å 
markere at REMA 1000 hadde 
vært etablert to år i bydelen. 
(Det meldes fra ryktebørsen at 
Hundvåg-beboere også godt kunne 
tenke seg lørdags-ferske rundstyk
ker til frokost) 

iUmstsmia 
C. Andersen & Co

A.B.C.gaten 5, - 4000 Stavanger 
Telefon 52 08 82 

Resultatet er stor økning fra i fjor, 
men dette var første gang vi had
de husstandinnsamling. Vi håper 
dette er begynnelsen til en god 
tradisjon. 

Igjen, takk til dere alle. 
St. Johannes menighet 

Anne Torunn Vindheim 

Behov for 
barnehage- eller 
forsamlingslokaler? 
Rosenli fritidshjem flytter til 
Nylund skole og lokalene, 
rundt 140 kvadratmeter de 
bruker, blir ledige fra 1. juli i 
år. Huset ligger i nydelige 
grønne omgivelser, nær 
strand og friarealer, lekeplass 
og busstopp like ved - og 
huset venter bare på å bli 
fyllt med mennesker. Er du 
interessert, så ta kontakt med 
Rosenli Borettslag på telefon 
56 23 33/ 56 20 60 . 

• 

Nytt øvingslokale 
Ildsjeler i Nylund skolekorps 
har igjen vært frampå for å 
bedre miljøet rundt korpset. 
Etter forslag fra dirigenten og 
ved hjelp av en meget velvil
lig rektor William Oster
mann, er et rom i kjelleren på 
skolen blitt fast prøve-rom 
for korpset. 
Noen av foreldrene (de med 
færere enn 10 tommeltotter) 
har revet gamle lett-vegger, 
slått opp akustiske plater på 
veggene, og malt, slik at 
rommet lydmessig egner seg 
bedre til å øve i en den gamle 
gymnastikksalen. Dessuten 
er gymnastikksalen nå også 
blitt ledig på mandag og ons
dag dersom det er noen som 
savner treningslokaler! 

Terje Nesheim 
• 

Rettelse 
Det er Marit Johnsen, og ikke 
Reidun M, som er kontakt
person for pensjonisttreff i 
Varden menighet. Vi bekla
ger feilinformasjon. 

• 

Brodd og Vital 
Vårens store begivenhet skjer 
når IL Brodd og Vital for
sikring arrangerer miniputt
turnering - Vital-Cup - på 
Midjord stadion lørdag 27. 
og søndag 28. april. Møt 
fram og se morgendagens 
spillere i kamp om ballen. En 
spennende og kjempegod un
derholdning. 

Turneringen starter lørdag 
27. april klokken 09.00.
Kafeteria - busalg. 
Arrangør er IL Brodd i sa
marbeid med Vitalforsikring. 

Sanibaen var løs 

Humør og stemning på topp da sambaen slapp løs i 
St. Johannes barnehage. 

"Sambaen" ble sluppet løs i St. ble servert pølser til store og små,
Johannes barnehage fredag 15. men også kebab til våre paki
februar. Alle barn og personale stanske barn. 
kom ferdig utkledd i de utroligste Humør og stemning var på topp. 
kostymer - fra punkere til prin- Barn og voksne vil gjeme for
sesser, og fra klovner til hekser. midle at vi hadde en storflott dag 
49 barn var samlet på en avdeling sammen. 
der vi sang, lekte og slo "katta" Vi gleder oss til neste karneval! 
ut av sekkene. Og selvfølgelig Hilsen oss i 
ble det stor jubel når sekken viste St. Johannes barnehage 
seg å være full av godterier. Det Ingunn og Marit 

Årets konfirmanter 
I St. Johannes kirke skal føl
gende komfirmeres søndag 5. 
mai i år: Berit Dagsland, Anita 
Irene Galta, Karen Lomeland 
Jacobsen, Sheila Ann Mills 
Johnsen, Hilde Nordbø, Eliann 
Surdal; Kjersti Thorsen, 
Elisabeth Vegge, Kristin Østbø, 
John Bjørnsen, Svein Ole 
Bowitz, Per Christian Brown, 
Eirik Dahl, Erik Ettcrup, Tor 
Magne Foss, Ole Henrik Førland, 
Geir Woo Grønnestad, Geir 
Helge Haansen, Martin Johansen, 
Ådne Johannessen, Odd Åge 

Kaltveit, Trond Kindervåg, Lars
Morten Thomassen, Kent Harald 
Wathne og Kenneth Østerhus. 

I Varden kirke skal følgende 
komfirmeres samme dag: 
Tone Andersen, Kjersti Aasland, 
Siri Merethe Dalva, Astri Edland, 
Ellen Krohn, Signy Elise Lea, 
Elisabeth Helen Nilsen, Ellen 
Hanne Skogen, Odd 
Brommeland, Stig Inge Dalva, 
Rune Gilje, Ronny Goa, Svein 
Håland Joakim Jonassen, Ståle 
Rygh og Vegard Søvik. 

Stort utvalg i

lampeskjermer og lanzpef øtter 

Kjempeutvalg i skjermstativer, stoffer, frynser, 
. bånd og snorer

SkJermer trekkes om og nye syes på bestilling - 40 års erfaring 

Velkommen innom - Obs. Møbelknapper sMes

Skjermspesialisten 
Vaisenhusgt 10 - Tif. 52 83 78 
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( ____________ B_V_D_E_L_S_LE_G_ E_N ____________ J 
0 

NARNOENDØR 
A oppleve at noen av våre nær
meste dør er vondt og vanskelig. 
Ofte er vi lite åpne for å snakke 
direkte om døden. Vi føler oss 
derfor ofte ekstra alene når sor
gen rammer oss. 

Vi reagerer forskjellig på 
et dødsfall 
A oppleve sorg er vår menneske
lige evne til å reagere på det som 
er vondt. En kan bli engstelig om 
en opplever sinne, skyldfølelse, 
nedtrykthet, Ieuelse, likegyldig
het i forbindelse med sykdom og 
død. Noen er redde for at det hele 
kan forandre vår personlighet. 
Noen mister matlysten, andre 
trØstespiser. Noen blir hektisk ak
t ive og andre helt apatiske og 
tause. Det er svært vanlig med en 
lang periode med søvnløshet. 
Alt dette forteller oss at vi bruker 
krefter på den dyptgripende end
ring i vår livssituasjon som 
inntreffer når en av våre nænnes
te dør. Dette er ikke alle som 
kjenner på dette, men det er vik
tig å vite at en ikke er unonnal 
om en opplever slike uventede 
reaksjoner. Sorgen er ikke bare 

en psykisk påkjenning. Hele 
mennesket kan bli svekket og en 
kan være mer mottagelig for syk
dommer i en slik periode. Det er 
derfor viktig å passe på seg selv 
til tross for at man innerst inne 
føler at alt er likegyldig. 

Også barn sørger 
Barna sørger også selv om de 
kanskje ikke uttrykker det like 
klart. Noen barn blir svært stille. 
Andre kan bli svært aktive og 
krevende i sin oppførsel. 
Vi ønsker å beskytte barna ved å 
ikke snakke om døden. Barna blir 
overlatt til sine egne fantasier. 
Kanskje de opplever skyldsfølel
se. Det er derfor viktig at også 
barn får anledning til å snakke 
om tanker og følelser. Det er vik
tig at de er med på våre ritualer 
etter dødsfallet 

Noen å snakke med 
Alle trenger noen å kunne snakke 
med. Gode venner og familie kan 
være til svært stor hjelp. Mange 
synes det er godt å gråte sammen 
med andre. Noen ganger har man 
også behov for å snakke med 

Hvorfor: Du opplever å skape noe, 
du vil merke utvikling 
på et nytt område 

Vi gir deg råd og vink. 

Priser fra ca. 400,-. 

noen som ikke står en så nær. De 
siste årene er det flere steder sor
ggrupper der man kan treffe 
andre som har gått gjennom det 
samme. 

Vi må arbeide oss 
gjennom krisen 
Ordet krise betyr egentlig forand
ring, og dødsfallet har ført til en 
uopprettelig endring i de etterlat
tes liv. Det å miste en av sine 
nærmeste betyr samtidig at en 
mister noe av seg selv. De vi le
ver i nærhet av gir våre liv inn
hold og mening. Vi må gå gjen
nom et sorgarbeid for å kunne 
fortsette. 

Hvordan kan vi 
hjepe hverandre? 
Vi føler oss ofte hjelpeløse når vi 
møter en som sørger - ord kjen
nes tomme og meningsløse. Dette 
gjør at mange forsøker å unngå å 
møte mennesker som befinner 
seg i en slik krisesituasjon. Som 
oftest er det ikke nødvendig med 
så mange ord. Kanskje er det vik
tigst at vi er tilstede. Kanskje kan 

BIRKEMO A.S. Asylgtl,-Telefon521459 (VierrettbakFokusBank)

Når du skifter til sommer
dekk, skal du også skifte 
til en fast dekk.for
bindelse! Vi hjelper deg å velge riktig dekk, og gir

rask og førsteklasses service når d� skal 
skifte til sommerdekk. Kontakt oss I dag!

Rollster TS er moderne dekkteknologi på sitt beste. 
Lav rullemotstand, lavt støynivå, god styrestabilitet, høy kjørekom
fort og gode egenskaper ved vannplaning. 

RollsterTS fra NOKIA
DET SKAL FINSKE DEKK TIL 
FOR Å TÅLE NORSK DEKKTORTUR. 

RTS88/2 

Mange synes det er godt d grdte med andre i sorgen 
(illustrasjonsbi/de) 

vi gi et håndtrykk eller en klem. 
Det kan også være viktig å kom
me med tilbud om praktisk hjelp. 
En som sørger oker sjelden å be 
om noe selv. 
Den som har opplevd et stort tap, 
husker ikke så lett de daglige gjø
remål, men er likevel avhengig 
av at de blir gjort. 
Det er viktig å ikke dytte på våre 
egne forstillinger om riktig sorg 
og reaksjoner. Dette kan skape en 
stor avstand mellom den som 
trenger og den som vil gi hjelp. 

Den 11. april fikk vi den tunge 
melding at Lars B jørheim var 
død. Vi opplevde sorgen på ar-

beidsplassen vår på Storhaug. En 
nær arbeidskollega var borte. 
Vi kjente på meningsløsheten og 
tomheten. Det var vanskelig å

fortsette sitt daglige arbeide. Det 
var behov for å stoppe opp og 
kjenne etter. Det er vanskelig å gi 
uttrykk for sorgen, men det var 
godt å komme sammen. 

Beboerne på Storhaug har mistet 
en aktiv og dyktig forl<Jemper for 
lokalmiljøet. Svært mange på 
Storhaug har mistet en nær venn. 
Vi ønsker å formidle vår medfø
lelse til den nære familie. 

Med hilsen 
Gunn Aadland (bydelslege) 

Har du byggeplaner kontakt ditt lokale 

Haugesundsgt. 65 .:{ _;:l ·
. 

� 4014 Stavanger _,.,Y.-•'' 
Tlf. 56 28 85 ;.,. 

NVBVGG•PÅBYGG•REPARASJON 

........... �,,. 
C -.aaz s:��-n·:c� J
..... .d9 

� .. -'ill -�--

, .... 

JOHN DAHLE A/S 
SKIPSHANDEL - FISKEUTSTYR 

FISKE PIREN 

4013 STAVANGER 

VI LEVERER: 

Smørbrød - Ko/JIJbord - Vann mat - Selskapsmat 
TIL ALLE ANLEDNINGER 

Hverdag 09.00- 17.00 og lørdag 09.00- 14.00 
Vi leverer også mat søndag etter avtale 

J&H Catering Finnestad AS 
Pedersgt 20 - Telefon 04-56 12 12 - 4013 Stavanger 
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LESERBREV 

Klinger 
dårlig 

Begrepet Avisa klinger dårlig 
i SLOrhaug bydel. I alle tider 
har endingen å vært den na
turlige i bruken av hunn
kjønnsord, som "aviså, gadå, 
kunå, hønå, osv". Endatil 
Stavanger Aflenblad har tall i 
bruk å-en i sin populære spal
te By-siå. 
Kan vi få reist spørsmålet i 
bydelen gjennom leserbrev 
om omdøping til Bydelsaviså 
for Storhau ? B. Motland 

-
, __ , 

-

Selv Aftenbladet har tatt i 
bruk å-en, sier innsenderen. 
Fakisimile av By-sul. 

Fei for 
egen dør! 
Jeg er sjokkert når jeg ser alt 
boss og avfall som ligger utenfor 
så og si alle husene i Østre bydel. 
Hele Pedersgata er som en søp
pelhaug. Merkelig at ingen har 
skrevet om delte i Bydelsavisa 
før. Her i Pedersgata er det både 
forret-ningcr, kontorer og bolig
hus - ja, endog bensinstasjon. 
Men ingen gidder å feie rent 
utenfor sitt eget. Det er en skam 
at ingen har reagert på dette for 
lenge siden. Før i tiden var det en 
offentlig plikt å feie for egen dør, 
fortau og rennestein. La det bli 
en plikt som det var før i tiden. 
"Fei rent". 

Hilsen Dagmar Petterson 
PS: For oss her nede ser det ut 
som om det :deriver og leser bare 
dreier seg om alt rwJdt Storhaug 
skole og omegn. 

Takk for gevinster 
Brukerutvalget ved Midjord bydelshus takker alle som ga gevinser til 
vårt loddsalg: Senvaag Jensen, Stavanger Installasjon, Leif Hubert, 
Rema 1000 og malergruppen Futurum. 

For brukeruJvalgetBerly Sivertsen 

Isbane på Storhaug 

Skøytesesongen er for lengst forbi 
for denne gangen. Men vi tar like
vel med dette flotte bildet av 
"ungane i gadå" på egen skøyteba
ne i vinter. Fotballbanen på Stor
haugmarka var i år sprøytet for 
føiste gang, med samtykke av park
sjef Sverre Døhlen. Initiativet til å 
lage isbanen kom fra Egil Bowits, 
Tor Ognedal og Njål Østrem. 

På de halvannen ukene frosten 
varte, ble banen brukt av flere 
barnehager, Nylund skole og 
barn fra det nærmeste området 
Både til bandy, ishockey og 
kunstløp. 
Det gikk mye vann. Sprøytingen 
tok tre-fire dager, og var et om
fattende arbeid. Foreldrene øns
ker likevel dette skal gjenta seg 

Egil Bowitz (tekst ogfoto) 
"Ungane i gadå" stortrivdes med 
skøytebane på Storhaugmarka. 

når frosten igjen kommer til

Storhaug. Men banen trenger mer 
sand oog jevnere dekke - og kan
ter rundt! Utstyret lånte de iherdi
ge foreldrene av Byingeniøren i 
Stavanger kommune. 

:M:ye mer enn fotball 
Jan Peller Norheim (42) er leder i 
idreuslaget Brodd. Han har ikke 
spilt fotball i laget selv, men har 
to guuer på 13 og 16 år som er 
aktive spillere. Derfor var det na
turlig for Norheim å gjøre en inn
sats for klubben. forteller han. 
Han overtok fonnannsvervet i 
fjor, men har tidligere vært trener 
og oppsynsmann for mini- og lil
leputtlagene. Og Brodd har 

mange lag. 
- Først og fremst A-lag. Så re
krutteringslag, C-lag, Old-Boys
og veteraner. Samt ungdomsav
delingen med junior, guu, små
guu, to lilleguu, to tiårs lag, et åt
teårs lag og et seks-sju års lag,
forteller Norheim.
- Hva med jentene? Brodd hadde
tidligere et sterkt jentelag.
- Nå spiller jentene på lag med

Brodd er mye mer enn fotball, sier leder i klubben. Jan Petter 
Norheim. 

Av 

William Brandal 

guttene. Men vi kunne godt teke 
oss et sterkt jentelag igjen, sier 
Norheim. Vel vitende om at en av 
landets beste jentespillere med en 
rekke landskamper, Linda 
Medalen, kommer fra Brodd. 
- Hvordan er rekrutteringen til en
bydelsklubb?
- Våre spillre kommer primært
fra Nylund og Storhaug sko
lekretser. Men vi har også folk fra
Tasta og Vardenesel. Vi har vel
dig god oppslutning fra alders
gruppene seks til 13 år, men etter
den tid får ungdommen andre in
teresser. Det viser seg også at
klubber med dårlig økonomi mis
ter spillere til ressurssterke lag,
sier Norheim. Han forteller at
klubben har store reiseutgifter
med A-laget, som i år kommer i
den såkalte "reisepuljen" (med
kamper i Haugesund, Sauda og
Karmøy). Store avdrag på lån til
klubbhuset tynger også, og i till
egg kommer de vanlige driftsut
giftene.
- Får dere ikke økonomisk støtte
fra kommunen?
- Nei, stl absolutt ikke! Vi har år
etter år fått redusert vårt kommu
nale tilskudd. I 1988 fikk vi
42.000 kroner. l 1990 var dette
redusert til 12.000. Tallene taler
for seg selv! utbryter Norheim.

Og vi undres til slull om han har 
noen hjertesak for klubben "sin". 
- Det må være at vi kan fortsette
å være et treffsted for ungdom.
Både på og utenfor banen. Vi har
store forventninger til den nye
bydelsadministrasjonen med hen
syn til økonomisk hjelp og premi
ering av ungdomsarbeid i byde-

len. Vårt sosiale engasjement er 
et viktig tilbud til foreldre og 
unge. Vi driver også treningslei
rer og turnering for lag i ungdom
savdelingen, med turer til 
Danmark, sier Norheim, før han 
avslutter med å understreke: -
Men, vi trenger penger til dette 
arbeidet! 

BRODDN 

Idrettslaget Brodd ble stiftet i 1913 og er i 
år 78 år. Ved siden av klubbene Viking, 
SIF og Vidar, er Brodd blant de eldste i 
Rogaland. Hovedidretten har alltid vært 
fotball. Laget var i 20-30 årene i topp
skiktet og kjempet jevnt mot de fleste 
motstandere. I de senere årene har laget 
vært i 4. divisjon, men ligger nå på mid
ten av 5. divisjonstabellen. Av kjente 

toppspillere som har hatt sine "læreår" i 
Brodd, er blant andre "Pesien", Per 
Henriksen - med flere landskamper - og 
Verner Kristiansen. 

TIPS BYDELSAVISA, Tlf. 50 86 02 
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NVMAN'S GLASS 
NVMANS PRODUKTER AS 
Ryfylkegt. 70 - 4015 - Stavanger - Tlf. 52 04 82 

CC VI UTFØRER ALT I GLASSARBEID,, 

Produsent av * .� Boderomsystem

Nytorget 
BLOMSTER 
Nedre Dalgt. 7 401 3 Stavanger 
Telefon : (04) 56 7 4 04 

Ryf ylkegt. 57 4014 Stavanger 

Tlf:04-563429 Privat tlf:04-563533 Fax: 04-562478 

Mottakstasjoner 
for bosstømming: # t' .. ..,;:-

-, 

, ..s:---, 
11 rud ·" 

Ryfylkegt. Stvgr. 
og Dusevikbasen 

i Randaberg 

Bosscontainere 
på dagen - ring: 
Tlf.: 56 77 88 
5 dager 
uten leie! 

Vindmøllebakken 2, 4014 Stavanger. Vaktnr. et. kl. 16 - 060-71 383 

,__.. , .• r.. 
,- 11: .,.. � 

.. ,:-I\\ ' � q f!Jiå ,-, 
1\-i'l ' \, \.'iJ ��- . i,-;, b "- ,.:;��• 

�

✓

� .. --*�,:. 
ÅPENT 10-20 LØRDAG 10-16

EGEN P-HALL I KJELLERENI 

GRATIS ETTER KL. 16 (13) 

Selvfølgelig TEXACO valget er ditt 

� 

� �� � !lia LAGÅRDSVEIEN �. !!0 BLÅSENBQRG !XACO 

I RAFIKKSENTER I RAFIKKSENTER

SERVICEHALL: 
Åpen: Mand.-fred. 08.00 - 16.00 
OGSÅ Mand. og torsd. til 20.00 

BYENS ENESTE SELVSERVICEHALL 

ÅPEN HVER DAG 

LØFTEBUKK KR. 30,- pr. 1/2 t. 

DU ER ALLTID VELKOMMEN 
BEDRE ÅRSBONUS 

DØGNÅPENT 
Vi tar oss av DIN bil 

så DU blir fornøyd 

Du vil trives hos oss! 

RABAI I-VASK HELE ÅRET 
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Et rikt kulturliv for alle som mål 
De har "ommøblert" godt, kulturarbeiderne i bydelen 
vår. Kulturleder Sigrid Bækholt har flyttet fra sitt 
kontor i Midjord bydelshus og over i bydelsadmi
nistrasjonen i Klokkargården. Kontoret i bydelshuset 
blir nå betjent av fritidsleder Else Tvedt og klubbleder 
Torhild Halvorsen på dagtid. - Det fine er at nå er vi 
mye mer tilgjengelige for folk, sier de tre, som har som 
mål å være med å bygge opp et rikt kulturliv for alle 
aldersgrupper i bydelen. 

r 

"Kullureliten" ønsker å samle bydelen. Fra venstre Else Tvedt, Sigrid 
Bækholt og Torhild Halvorsen. 

- Det kan vel være lill problemer
for folk å vite hvem som har med
hva - og hvor de treffer oss i en
overganspericxle, sier de tre kultur
arbeiderne. De forteller at kontor
tiden på bydelshuset nå er innskr
enket til mellom 10 og 13, men at
Sigrid er mye lettere å rn. tak i nå
som hun har flyuet inn i bydelsad
ministrasjonen. Og slipper å sitte
på møter dag ut og dag inn.
- For oss er det bra at Sigrid som
kjenner bydelen så gcxlt, sitter
nærme administrasjonen, sier Tor
hild og Else, og legger til at det
fortsatt er Sigrid som administre
rer bydelshuset og har kontakt
med brukerutvalget. Kulturleder
en har også ansvar for tilskudds
ordninger, bydelsavis, til-bud for
barn fra 0-7 år og kulturtiltak for
eldre.

- En annen ting er jo at jo mer til
gjengelige vi blir, jo større blir
forventningene til at vi jobber med

toret. Samarbeid med frivillige or
ganisasjoner er også en veldig vik
tig del av jobben. 
Else har som fritidsleder ansvar 
for ungdomsklubben, støtte til al
koholfrie arrangementer for ung
dom, fritidstilbud på Storhaug 
skole, tilbud for psykisk utvikling
shemmede, samarbeid barne- og 
ungdomsforeninger, samt skole
fritidsordningen. Torhild har an
svar for juniorklubben på Nylund 
fritidsklubb, ferieklubben, regn
skap, samarbeid skoler, samt ved
likehold av klubben. 
- Samarbeide med andre er viktig,
og vi kunne ønske oss et ennå let
tere samarbeid. Når det gjelder
ungdom, for eksempel, har vi en
lav terskel for utsatt ungdom i de
fritidstilbudene vi har. Om ung
dom er utsatt, vil skolen merke
det, og skolen kan gjøre at vi ved
siden av å tenke generelt tilbud til

ungdom, også tenker individrettet 
At vi blir forebyggende, sier 
Torhild, som nå er i full gang med 
å planlegge ferieklubb. 

Bruk oss! 
- Hvilke nytte kan den "vanlige
mann i gata" på Storhaug ha av
kultur"atbeideme?

- Vi kjenner jo til alle tilbud som
finnes i bydelen, og alle lokaler å
drive aktiviteter i, sier Sigrid raskt,
og legger til: - Dessuten kan vi
hjelpe til å sette igang alle typer
tiltak - og hjelpe med å finne eg
nede lokaler. Eventuelt også gi
økonomisk tilskudd ... Av og til er
det bare litt vi trenger å bidra med
for at folk kommer i gang med fri
tidsaktivite�.!r de har lyst å holde
på med.

-------------=::=
=

==============-------al I e aldersgrupper. Det siste er " � 
eldre. Akkurat nå er vi igang med 

fl Q n
å få i stand kulturtilbud på institu- �\!, hårdesign 
sjonene i bydelen, sier Sigrid. 

Samarbeid viktig 
- Og vi er jo et tilbud til alle alders
grupper, skyter Else inn. - Vi ska] i 
gang med å starte tilbud til psy
kisk utviklingshemmede nå. Det 
skjer i samarbeid med pleie- og 

Kundefordeler: 

Dame & Herre

A.B.C. gaten 8 - Tlf. 53 39 22 

Du fA.r gratis klipp vask + en shampo ved: 
1. hver 7. klipp eller
2. hhbehandlinger og varekjøp for 950,- kr.

Hele familien kan benytte kortet. - Pensjonister 10% rabatt 
VELKOMMEN! 

omsorgsavdelingen og sosialkon- '-._ _____________________ _,,./ 

i Støperi gt. v /Kjelvene 

2år 

Åpent 09.00 - 20.00 (18) 

Vi takker for de 

to årene som

har gått og 

ønsker velkommen til 

fortsatt hyggelig handel. 
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Korps soITI seirer 

Nylund Skolekorps hadde ikke 
vært med i konkurransespill på 
mange år før de for 2 år siden 
meldte seg på kretskonkurransen 
i 3 divisjon. Da tok de like godt 
og vant sin divisjon. 

I år stilte de opp i 2 divisjon, og 
tro det eller ei - det ble full klaff 
igjen! 
Inn�tspokalen er en pris som blir 
delt ut hvert år til det korpset i 
kretsen som, uansett divisjon og 

;&i 

klasse, har gjort en spesiell god 
innsats i året som gikk. Er det 
noen som lurer på hvem som tok 
den? Nylund Skolekorps så klart! 

Terje Nesheim 

Konfirmantfotografering 

RING og bestill time NÅ! 

71--_ lfllr Fotograf KALLEN 
� BREIGT.13-TLF.565728 

LÆR DYKKING 

Vestlandets største skole 

arrangerer grunnkurs 

6. mai

HVORFOR IKKE FORSØKE? 

Alle kan hvis de vil 

• 

RING 04-52 89 36 

DIVE. - � 
Bergjelandsgt. 11 - 4012 Stavanger 

LEI DINE FILMER HOS 

Video Corner 

Al le nyheter 

kr. 35,-

ÅPNINGSTIDER: 
Sentrum 10.00-24.00 
Mand., tirsd., onsd., 
torsd., fred., lørd. 12.00---02.00 
Søndag 12.00-24.00 

FIiiaier: 
Mand. - fred. 
Lørd., - sønd. 

16.00-22.00 
15.00-22.00 

Hundvåg 
Storhaug 
Sentrum 
Våland 
Eiganes 
Randaberg 

86 14 00 

52 91 25 

53 53 07 

52 74 84 

53 60 20 

41 94 04 

Tilbudsfilmer kr. 19,90 pr. film/for 3 døgn



Denne siden _er skrevet av elever i SC ved St. Svithun 
skole. Andre 

klasser i bydelen er velkomne med stoff til 
Bydelsavisa. Kom også gjernemed foto/illustrasjoner. 

Gammel 
Jeg har en tanle 
sd grå og gammel 
en kvinne av den gamle skole 
Hennes sjel sd/ylt 
av glans 
fra fordums tider 
som nd forlengst 
er glemt og borie 
De varme hendene 
har drringer 
fra hennes livstre 
I lang tid har hun 
levd i sorg og glede 
i sitl barndomshjem 

Ndr tider renner bort 
i all stillhet 
og duføler at alderdommen banker 
Ta imot den med glede 
Den er iJcJce ersk og ung 
men allikevel et midpunkt 
i ditt liv 

Løsning pd hjernetrim: 
Vannrett: l. Albino, 2. Angst. 3. Senil. 4. Depot, 5. Arkiv, 6. Tarvelig, 7. 
Ekstase. Loddrett: 1. Akupun.krur, 2. Bumerang, 3. Taksere. 4. Dekorere. 
5. Tango.

Nytorget 4 

4013 Stavanger 

Telefon 56 48 82 

TRENGER 

BILEN DIN EN 
FAGMANN? 

Obs Varehus, Mariero 

Breillåtv.6, 4015 Stavanger 

Telefon 58 99 99 

DITT BILVERKSTED I NÆRMIWØET 
FOR ALLE BILER I ØSTRE BYDEL 

Et All-verksted har ikke spesielle favoritt• 
merker, men til gjengjeld dyktige fagfolk 
med solid erfaring fra alle bilmerker. 

CZ.AUTO 
Aut. Bilverksted � karosseri 

llf. 56 26 22 -Søilandsgt. 10 
4015 Stavanger 

Vi tar også 
Deres laks 
ogørrel 
til røking 

Ring og bestill 
på tlf. 563948 

--

Edjordgt. 22 -4014 Otav anger 
nr. 04-56 39 48
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<<Bondekjerring>> 
Av Elisabeth Vegge, 
Berit Dagsland og 

Per Christi.an Brown 

Det ringer inn. Alle elevene spring
er opp til klasserommene sine. 
Gangen er proppfull av elever. 
Noen snakker om hvordan de har 
hatt det i sommerferien, og andre 
om skole og lærere. 
Jeg slår her alene, og plutselig opp
dager jeg at noen hvisker. Det slår 
meg at det er meg de hvisker om. 
Jeg føler meg dum og ser ned på 
meg selv. Den nye genseren mor 
har strikket til meg, er dyp rosa, og 
buksa er blå. 
Hva er det de glor på? Har jeg gjort 
dem noe? 
En jente nærmer seg. "Det er du 
som er bondekjerringa, eller hva?" 
Jeg svarer ikke, bare ser ned i bak
ken. 
"Du bør ikke være så frekk du, her 
er det vi som bestemmer," sier hun. 
Dette får meg til å tenke. Er jeg an
nerledes enn dem? 
Frøken nænner seg, og vi går inn. 
Jeg finner meg en plas.s langt frem
me. "F.r du den nye jenga", spør 
frøken meg. Jeg hører noen fnise 
der bak. Frøken hysjer, det blir stille. 
Jeg forslår de har respekt for frøken. 
Frøken snakker videre, men jeg 
klarer ikke å konsentrere meg, for 
jeg bare lenker på henne som ga 
meg den sleipe kommemaren. 
Del ringer ut Jeg går ul og sener 
meg på trappa. To gutter fra klas
sen kommer bort til meg. "Har du 
alltid bodd på landet?" spør den en 
og ler. Jeg kjenner at tårene svir i 
øynene. Sakte snur jeg meg og ser 
en annen vei. Prøver å skjule at jeg 
har hørt del "Har du ikke ører hel
ler?" spør den andre gutten. Nå 
kjenner jeg at lårene kommer. 
Hvorfor skal de være så vemmeli
ge mot meg? 
Jeg har nettopp flyttet fra landet og 
har aldri bodd i en by før. Mor, far 
og jeg hadde så fint i Bjørkvik, ste
det hvor vi bodde før vi flyttet til 
byen. Far har fått ny jobb. Nå bor 
vi i en høyblokk midt i sentrum. 
Alt skulle bli så bra her med ny lei
lighet og "gamle gode" venner ikke 
langt unna. Men hva møter meg 
nå? Jeg vil bort, tenker jeg ... hjem 
til Bjørkevik. 
Da hører jeg med ett skoleklokka, 
og jeg springer inn. 
Hver dag er vond på skolen. Alt 
virker så ufattelig og urimelig. 
Mine medelever har ikke gitt meg 
en sjanse til å vise hvem jeg er, hva 
jeg slår for, eller hvilke ressurser 
som bor i meg. De har stemplet 
meg før jeg overhode har fått sagt 
"hei". Usikkerheten styrer hele 
kroppen min. Jeg er blitt innad
vendt og nervøs, og gleden i meg 
har dØdd hen. Jeg føler meg usik
ker og forlatt midt i en stor skole
gård med hundrevis'av elever. Det 
er urettferdig. 
Noen dager har gåtL Jeg har det 
fon.satt ikke godt med meg selv. 
Leksene engasjerer meg ikke, og 
jeg som hadde så store fremtidspla
ner før. Hva betyr god utdannelse 
når en ikke har venner, eller føler 

fellesskap med noen? Alt synes 
mørkt 
Men en dag skjer det noe merlcelig. 
Jenta som sitter bak meg i klasser, 
sender en lapp til meg. "MØt meg 
ved porten i friminuttet. Karianne." 
Det farer gjennom meg: Hva vil 
hWl meg? Kanskje mer vondt? 
Eller - vil hun vise omsorg, sympa
ti eller medlidenhel? Jeg kjenner 
noe varmt sirømme gjennom krop
pen. Men så skifter følelsen til red
sel... Vil hun og de andre le meg ut? 
Finne på andre fantestreker? Jeg 
ser på klokka. Tunen går seint -
fryktelig seint. Tør jeg gå mol por
t.en? Tankene farec gjennom hodet 
milt. Alt er et eneste virvar. 
Men når frimiuttet kommer, har jeg 
bestemt meg. Jeg går mot porten - og 
der kommer Karianne også. HWl 

.., 

Vannrett 

1. Menneske utenfargestoff i h1r
og Øyne

2. RedseL frykt
3. Alderdomssløv
4. Magasin, oppbevaringssted
5. Dokumentsamling
6. Simpel
7. Henrykkelse, begeistring

smiler og ser vennlig UL Det gir meg 
litt mot i forvirringen. "Jeg har noe å 
fortelle deg", sier hun. Jeg ser �t 
på henne, og hun gir meg et smil El 
godt og vannt smil lllm vanner hjer
tet mitt. Så begynner hlDl å fortelle -
fortelle hva de andre har sagt, at de 
ikke vil være venn med meg. "Men 
jeg kan godt være med deg. Har du 
lyst til å være med meg hjem etter 
skolen?" spør Karianne. Om jeg vil? 
Det er det besre spørsmålet jeg har 
ffittpålente! 
Tenlc nå har jeg fåu en venninne. 
Jeg er nok liu usikker ennå, men 
Karianne er en kjempegrei jente 
som jeg setter svært høyt. HWl gikk 
ikke imot meg slik som de andre 
gjorde. Hun fulgte ikke "strøm
men". Og jeg ble ikke en ensom 
jente likevel, takket være Karianne. 

HJERNE

TRIM 

Loddren 
1. Kinesisk sykdomsbehandling
2. Australsk kastevåpen
3 .  Verdsene, ansll
4. Pynte
5. En type dans

Av Joakim Jonassen 
(Løsningen fmner du 
pl denne siden) 
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Alle fritidstilbud i bydelen registrert 

Fritidsarbeider Bodil Ullestad Løvås har samlet inn opplysninger 
om alle aktiviteter og fritidstilbud i Storhaug bydel. En publikasjon 

som kan bli nyttig for mange ,foreligger nå rykende fersk. 

Gravmonumenter 

50 års erfaring er din trygghet for fagmessig og trygg 
veiledning i forbindelse med kjøp, tilvirkning 

og montering av gravsten. 

th. 1'aaland (Jranill Å.s 
Granittsliperi og Kirkegårdsforretning 

Kirkebakken 36 - 4012 Stavanger - Tlf. 52 56 12 

BYDELENS ENESTE 

bakeri og konditori 

Nonnannsgt. 38 - 4014 Stavanger - Tlf. 89 0 I 56 - 89 0 I 54 

HEI Storhaug 
Salg av brukte møbler , hvitevarer , pynteting og tøy m.m. i 
Vaisenhusgt. 5, (Totalen), og i Romsøgården. Åpningstider, 
M.T.O.F. 8.30til 16.00, torscl. 8.30til 19 .00, lørd. 9. 00til 13.00. 
Skal du skifte ut møbler og andre ting du ikke har bruk for mer , 
eller kanskje gamle og rare ting du er lei av å ha i huset. 

Ja, da kan du ringe oss på tH. 57 11 00, og vi henter. Tøy og div. ting kan du også 
levere i våre utsalg. Tøy kan også leveres i våre kontainere ved Vaisenhusgt. og 
i Bergjelandsgt. ved Frelsesarmeens lokale . 
Tell. Vaisenhusgt. 5216 22, Romsøgården 53 6 3  40. 
Før du kaster noe, ring 52 16 22. 

Storhaug bydel har fått 
en rykende fersk oversikt 
over alle aktiviteter og fo
reningstilbud i bydelen. 
Tilbud for både barn, 
ungdom, voksne og pen
sjonister. 
Publikasjonen inneholder 
også oversikt over utleie
lokaler i bydelen. Ildsje
len bak registreringen er 
fritidsarbeider Bodil lille
stad Løvås, som gjerne 
deler sin viten med andre. 

- Det har lenge vært savnet en slik
oversikt over alle aktivitetene i
bydelen. Vi har ofte fått henven
delser om en slik her på bydelshu
set, sier Bodil, og forteller at når
den nå ligger på bordet, er en av
grunnene at Fritidskontoret i Stav
anger kommune ba om en oversikt
over alle aktiviteter for barn og
unge. Og da kunne bydelen like
godt lage en egen for alle alders
grupper. Hvilket også ble gjort.
- Under innsamlingen ble jeg
overrasket over hvor mange tilbud
som finnes for barn i bydelen. For
ungdom er imidlertid ikke tilbude
ne så allsidige, sier Bodil. Hun
forteller at oversikten er sendt ut

r 

Omtrekking av salong
møbler utføres 
Spesialitet stilmøbler 

LEIF MAURITSEN 
MØBEL TAPETSERMESTER 

Jelsagata 12- Telefon 52 55 33 

FACIT 
Egersundsgt 5 • 4015 Stavanger 

(04) 52 39 50
SALG OG SERVICE AV 

FACIT 

SKRIVEMASKINER 

REGNEMASKINER 

SKRIVERE 

TERMINALER 

PC.MASKINER 

TELEFAX 

MITA Kopieringsmaskiner 

CASIO Kassaapparater 

REKVISITA 

53 08 93 

52 84 27 

SPESIALBUTIKK I 3 HASJER FOR 
SNEKKElllAGDE FURUMØBLER, 
GAVER OG ANTIKVITETER. 

til flere sentrale virsksomheter, 
som skolene, bydelslegen og hel
sesøster, og til en rekke større or; 
ganisasjoner. Privatper-soner eller 
lag som ønsker opplysninger om 
aktiviteter, kan få dem ved hen
vendelse til Midjord bydelshus. 
Her finnes også infonnasjon om 
lokaler som leies ut. I alt 18 ute
nom bydelshuset. 

nøyaktig som mulig, men det er 
sikkret noen som har falt utenfor. 
Det ønsker vi tilbakemelding på, 
sier Bodil. Hun har nå liggende all 
informasjon på data, og oppjuste
rer fortløpende. Meningen er å få 
publikasjonen utgitt en til to gang
er hvert år, avhengig av endringer 
i foreningsstrukturen, kontaktper
soner og lignende. 

- Det er klart, jeg har samlet inn så

FØRERKORT 
Teorikurs klasse B 
29. april kl. 17.00

Påmelding tlf. 56 19 10 

st; STAVANGER TRAFIKKINSTITUTT t

Nytorget 8 

- AUTORISERT TRAFIKKSKOLE -

F A 5 T DB�- F O O D

Pede,sgt 53 4013 Stovonge, Tlf 04 53 31 66 

Mand.-fred. 11.30-22.00 • lørd. 18.00-22.00 • Bønd. 14.00-22.00 

,1l
QA 

Ill''

Servi,e linj�n 
Forl,rul,M1t17S,gt1(1""'1' OVSIXX - 11,.JnDPl�lt!r 

Vi gir råd og veiledning 
i utførelse 9v: 

Industrianlegg, kontor, forretningsbygg 
skoler, fritidsbygg og boliger. 

El. anlegg for messer. 
\'I BEHERSKER BÅDE STERK- OG SVAKSTRØM 

��!!�ER,,��!��tONAS 
RYFYLKEGATEN 70-4014 STAVANGER-TLF. 04-56 32 90-TELEFAX 04-56 31 98 

$tettt1�ffeMeti � 
q]t@urt 19.2s 

Merkevarer I manufaktur/trikotasje o.s. v. 

E' det framdeles folk i Østre Bydel som ikkje 
kjenne esse ??? 

Me e i Lervlgsv. 16, v/gml. Tau Bryggeri 
frå 10.00-19.00 • 10.00-14.00 eller på avtale 

Telefon
'-
56 28 50-56 28 51 
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.. og dansen går på Storhaug 
Vet du at Hiphop og Lambada er dans? Og at svært så 
mange mennesker i vår bydel vår tilbringer fritiden 
nettopp med dans? Neivel. Et besøk på Capezzyo dan
sestudio vil overbevise deg. Der treffer du treåringer i 
full vigør. Eller hva med en "middelaldrende" 45 åring 
på jazzballett? I alle fall har de klart å lage tidenes 
kabaret, endel av elevene ved dansestudioet. Og vi var 
der på premiere sist lørdag. Du kan få sjangsen lørda
gene framover. 

Dans er lydeligvis "in". Og ikke sess? To fullsatte saler, i alt 300 
nok med det. Bare halvannen må- mennesker, viste sist lørdag at del 
ned etter oppstart, insisterer ele- var det! El fargesprakende opp
ver på å sette opp kabaret. sen med dans som hovedelement, 
Revyer er velkjent nok i viste også at aktørene har jobbet 
Stavanger, men når Storhaug byr intens. 
på kabaret...ja, da må det bli sule- - De "vedtok" å holde seg hjem-

'
;, 

':. ·
., 

�t.\''. ". 
esld"er 

AVGANG : lØRDAG 
ÅretS', l ;•'tlt'ldårt 

Sti�itjrtit . ' f��- ring oss 
for å:la �ilsendt program 

✓ 
FLYSPESIALIST� 
Stavangerske 
Relsebym 
Børehaugen 1 
Stavanger 
Tlf.: 516300 

Stavangerske 
Relsebyn\ 
avd. Forus 
Forusbeen 40 
Tlf.: 571000 

Retaesenteret t 
Sandnes l i Huset Virt 
Sandnes I 
llf .: 666060 a 

me i påsken for å øve. Og da måt
te jo jeg også bare holde meg 
hjemme, humrer daglig leder av 
dansestudioet, Trygve Larsen. 
Også han på scenen under kaba
reten. For han har 15 års scene
erfaringen - og er like "dansegal" 
som disse "nygale". 
Capezzyo dansestudio ble startet 
helt i slutten av februar i år. 
Oppslutningen har vært enorm. 
Fra alle aldersgrupper. Minsten er 
tre og et halvt år, og danser med 
oppriktig barnlig glede. men det 
finnes også "barka middelaldren
de menn" som slår til og prøver 
seg på jazzballett En suksess, 
som først og fremst henvender 
seg til folle i nærmiljøet Til 
Storhaug-bueme. 
- Hva får noen til å starte et dan
sestudio på Storhaug?
- Nei, kan du begripe det? (latter)
Jeg hadde tenkt å overlate daglig
ansvar til helt andre enn meg
selv, men må tre inn i rollen nå i
begynnelsen 1ross full stilling ved
siden av. Men - altså - hvorfor?

Jo, det har med å elske å danse å 
gjøre. Jeg har danset selv i rundt 
15 år, og har savnet et miljø 
rundt det. Derfor, sier Trygve 
Larsen. I løpet av så kort. tid har 
han rundt 150 elever i alle alders
grupper. Undervisningen skjer på 
mange felt: Barneballett, disco
jazz, Lambada (Sving/Rocken
Roll) , klassisk ballett, show
dance og hiphop. 
200 kvadratmeter lokaler er ikke 
nok. Larsen trenger instrulctører. 
Og han har fått med seg en eng
elsk instruktØr, som gir opplæring 
til hans egne instruktører. En er
faren engelsk kvinne med 15 års 
praksis bak seg. Han er tydeligvis 
stolt av det! 
- Folle koser seg, det er det vik
tigste, sier Larsen til Bydelsavisa.
Alt mens han entrer scenen for
nok en gang å være med på kaba
reten de 17 elevene har satt i
verk. Nærmest insistert på skal
kjøres. Og Larsen har sagt "ja": -
Vi kjører så lenge det er publi
kum.

BIRGER JOHNSEN 

STEININDUS1 RI 

Sandeidgt 21 - Tif. (04) 52 18 84 
Postboks 395 - 4001 Stavanger 

Gravmonumenter i enhver utførelse 
SKIFER: Trappetrinn - Peisplater - Aiser - Bruddheller m.m. 

MARMOR: Bordplater - Vmdusplater - Riser m.m. 

Salg av 

Jakt- og 
Fritidsklær & Militæreffekter 

'�l.1\a'II)
,��l:IMl'Olfi 

Pedersgt. 47 - Tlf. (04) 53 01 68 

Alltid vakt! Omgående utrykning og sikring. 

Raskeste reparasjon. Glass på lager. Solid stab 

med fagfolk. Sentral beligenhet 

ELVIOS @6 OlASS 

Velkommen til et opplevelsesrikt 
møte med billedkunst og 
ROGALAND KUNSTNERSENTER 
Galleri SKF Bildende Kunstneres 
Forening Rogaland 
Galleri NK Norske Kunsthåndverkere 
Rogaland 

Rogaland Kunstnersenter er et service
sted og kontaktskapende ledd mellom 
billedkunstnerei1(unsthåndverkere og 
publikum. 

VI driver: 
OPPDRAGSFORMDLING 
KONSULENTVIRKSOMHET/ 
INFORMASJONSVIRKSOMHET 
OPPSØKENDE VIRKSOMHET 
OPPLÆRING/KURS/SEMINARER 
UTSTUINGSVIRKSOMHET 

Ustillinger i eget galleri 
(Galleri BKF og NK) . 
Permanenten -billedkunst og 
kunsthåndverk i kommisjon. 
VandreotstiUinger i fylket 
Utstillingssamarbeid med andre 
forrnidlingssteder. 

Vi kan tilby et godt utbygd slldesarkiv og 
kunstnerkartotek. 
Vi kan gi opplysninger om kunstnernes 
art>eider og tjenester og 
utsmykkingsprosjekt i reglooen. 

2. mal-16. mal
FRANTISEJ< JANAK

GLASS 

9, mai-16. mal 
Arrangement i forbindelse med 
SPECULUM Nordsjøfestivalen for 
samtidskunst, Stavanger. 

30. mal-13. Juni
SUZANNE ØGAARD

fra Landsforeningen
Norske Malere 

maleri 

Nedre Dalgt. 4-6/Nytorget 
4013 Stavanger 
Tlf 04 • 52 72 34 

Åpningstider 
Tll'Sdag • fredag kl 10.00 • 17.00 
Mandag stengt. 
vtulstilrlllQer 
Torsdag 10.00 -19.00 
lørdag 10.00. -14.00 
Søndag 12.00 -16.00 

TRYKKERIET 
PÅ 

STORHAUG 

Karlsminnegt. 37. 4014 Stavanger
Telefon: 04-89 01 30. 
Telefax· 04-89 06 08 

MASKINGRA VØREN 

MARTON OLSEN 

Alt i ma.1kingravering 
Pedersgc. 29 

Telefon 52 02 15 
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17. mai-arrangement
på Storhaug
Storhaug skolegård 
Etter barnetoget samles v1 1 

skolegården på Storhaug skole 
der korpset arrangerer den tra
disjonsrike bydelsfesten der 
alle er velkomne! 
Kafeteria med salg av kaffe, 
kaker, rundstykker, brus og is. 
Gårdskjøkken som selger piz
i.a, vanne pølser og pommes 
frites. 
Leker og aktiviteter for små 
og store. 
Storhaug skolekorps spiller -
selvsagt! 
Kake- og konfelctlotteri. 

Maurtua 
ungdomsklubb 
17. mai blir det stafest i
Varden kmces ungdomssenter.
Mawtua ungdomsklubb arran
gerer fest for alle over 13 år.
Påmeldingsfrist er 10. mai - til
Mona (ungdomssekretæren) ..
For mer informasjon: Følg med
på plakater på skolene. Velkom
men til et alkoholfriu alternativ
17. mai.

Vardenbarnehage 
Stolt familiearrangement hol
des i Varden barnehage etter bar
netoget 17. mai. 
Leker, konkurranser, aktiviteter 
for barn og unge. 
Salg av brus, is, kaker og kaffe. 
Arr: KFUM/KFUK-speiderne i
Varden menighet 

St. Johannes 
menighetssenter 

Ferieklubben 
Det viktigste er å ha det gøy! 
Ferieklubben vil i år bli arrangert 
over to uker fra 24-28. juni og fra 
1-5. juli. Vi treffes klokka ni om 
morgenen og drar avgårde på 
spennende 
utflukter. Tilbake igjen til klokka 
tre. 
Vi skal fiske, bade og grille. 
For barn i bydelen fra 7-12 år. 
Søknadsskjema vil bli delt ut på 
skolene 
med søknadsfrist 24. mai. 
Prisen er kr. 400 for et barn i en 
uke. 
Voksne ledere fra Nylund Fritids
klubb 
og Midjord bydelshus. 
Arr: Storhaug Kultur og Fritid

Ett-års jubileums
konsert Storhaug 
bydelsmusikkskole 
holdes på Midjord bydelshus 
lørdag 4. mai kl 17.00 
Fra programmet nevnes 
innslag fra gitargruppen, 
messingblåsere og lærerensemb
let 
Kaker og kaffe, 
boller og brus. 
Alle musikkskolens elever m/fa
milie 
ønskes hjenelig vel.kommen til 
koselig samvær. 

Pensjonisttreff 
busstur 
Torsdag 30. mai arrangerer 
Varden menighet busstur til 
Ørsdalen. Bussavgang fra 
Varden kirke klokken 10.30. Bål 
over Ørsoatsvannel. Middag på 
Ørsdalen Turistsenter. Turen går 
videre til Stavtjønn, Gloppedalen 

BYDELSAVISA 

og Byrkjeda! lysstØperi. Hjem
konst ca. kl. 17.30. Pris: 100 kr. 
pr. person - betales ved påmel
ding. Bindende påmelding senest 
21. mai. VELKOMMEN.

Korkonsert 
Søndag 28. april kl. 19 er det 
konsert i St Johannes kirke med 
koret Canticum fra Oslo sammen 
med musikere. 
Sokneprest Harald Johnsen. 
Entre kr. 30. 

0 
• 

Arets memghetstur 
Vi drar til Holmavatn 2. juni 
felles avreise etter Gudstjenesten 
i St Johannes menighet 
- sommerskjønn natur
- hele menigheten på tur
- vi kommer til ferdig middag
- uteleker og mye moro for alle
- godt program
- kaffe og noe å bite i blir det og
Sett av datoen og bli med!!
- vi tar opp påmelding pga trans
port og middag.

Leie av lokaler 
for høst-91 og vår-92 
Foreninger og grupper som øns
ker å leie lokaler 
i Bergelands Bydelssenter, Mid
jord bydelshus, 
Nylund skole, Storhaug skole el
ler St. Svithun 
skole, må søke innen I. mai. 

Aktiviteter som har tilkny1ning 
til bydelen 
vil bli prioritert. Eldre vil ha for
trinnsrett ved leie av Bergelands 
Bydelssenter. 

Skjema fås og leveres på ut.lei
estedene og i 
bydelsadministrasjonen. 

Barnearbeidet i 
St. Johannes 
menighet 
Minitreff: 
For foreldre og barn, 
dagmammaer og barn. 
Mat medtas 
Hver torsdag kl. 10.30 
Førskoleklubben (3-7 år): 
Hver tirsdag kl. 17 .00 
Miniklubben (1-4. klasse): 
Hver onsdag kl.17 .00 
Maxiklubben (4-7. klasse): 
Hver onsdag kl. 18.00 
Barnekoret (6 år-3. klasse): 
Tver torsdag kl.15.00 i kirken 
Juniorkoret: 
(4. klasse og oppover) 
Hver torsdag kl. 16.00 i kirken 
Søndagsskolene: 
Hver søndag (unntatt 
ved familiegudstjeneste) 
På Storhaug skole kl. 0945 
I SL Johannes kirke/ 
menighetssenteret kl. 11.00 
Ungdomsklubb: 
(7. klasse og oppover) 
Hver fredag i menighetssenteret. 

Lørdagskos i 
menighetssenteret 
St. Johannes menighet inviterer til 
lørdagskos i menighetssenteret, 
Høgsfjordgl. 8, 4. mai kl. 16-18. 
Variert program for alle aldre. 
Leif Inge Vikse blir med og viser 
lysbilder med musikk fra Japan. 
- god mat - utlodning
ALLE VELKOMMEN

Førskoledager 
For barna som begynner· i første 
klasse til høsten blir det førskole
dager på begge barneskolene fra 
14.-16. mai, Id. 8.30-11. 
Del blir 42 førsteklassebarn på 
Nylund skole og 34 på Storhaug 
skole. 

Det blir stor nasjonalfest som 
alle ønskes velkomne til 17. 
mai. Vi får festtaler, nasjonal
sanger får sin plass, det blir un
derholdning og god mat 
Gå ikke glipp av festen på 17. 
mai klokken 19! 

TIPS Bydelsavisa! 1. mai-frokost
Telefon 50 86 02 Storhaug SV arranger frokost i 

Midjord bydelshus 1. mai kl. 9.30

DELIKA TESSEKJØKKEN 

Pedersgt.12 

Nylaget fiskemat og fiskefarse hver dag 
Smørbrød til alle anledninger 

Tlf. 52 68 40 - 52 54 88 

JERN KAMMERET 
RYFYLKEGT. 45- TELEFON 56 25 94 

Norges råeste helsestudio. 

Alt fra trim til tortur 

Vi har utstyret og kunnskapen, 
resten er opp til dere! 

◊ MUller:S eftf. 
ØIVIND PETTERSEN 

SYKEARTIKLER 
Vaisenhusgt 19, 4012 Stavanger. llf. (04) 52 48 71, privat (04) 62 37 80 

Åpningstider: hverdager kl. 09.00-17.00 
torsdag kl. 09.00-19.00 

øvrige dager 09.00-15.00 
lørdag stengt 

«Lampehuset på Nytorget» 

Egen installasjonsavd. på 
sterk og sv. strøm. 

Ingen oppdrag for små. Ingen for store. 

Eleldri9ke Installasjoner- bnlk fagmann elet I41M81' aeg. 

[il RUNESTAD ELEKTRO A/s.

lnnh. Rolf Runestad - Pedersgt. 2 - Tlf. 53 10 44 

Sosialistisk kor synger 
Barneprogram Rimelige priser. 

Er du klar? 
Bridgeklubben Klar spiller 
Midjord bydelshus hver torsd: 
klokken 19.00. Nye spiller øn 
kes velkommen. 
Møt opp, eller kontakt Fra1 
Fosse, tlf.: 52 89 28. 

Kom sammen 
etter fødsel en! 
Vi møtes hver tirsdag kl. 12.30 
Midjord bydelshus. 
Treff andre nybakte mødre 
Storhaug. 
Vi har noe å lære av hverandre. 
Kaffe og te. 
Besøk av helsesøster, fysiote1 
peut og andre. 
INTERESSERT? 
Kontakt Storhaug helsestasjc 
tlf. 50 98 06 
eller Midjord bydelshus 56 36 t

Skipper Worse Varde 
holder til i Varden kid 
Ungdomssenter og har 
kafeteria mandag, onsdag, to 
dag og fredag fra 
kl. 10 til 13. Servicetilbud: M 
dag sd is tri busjon, 
rådgivning, transport for fur 
SJonshemmede og 
trygghetsalarm. Andre aktivitet 
Bingo, trim 
andakt og "Syng med oss"-sa 
finger. 

s._ Q r Reiser _.,R 
.... 

--... .. ._ \-,,,i/ 

4, 5 og 7 dagers ture, 

• 

Spennende konkurranse, 
med premier ogsA I Arets 
program/ 

• 

Kontakt ditt reisebyrd ellE. 
oss direkte. 

Tit 04-55 60 66/55 62 7 

S.Øl Rei5er 
- fordi vi kan buss!

-
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Vi vet det meste om aktiviteter 
og foreningstilbud på Storhaug! 

Bruk bydelshuset 
Midjord bydelshus rommer storsal med plass til 
100 personer, grupperom, kjøkken og atelier. 

- Gode parkeringsforhold
- Spennende lekeplass utenfor
- Vi har TV /video, overhead, tavler lysbildeapparat

Bruk huset til kurs, møter, loppemarked, 
utstilling og mer! 

Utleie avstor grill og videokamera til foreninger/institusjoner 
på Storhaug 

Nedre Ramsviksvei 1 Telefon: 56 36 61 

Kontakt oss mandag-fredag kl. 10-13 
eller mandag-torsdag kl. 18-22 

Kurs om barn 
på Midjord bydelshus 

Torsdag 25. april: 
Praktiske formingsakti viteier 
for 2--3 åringer 

v/høyskolelektor 
Ragnar Sørensen 

Torsdag 23. mai: 
Barns oppvekstvilkår 
Fysisk aktivitet, helse, kosthold 
og StreSS 

v/høyskolelektor 
Odd H. Kvaale 

Barnslek 
Lek på ulike alderstrinn 
\bksnes holdning til barns lek 
Sosiale forhold i barnegruppene 
Inntrykk og opplevelser i
ramsliv 
v/styrer Annlaug Madland 
Sørensen 

Kursene er gratis og varer fra 
Id. 1930-22.00. 

Søknadsfristen har gått ut, men 
interesserte kan forhøre seg om 
ledige plasser ved henvendelse 

Kultur og fridd, tlf. 56 36 
61/50 86 08. 

TIPS 

Bydelsa visa! 
Telefon 50 86 02 

Hva skjer? 
Skjer det noe du/dere vil fortelle 
andre i bydelen? Disse sidene er 
her for å annonsere neuopp om 
det. Vi vet det skjer mye. Ofte 
mye mer enn det vi får med. 
Men ofte er det fordi stoffet blir 
for sent levert. 

Neste bydelsavis 
kommer ut S. juni. 

Stoff som skal inn på sidene må 
helst være oss i hende to uker 
før. 

Jo tidligere vi får beskjed, jo 
slØrre er sjangsen for å få an
nonsen aktiviteter og arrange
ment 

Stoffet leveres 
Midjord bydelshus 
N. Ramsvikv. 1 Tlf. 56 36 61

Eller sendes på Fax.: SO 86 OS 

BYDELSAVISA 15 

Bergeland bydelssenter 
Jelsagt. 2 - tlf. 53 52 67 

Kafeteria 
mandag til torsdag kl. 10-13. 
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Mange aktivitetstilbud for eldre; bingo,.=�,. 
-

turer, hyggekvelder, slektsgranskning, :t., 
lefsebaking, trim, bridge, hobbygrupper 
og snekkerverksted. 

Fødselsforberedende 
samtalegruppe 

starter mandag 29.4.91 
kl. 17.30 

Storhaug helsestasjon 

Kursledere: helsesøster -
jordmor - fysioterapaut 
6 samlinger å 2 timer. 

1. Bli kjent - svangerskapets
fysiske og psykiske
forandringer. Kom i fonn
til fødselen.

2. Kroppsbevissthet -
fødselssmerter
avspenning.

3. Fødselsforløp.

4. Barselstid - å bli foreldre.
Avspenning.

5. Amming. Korn i form til
fødselen. Avspenning.

6. Barseltreff m/øvelser

Pris: kr. 520.
Gravide får mer informasjon og 
kan melde seg på til Storhaug 
Helsestasjon, BirkelandsgL 2, 
Llf. 50 89 06. 

Nlr uhellet har 

kommer·· Farstad 
· med ny rute I
Kontakt fagmannen 
Stavanger - • 
Kvitsøygt.95 
Tit. 04-56 25 00 

Avd. 

Egersund: 

�47.• 
TIi. (04) 49 01 29 

DØGNVAKT 04-72170 

Metodisstkirkens menighet 
Aktivitetsdag annenhver mandag kl. 17 .30 for foreldre og barn. 
Speideren for gutter og jenter fra 7 år treff es onsdager kl. 17 .30. 

Ungdomskoret, fra 12 år, øver hver torsdag kl. 19-21 

Nytt A-lag på Storhaug 
Arbeiderpartiet utvider virksomheten på Storhaug, og skal opprene et nytt 
partilag med vekt på saksorienterte møter, bydeles- og kommunalpolitiske 
saker. Nær kontakt med Ap-representanter i styrer og utvalg står sentralt 

Første møte: Mand. rr. mai kl 19.00 
i Bergeland bydelssenter Jelsagt. 2 

Kveldens tema: Aktuelt i Stavanger v/ ordf ører Tore Nordtun 
Åpen debatt "Hvilke saker skal det nye A-laget i bydelen priritere? 

Entrekr. 10 
Kont.pers.: Terje Rønnevik, tlf. 50 7217 (A) 56 33 44 (P) 
eUer Torgrim Olsen, tlf. 57 57 00 (A) 53 23 94 (P) 

l l'U:l'l'Y�
2- .;JAJCTSN PÅ ltØD OlttOJU
$ .SE HAN SNAJ<læR.
4 'tR.OOP BBVBRLY HlLLS 
S IT (S'IEPHEN KING) 
6 DAGEN' ER DIN 
'I ROBOCOP2 
8 BRANNMAN SAM 
9 lllACK RAIN 
10 MANNEN FRA BERLIN 

Nye filmer hver uke! 

VOLD REGNSKAPSKONTOR 

Høylandsgt. 11 
4300 Sandnes 

Postboks 165 
4301 Sandnes 

Tlf. (04) 664066 
Fax. (04) 66 76 47 

Steinsvik 
Maskinindustri a .s 
lslandsgt. 21, 4004 Stavanger 



Vi fortsetter markeringen av navneskiftet 

fra Norol til Statoil med følgende TILBUD 

5stk. 
engangssvamp 

Voks Shampoo 

UKE 17 og 

kr.10,-

kr.15,-

Statoil Service Lagårdsveien 
LagArdsvelen 123, 4010 Stavanger 
Tlf. (04) 52 87 44 

Skulle du gå forbi. 
så ikke gjør det. 
STIKK INNOM!!! 
DU KAN SELVFØLGELIG OGSÅ 
RINGE OG BESTILLE PIZZA. 
VI BRINGERt 

18 

Trekule 

Setetrekk .. 

kr. 69,- ' 

Statoil Service Haugesundsgaten 
Haugesundsgt. 3, 4014 Stavanger 
Tlf. (04) 52 86 67 

� STATOIL 

PIZZA & VINHUSET 
PÅ STORHAUG 

RING: 521140 
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