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Den
store
dagen
Skolestart er en dag vi
alle husker og ser tilbake
til. Nesten åtti nye første
klassinger sto i år i skole-
gårdene på Storhaug og
Nylund skole og ventet
på opprop. På å gå inn i
sin aller første skoletime
«på ordentlig». De fleste
med sommerfugler i ma
gen når den store dagen
endelig opprant. Og du,
og du, så godt det er å ha
en hånd og holde i på en
dag som dette!

Mer side 8

Skolen
i ruiner
I april 1940 ble et engelsk
fly skutt ned over bydelen
vår - la Storhaug skole i rui
ner. De som var Stor-haug
elever i krigsårene, hadde en
omfiakkende tilværelse med
mange forskjellige tilholds
sted.
August Mauritzen, som be
gynte i første klasse ved
Storhaug skole i 1940, for
teller hvordan krigsårene
fortonet seg for Storhaug
elevene.

Mer side 4 og 5
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Skolefritid
suksess
Skolefritidsordningen på
Nylund skole har startet
opp med nær 40 påmeidte
barn. En braksuksess, og
barna; ja, de var “hjemme”
fra første Øyeblikk. Mange
spennende aktiviteter står
på tapetet. Mer side 9

.
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Apning av
ny tursti
Dette gjør vi til en bydelsfest!
Foreninger og andre som vil
delta i planlegging eller bidra
til arrangementet bes møte på
Midjord bydeishus mandag
16. sept. kl. 18.00. Gode idéer
og forslag til arrangementet
kan leveres eller ringes inn til
Storhaug Kultur og Fritid tif.
56 36 61 / 50 8608.
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INVEST AS

Privatokonomisk rådgivning

øyvind Paust Andersen
St. Olavsgt. 13, 4005 Stavanger, Tif. (04) 53 56 95 - 53 66 21

Utleie av personell

Telefon 04-52 25 90

Birkelandsgt. 18
4012 Stavanger

‘4.

ANNLEGE G. KOMMEDAL Nymannsveien.

Mer side 7



2 BYDELSAVISA

Sommeren er snart forbi, og hØst-
mørket tai over de sommervarme
kveldene. Så er det oss da, som
sitter og skal styre den del av
byen som fikk navnet Storhaug.
Personlig synes jeg det er et bra
navnevalg som gir gjenklang over
hele byen.

Når det gjelder styring av denne
bydelen, så er vi kommet dit hen,
at alle ting er innenfor den forvalt
ning som var bestemt gjennom
bystyret og departementet. Denne
forvaltningen kalles også “frikom
muneforsøket på Storhaug”. Det
har ikke vært noen lett marsj.
Bydelsutva1et skulle egentlig
overta denne styringsprosessen fra
januar 1988. Men etter at vi nå
har fått både skole, barnehager,
førskole og tislutt de private al
dershjem innefor vår forvaltning,
skulle vel ringen være sluttet for å
bringe både resultater og frem
tidsvyer fram for vår bydel.

Administrasjonen har vært med
på å legge alle forhold til rette og
vært den pådriver som tilslutt skal
gi oss oversikt og prognoser for
forvaliningen for resten av året og
det kommende år.

“Hva har vi så maktet i dette året -

og hva er resultatet blitt?”

Om en av stØttespilleme har vi
fått frem en del ting som kan være
med på å skape ne fremtid for by-
delen Storhaug. Men vi har
mange ting igjen som må komme
bedre frem for de bebome som
kanskje ikke har blitt hørt.

Her tenker jeg spesielt på barna
og de eldre som kanskje ikke er
fornøyd med det vi i bydelsutval
get gjør. Men for noen har vi
kommet godt i gang - alle de tre
skolene er i bruk og selv om ekel
te ikke er fult belagt har vi målset
tingen klar. Skolene er her og skal

brukes til det formål de ble bygget
for undervisning og opplæring.

Det har vært mange møter og stor
velvilje både fra skolestyrerne,
administrasjonen og bydelsutval
get som ble satt til å være med i
disse komiteer. Dette resultatet
står det respekt av. Mange har del
tatt i diskusjoner og tilrettelegging
slik at målsettingen er blitt nådd.

“Hvilke oppgaver gjenstår før vi
slutter av dette året?” (Det er jo
valgår, og frikommuneprosjektet
fortsetter ett år til uansett)

Som Høyre-mann er det spesielt
en sak jeg vil nevne som hele by-
delen og byen vil få nytte av i
fremtiden: Nemlig ny tunnel fra
Steinhagen til Strømsbrua. Tra
fikkforholdene på Storhaug vil bli
ganske uholdbare hvis vi ikke gjør
noe med det nå, og jeg vil arbeide
for å få denne planen på dagsor
den slik at den kan bli virkelig.

Så til de eldre i vår bydel: Vi ve
at mange eldre ikke har det så br
og føler seg utrygge - og vi na
gjøre noe for dem! Ramsvikhagei
sykehjem skal utbygges for å av
hjelpe situasjonen for de som
dag er plassert på private alders
hjem, samt de som ikke har muli
ughet for å få den pleie og omsoq
et sykehjem har.

Jeg er ikke tilfreds med kommu
nens behandling av institusjonei
og da særlig ikke den reduksjoi
av betjening som de private al
dershjem har måttet gjennomføn
på bekostning av eldres ve og vel
Hverken beboere eller betjeninj
har nytt godt av dette og det Øko
nomiske resultrat har vi ikke sel
noe av. Resultatet har kun bli
frustrasjon og håpløshet båd
blant de ansatte og eldre.
Her må vi se på om den innspa
ring kommunen har lagt opp til e
forsvarlig - jeg tror ikke det, o
vil følge nøye med på det son
skjer.
Til slutt vil jeg ta med en sak son
beboerne jå Storhaug har vente
på lenge: gangstien rund
Bergesen-eiendommen som nå e
ferdig. Det er en perle jeg tro
mange bydeler vil misunne oss
Ja, det er en ting som skaper gled
både blant Storhaugs befollcnin
og som bydelen må ta godt var
på. Vi som er valgt for å styre o
tilrettelegge forholdene, er ogn
avhengige av dere som bor i by
delen. Ta kontakt og gi oss infor
masjon om saker dere brenner fo
og som vi bør gjøre noe med.
Som representant for HØyre vi
jeg jobbe videre med de sake
som jeg selv og andre i vårt part
er opptatt, så får vi håpe på en fli
fremtid og et godt valg for alle p
Storhaug.

Hilsen

Petter Wolden
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FOR EGEN REGNING

Storhaug - en målbevisst bydel!Ny start
De har begynt på et helt nytt kapittel i livet sitt, alle fØr
steklassingene i bydelen som tok til på skolegang nylig.
Nye dager fulle av ny kunnskap og innsikt. Av nysgjer
righet og seiersglede. Men også av nederlag. Sånn er den
offentlige skole. Og sånn er livets skole. Seier-nederlag.

Vi er alle tapere. Før eller siden - mer eller mindre.
Derfor trenger vi alle også en ny start iblant. En ny “sko
leport” å gå gjennom for første gang. Med blanke ark -

og med en førsteklassings vitebegjær. For har vi det, uan
sett alder, har vi innrømmet at vi kanskje ikke tok de helt
riktige notatene på livets skole likevel. Kanskje vi likevel
ikke visste aller best, når alt kom til alt?

Politikere trenger også en ny start. De trenger det kanskje
oftere enn oss andre “alminnelige” mennesker. For de
styrer alle våre felleseide goder. Og onder. De blanke ar
kene, vitebegjæret - og vidsyn - er viktigere for dem enn
for oss.

Riktignok ble de satt på skolebenken for etpar år siden,
bydelspolitikeme våre. De fikk lære om prØveprosjekter
med desentralisert kommuneforvaltning. Budsjettbe
handling og saksgang. De har lært hva det vil si å forval
te. Forhåpentligvis.

Men hvordan de forvalter alle de pengene, menneskene
og institusjonene i bydelen vår som de “hersker over”,
det har de ikke lært på skolebenken. For det er politikk.
Og noen ganger manglende evne til å ta fram en ny blokk
med blanke ark. Noen ganger mangler vidsynet - eller
innsikten. Iblant også viljen, som bare kommer fram i da
ger som disse: valgtider.

Det er vår oppgave å sette dem på skolebenken hele ti
den. “Lese dem leksa.” Selv ikke førsteklassingene på
Nylund eller Storhaug skole vet at de har gjort feil, om
ikke læreren setter id strek i boka. Hvorfor skulle politi
kerne? Men i livets skole, i politikken, er det vår oppga
ve. Du og jeg som må sette “røde streker” i bøkene til po
litikerne. Bare med mange nok rØde streker, får vi dem til
å gå hjem og “skrive hundre ganger riktig” i hjemmelek
se. Og gjøre det riktig neste gang.

Få en ny start. Red.

Petter Wolden representerer
Høyre i Storhaug bydelsutvalg.

Han er medlem av underutvalget
for tekniske saker.
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Neste nummer av bydelsavisa
kömmerut

onsdag 30. oktober.
Innleveringsfrist for annonser og stoff:

Fredag 18. oktober.

FOR STORHAUG

TRYKKERIET
PÅ

STORHAUG
VI LEVERER:

Smørbrød - Koldtbord — Varm 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

‘TRYKKERI
Karlsminnegt. 37, 4014 Stavanger

Telefon: 04-89 01 30.
Telefax: 04-89 06 08



FRIKOMMUNEN

forvalte.
I forslaget til neste års budsjett
som ble lagt fram på mandagens
bydelsutvalgsmøte - men utsatt
til neste møte - er det er grunn-
skolene i bydelen som spiser
mest av budsjettet for Storhaug
bydel, med bortimot 22 millioner

- Pengene vil bety et stort løft for
barnevernet i bydelen, både når
det gjelder forebyggende arbeid
og konkrete tiltak. Ikke minst
fordi Stavanger kommune også
har gitt 100.000 kroner hver i
ekstraordinære midler til
Storhaug og Jåtten bydel, sier
konstituert administrasjonsleder
Inger Elvik til Bydelsavisa. Hun
forteller videre at bydelen har
fått visse retningslinjer for å bru
ke pengene. Blant annet skal
pengene gå til barn og unge un
der 18 år, de skal prioriteres ut
satte grupper, og man skal priori
tere tiltak som barn og unge har
engasjert seg i.
Klientutvalget på Storhaug har
lagt fram innstilling for bydelsut

Storhaug bydelsadministra
sjon har fått innvilget
280.000 kroner i statlige
midler til opprettelse av fri
villighetssentral. Storhaug
bydel har ikke søkt om slike
midler. Det har derimot to
menigheter i bydelen.
De to søknadene til departemen
tet kommer fra Varden menighet
og en fellessØknad fra Betania

Ingen av medlemmene i
Storhaug bydelsutvalg ønsker å
åpne for organisasjoner som
observatører i bydelsutvalget.
Det kom fram på sist bydelsut
valgsmøte.
Dermed har også bydelspolitiker
ne bevist at de kan sette igang et
stort byråkratisk apparat, med ut
redninger, hØringsrunder, be
handling - og ny behandling -

kroner i driftsomkostninger. Pleie
og omsorg kommer på en god
annenplass, med nær 19 millio
ner kroner. Aldershjemmene kos
ter bydelen vel 16 millioner. I
store trekk er driftsutgiftene bare
oppjustert med to prosent i for-

valget hvor de foreslår at drØye
80.000 kroner går inn i skolene.
Utvalget har videre foreslått
10.000 kroner til Nylund fritids
klubb, 5.600 til helsesøstertjenes
ten, samt 3.000 kroner til styr
kingstiltak ved St. Svithun skole.
Totalt rundt 100.000 kroner.

Korpsdebatt
Men også Nylund skolekorps har
søkt om midler, totalt 45.000
kroner, og flere politikere reager
te på at søknaden var avvist av
klientutvalget. På tilskuerbenk
satt flere av korpsets styremed
lemmer og fulgte interessert i de
batten:
- Det kan vel ikke være så van
skelig å vurdere sju søknader!

stiftelsen, Indremisjonen og Sta
vanger Domprosti. Mandag ved
tok imidlertid Storhaug bydelsut
valg å opprette en frivillighets
sentral for “gaven”. Bevilgnin
gen skal dekke lønn og personal
kostnader for leder av sentralen,
som får lokaler i bydelsadminis
trasjonen på Kyviksmarka.
Bydelspolitikerne vedtok også at
ved etablering av frivillighetssen

som de egentlig ikke har noen in
teresse for å se resultatet av.
Saken om representasjon av en
observatØr fra hver av barne- og
ungdomsforeningene i bydelen til
Storhaug bydelsutvalg var oppe
til behandling før sommerferien,
hvor den ble utsatt. Mandag, før
avstemming om hvilke modell
for en slik representasjon man
skulle velge, foretok politikerne

hold ti i fjor. De områdene hvor
det er rom for satsing, som bar
nevem, dreier det seg om ekstra
ordinære midler fra Stat og kom
mune. I det budsjettet bydeispoli
tikeme har å forholde seg til, er
de aller fleste ørene bundet opp
til nødvendig drift.

Investeringer
Bare 930.000 kroner er avsatt til
investeringer neste år. Av dem
skal 600.000 gå til utbygging av
Storhaug helse og sosialsenter,
mens 330.000 kroner skal brukes
til utbedring av St. Johannes al
dershjem. Bydelspolitikerne vil
dessuten søke om midler utenfor

var Helge Svendsen (FrP) sitt
kjappe svar, etter at Petter
Wolden (H) foreslo utsettelse av
saken. For så stor kattepine ble
dette at korpset ikke var tilgode
sett med barnevemsmidlene.
Det var Egil Larsen (A) som til
slutt fikk, mot SV og Venstres
stemmer, flertall til sitt forslag.
Det gikk på å redusere tilskuddet
til Storhaug skole, til 70.400 kro
ner, gi Nylund skolekorps
14.000, redusere tilskuddet til
Nylund fritidsklubb fra 10.000
kroner til 5.000. Samt å Øke til-
skuddet til helsesøstertjenesten
fra 5.600 til 7.600.

Nasjonal målsetting
De statlige midlene som nå er
delt ut til kommunene - og fri-
kommunene - er et ledd i den na
sjonale målsettingen som går ut
1993. Her heter det at kØen på
alle meldinger forbundet med
barnevern skal være halvert in
nen utgangen av 1991. Neste år
skal den være avviklet.

tral i bydelen, skal det innledes
samarbeid med mulige saamar
beidspartnere innen bydelen.
Administrasjonsleder Inger Elvik
ser ikke bort fra at dette blir me
nighetene som i utgangspunktet
søkte om midlene.
Opprettelse av frivillighetssentra
ler rundt om i landet, har sitt ut
spring i at Stortinget har bevilget
30 millioner kroner til slike sen-

en avstemming om man “Ønsket
alt ved det gamle”. Et forslag
som ble vedtatt enstemmig.
Dermed ble heller ikke represen
tasjon overhode debattert.
I forkant har bydeispolitikerne
latt dette spørsmålet utrede og
latt det gå ut til høring. Forslag
til vedtak - for annen gang - er et
resultat av de merknader som er
kommet inn. Men når alt kom til

budsjettrammen til å starte for-
prosjekt i forbindelse med utbyg
ging av 60 nye sykehjemsplasser
i bydelen. Etter planen skal det
brukes 32 millioner kroner til
bygging av nytt sykehjem med
60 plaser og dagsenter i 1993,
samtidig som det er tenkt brukt
15 millioner kroner på utvidelse
av Ramsvikhagen sykehjem i
1994. Utvidelse av familiebarne
hagen og opprettelse av åpen
barnehage er satt opp med
550.000 kroner i investeringer i
1993, men politikerne har priori
tert dette for neste år, om
Stavanger kommune vil gi midler
utover rammebudsjettet.

På Storhaug skal man opprette en
ekstra stilling ved sosialkontoret,
en halv stilling ved helsesøster
tjenesten, samt stillingen som
miljøarbeider til skolen.
- Vi kommer også til å bruke
penger på kompetanseøking i
barnehagene. Da tenker vi på
kursing, blant annet observasjon.
Om personalet oppfatter signale
ne fra barn tidlig, er det mulig å
komme tidlig inn der hvor det
kunne utviklet seg “tunge” bar
nevemssaker, sier Inger Elvik.

traler for inneværende år.
Hensikten er forsøk med utprØ
ving av modeller for mobilise
ring av frivillige til å gjøre en
innsats, hovedsakelig innen om
sorgsyrkene. Sentralen skal nær
mest være et formidlingskontor
mellom dem som Ønsker å gjøre
en frivillig innsats i nærmiljøet,
og dem som Ønsker å få utført
oppgaver av frivillige.

alt, var altså ikke politikerne in
teressert i det som var utgangs
punktet, nemlig drive politikk
med “grasrota” som medspillere.
- Synd, sier en representant for
foreningslivet på tilskuerbenk
under det som vel må kalles
manglende behandling av en sak:
- For foreningslivet har tatt dette
seriøst - og de har svart på de
forslagene som var ute til hØnng.

Skolefritid ved
Storhaug skole
I budsjettforslag for Storhaug
bydei for neste år, er det fore
slått å opprette skolefritidsord
ning også ved Storhaug skole
neste år. Etablenngen vil kom
me på 30.000 kroner. De totale
utgiftene, når foreldrebetaling
en er trukket fra, er på 30.700
kroner. Dette underskuddet ved
Storhaug skole er tenkt dekket
opp av overskudd av driften
ved Nylund skole, som blir på
33.593 kroner for inneværende
skoleår.

.
Hva med
Beboerhuset
Arbeidsutvalget i Storhaug by
delsutvalg har etterlyst infor
masjon om Beboerhuset i
østre bydel. Flere politikere
har uttrykt ønske om mer in
formasjon om “ståa”.
Beboerhuset, som eies av et
andelslag, har lenge stått stille
uten aktivitet av noe slag. Det
faktum at penger både til kjøp
og deler av rehabilitering kom
mer fra Husbanken, inbefatter
også en forpliktelse om at om
ikke intensjonene ved kjøp av
huset kan oppfylles - ja, da
skal det gå tilbake til kommu
nen. I dette tilfelle til frikom
munen. Flere bydelspolitikere
ønsker nå å rette søkelyset på
det gamle menighetshuset. Om
bydelen blir sittende som eier,
har politikerne også et ansvar
for det, heter det.

.
Klokkargården
blir barnehage
Bydelsadministrasjonen vil
flytte ut av Klokkargården
på Kyviksmarka og overlate
lokalene til Storhaug familie
barnehage, som foreslås utvi
det med 20 plasser. Det bør
også etableres en åpen barne
hage i samme lokaler.
De har blitt for trange for by
delsadministrasjonen lokalene
i Klokkargården, framkommer
det i forslag til langtidsbudsjett
for Storhaug bydel.. Det er be
hov for flere stillinger utover
dem som i dag huser det gamle
bygget på Kyviksmarka; admi
nistrasjonsleder, saksbehand
ler, sekretær, lønningsfører og
kulturleder for bydelen. I lang
tidsbudsjettet foreslås det flyt
ting til “andre kontorer”. Et av
forslagene går ut på å benytte
ledige rom på en av skolene i
bydelen.
529.000 kroner skal det koste
med ombygging , utstyr og in
ventar å få inn barnehagene.
Pluss 50.000 kroner til oppret
telse av åpen bamehage.
Omdisponering av Klokkargår
den er foreslått gjennomført i
1993. Utvidelse av Storhaug
familiebarnehage er likevel fo
reslått utvidet allerede neste år.
Forslaget skal behandles på
neste bydelsutvalgsmøte, 24.
oktober.

Frikommune uten frihet
Under en million kroner er avsatt til nyinveste
ringer i Storhaug bydel neste år. Driftsbudsjettet
for bydelen har bare en minimal økning, fra godt
og vel 83 millioner kroner på korrigert budsjett i
år til vel 86 millioner neste år. Ingen post på bud
sjettet gir politikerne frihet til nytenkning og ek
sperimentering i prøveprosjektet de er satt til å

Barnevernet på Storhaug styrkes
Storhaug bydel har fått 300.000 kroner i ekstraor
dinære barnevernsmidler fra Staten. Pengene skal
brukes i år, og det er skolene i bydelen som får
mest. På bydelsutvalgsmøte mandag, ble den store
diskusjonen hvorvidt Nylund skolekorps skulle få
penger.

Egil Larsen (A) fikk flertall for
sitt forslag til bruk av barne
vernsmidlene.

280.000 kroner i «gave» fra staten

«Vil ha alt ved det gamle»
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Det var en gang...

Sånn begynner de
eventyr vi lærte mer
eller mindre «utenat»
da vi gikk på skolen.
Selv var jeg født på
Storhaug - i Opp
heimsgadå, og siden
flyttet mine foreldre til
Jelsagaten - så der
vokste jeg opp. Jeg ble
født i 1933, er altså 58
år nå - men jeg kan al
dri glemme de “første
skoledagene” i året
1940.

Vi hadde evakuert opp til
Søyland i Gjesdal, bodde på
en gård der hele sommeren
1940. Tyskerne hadde okku
pen Norge, Stavqanger også
- men jeg var altså en av
dem som hadde blitt “tatt
opp” som Storhaug skole
elev. Søyland liger ca. fire
mil fra Stavanger, og der var
det trygt å være blant bønder
som “vifie oss vel” - og så
ble det meldt at tyskerne i
Stavanger haddde skutt ned
engelske kampfly - over
Storhaug! Siden viste det
seg at flyene ikke bare var
skutt ned - men de hadde
satt nabohusene til Storhaug
skole i brann!

Ennå var vi evakuerte -men
dagen jeg skulle begynne i 1.
klasse på Storhaug skole
nærmet seg. Vi hadde vært
uavbrutt på Søylandsgården
fra 10. april til 1. aug. - men
så kom den dagen da vi kun
ne kjøre til Stavanger igjen...
Byen var som den alltid
hadde vært - men tyskerne
dominerte “gamle Stavan
ger”. Da vi kjørte til Jelsa
gaten kjørte far oss opp til
Storhaug skole - og da kun
ne vi se at skolen lå som den
alltid hadde gjort. Men hu
sene omkring? Tilstanden
deres kan ikke beskrives, de
var ikke ruiner - men etter
trykkelig utslettet og delvis
“jevnet med jorda”. -

Hvordan er det ellers i
Jelsagaten? Jeg spurte far,
og han kjørte videre.
Heldigvis - ingen hus var
Ødelagt, hagene var grønne
og friske - og selv om sol-
nedgangen “nærmet seg”, så
vi alle at Storhaug lå som
den alltid hadde ligget.
Plutselig kom en av “ongane
i gadå” løpende - stanset bi
len og hilste på far. - Har du
August med deg?’- Jo, sa
far, han sitter på i baksetet...
Jeg åpnet døren, gikk ut på
gaten, og hilste på min venn.
- Kor har dokker vært? ville
han vite. - Vi har vært på
landet et sted, men vi kom
mer tilbake til byen nå! - E
du klar over at me ska vera
klassekammeratar - på
Storhaug skole? - Takk for
det, sa jeg men tilføyde: -

Kor ska me gå? - Der borte,
på Storhaug skole, svarte
han...
Men sånn ble det altså ikke!
Første skoledag kom, vi
gikk alle bort i Storhaug
skoles skolegård - men fikk
der vite at vi kunne gå ut av
skolegården, og ned til
Misjonshuset nedenfor
Petrikirken. Vi var ca. 25
“førsteklassinger” som fikk
vite det av vår “kvinnelige
klasseforstander” - og hun
fulgte oss ned til
Misjonshuset... Vi møtte en
grå mursteinsbygning, klas
serom med puljer og kateter
- svarte tavler, og i gangen
“knagger” til å henge tøyet
på. Klasseforstanderen be
gynte med å Ønske oss vel-

kommen til Storhaug skole -

“hjertelig velkommen, alle
sammen!” - og deretter delte
hun ut de første lesebØkene,
en skrive/tegneblokk, og et
“penal” vi kunne legge bly
anter og viskelår i. - Kor
lenge ska me gå her i
Misjonshuset? spurte en av
oss. - Til krigen slutter, svar
te “frøken”.
Men krigen, den sluttet ikke
på flere år. Så vi gikk ned og
ned til Misjonshuset, gikk
opp og opp igjen - til våre

forskjellige hjem på Stor
haug. - Vi lærte alt vi skulle
lære i 1. klasse, men vi lærte
også noe mer - vi lærte
hvordan elever i 8-års-alder
en prøver å lære fagene
mens det ikke er så lett å
“finne veien” til skolen.
Plutselig en dag sa en av
våre lærere til klassen: - Nå
er det snart slutt på Misjons
huset, folkens... Om to uker,
da fortsetter vi som Stor
haug-elever på Nylund sko
le!

Storhaug skole
et hjem
å «holde til i»
under siste
verdenskrig
Av August Mauritzen -

Storhaug skole-elev 1949-1947

Storhaug skole i ruiner. 11. april 194° ble et engelskfly
skutt ned og Ødela Storhaug skole og åtte omkringlig

gende hus.
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Det var jo ingen elever i
min klasse som ikke visste
hvor den praktfulle skolen
lå. En høy, grå skolebyg
ning - ruvende og svær -

men med et interiØr som
kunne “måle sêg”-med en
hvilken som helst skole i
hele vårt land! - Der gikk
Nylund-elevene under hele
krigen - men “skiftingen”
var en avtale skolene imel
lom. Den ene uken formid
dagsundervisning for

Storhaug-elevene og etter
middags-undervisning for
Nylund-elevene - den andre
uken det motsatte... Det
eneste vi ikke skiftet på, var
skoleferiene. Da lå Nylund
skole helt tom - både for
middag og ettermiddag...

Og som ikke det var nok -

så skiftet Storhaug skole, til
slutt under krigen, sitt
“gjestelokale” over til
Våland skole.. Erkerivalen

Våland - tok for første gang
i byhistorien imot
Storhaugelever i sine klas
serom. Vi gikk sammen -

Våland-ongane og vi - om
formiddagen... Lærerne var
hele tidén Våland-lærere og
Storhaug-lærere - og de
delte samme lærerværelse...
Klassene var hele tiden de
samme - gutteklasser og pi
keklasser - som lærte de
samme fag, og hadde sine
eksamener...
Skolegangen under krigen?
Den var vanskelig nok, el
ler lett nok - for vi som
bodde i Stavanger lærte
bare om tyskerne som ok
kupanter... Ikke som “krig
førere”, ikke som “skole
plagere”... Men - en ting
kunne de aldri skjule: I
Storhaug skoles skolegård,
under krigen, holdt de en
“fangeleir” for russiske sol
dater som de hadde tatt til
fange... Overalt i skolegår
den sat de - skjelvende men
smilende, forfrosne og all
tid takknemlige for alt det
“gode” de fikk av
Storhaug-elevene som kom
bort til “sprinkeigjerdet” og
hilste på dem. Noen av rus
serne satt for fordrev tiden
sin med å snekre sine små -

og store - russiske spesiali
teter: Tredukker på trekje
de, små balalalkaer, kort
sagt - russisk krigs-husflid..
Hvis elevene stakk sine
medbrakte “skolemat-pak
ker” inn gjennom sprinkle

ne og lot en av dem få den -

da stakk en russer gjennom
sprinklene en hen balalailca,
eller en anne gjenstand, ut
til den meget gavmilde
Storhaug-elev! Tyskere som
oppdaget dette, forekom
nesten aldri. Men et par
ganger hendte det, at en
tysk vakt så det - og da kom
han bort til russeren, spar
ket ham i ryggen, tok gjen
standen opp og knuste den
med sin geværkolbe.
Mange år er gått, mange
minner er forsvunnet. Det
hender at vi mØter “gamle
klassekamerater” igjen -

stopper og snakker om “vår
tid på Storhaug skole”.
Som elever var noen av oss
dyktige, andre bare “sånn
halvveis dyktige”. Noen av
oss måtte gå klassen om
igjen..
Men uansett - en ting er å
lære fagene godt, og “for li
vet”....

En helt annen ting er å lære
det vi alle kan lære - godt
og “for alltid”:
Storhaug skoles levedyktig
het. For den skolen er like
ung som den alltid har
vært!
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Å Storhaug-elevene levde en omfiakkende og
helt spesiell tilværelse under krigen, fortel
ler August Mauritzen i denne artikkelen.
(Foto: Byarkivet)
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Av: Halvor Sivertsen

Dette interessante bildet fra
Karlsminnegaten er tatt av foto
graf E.F. Endsjø og gitt ut som
postkort på eget forlag, må være
tatt før første verdenskrig, det ser
vi på klesdrakten, men også på
bebyggelsen. I hvert fall må det
være fra den tid da gasslys-Iam
pene ennå dominerte gatebelys

ningen i Stavanger. Til venstre
ser vi tydelig hvordan lampene så
ut og med lupe kan vi se at det er
gasslykter i hvert gatekryss, vek
selvis til venstre og høyre side.
østre bydel var Stavangers folke-
rikeste bydel den gang, og det ser
vi på alle som har stilt seg opp
for å bli fotografert. Det var ing
en dagligdags hendelse.
Direktør Stein Hognestad ved

Arbeiderpartiet Storhaug klarte å
trekke fullsatt sal i Midjord by
deishus da de sist måned inviterte
til toppkandidatene i Stavanger
Arbeiderparti og Høyre til valg
duell. Hvem som kom seirende ut
av duellen - ja, det vil valgresul
tatene vise neste uke.
To minuttes innlegg fikk de, de
seks i panelet. Minutter som
svært ofte ble konsentrert om
motstanderens mange feil og ly
ter - og egen fortreffelighet. Som
•seg hør og bør i en valgkamp (?).
Trampklappen slo mellom vegge
ne med jevne mellomrom når po
litikerne “ivret” som verst. Og
det gjaldt begge fløyer. Panelet,

Stavanger Energiverk kan fortel
le at da elektrisk kraft ble innført
i Stavanger i 1909, dominerte
gass og olje gatebelysning både
på havnen og i sentrumsgatene.
FØrst i 1911 ble det vedtatt at en
skulle innføre elektrisk gatebe
lysning i de sentrale bydeler og i
løpet av året ble det satt opp 77
lamper, som ikke ga mer lys enn
høyst nødvendig.

som fra Ap besto av ordfører
Tore Nordtun, varaordførerkandi
dat Brit Egaas RØen og kommu
nafråd Terje RØnnevik. Fra Høyre
stilte ordførerkandidat Kjell
Arholm, Ellen Solheim og Berit
Nor-Hansen.
- Er det forskjell på hvem som
styrer i Stavanger? var tema for
duellen. Med hovedtyngden av
salen fylt med Storhaugbuere,
var det naturlig at Storhaug også
ble trukket fram hos de mange
som entret talerstolen med spørs
mål til politikerne. Som vår egen
Mimmi Skadberg:
- Før ble bydelen vår kalt en
slum, men den er pusset opp og
rehabiitert. Men Høyre har ikke
lagt to pinner i kors for å få til
denne utviklingen. Skal Høyre
fortsette å forsømme bydelen -

og ikke vite at den eksisterer,
spurte Mimmi.
Og selvsagt har de gode planer
for bydelen vår, både Høyre og
Ap. For Høyre vil få opp farten,
“opp med dampen”, for bydelen
vår. Bygge ut Ramsvikhagen al
ders- og sykehjem, ruste opp
Pedersgate, sørge for jevnere for
deling av innvandrere. Og mye
mer. Arbeiderpartiet vil blant an
net styrke tiltak for barn og unge
for å skape en “buffert” mot
byen, styrke miljøtiltak og trygge
alderdommen til folk i bydelen.
Og bygge ut Ramsvikhagen al
ders- og sykehjem!

I 1916 ba ledelsen for byens
gassverk om at innføringen av
elektrisk gatebelysning ble for
sert, fordi gasslyktene brukte
“uhorvelig” mye gass, som da
ble brukt i privatboliger og in
dustrien.
I løpet av driftsårene 1916-17 og
18, var all offentlig gatebelys
ning i Stavanger skiftet over fra
gass til elektrisitet.

Fellesstyre fc
Storhaug Ap
Arbeiderpartiet har lagt om
arbeid i Storhaug bydel. Fort
består partiet av tre avdelin
Østre Arbeidersamfunn, S
haug Arbeiderlag og østre
omegn AUF. Hver av disse
ver sin egen mØtevirksomhet
På møte 19. juni i år ble
imidlertid opprettet et felles
re, Arbeiderpartiet Storha
hvor Terje RØnnevik ble v
som leder. Ved siden av de r
tene som blir avholdt i de
avdelingene, har Arbeider
het Storhaug satt som mål å
rangere tre-fire større møte
året. Først ute var valgduel
mellom Ap- og Høyre-toppe
Midjord bydeishus sist måne
Fellesstyrets øvrige medlemn
er Eirik Aarek, nestleder/sek
lær, Berly SØrensen, kassei
Torgrim Olsen, studielec
Styremedlemmer er Solv
Einarson, Ada Braadlai
Espen Simonsen, Anja Ai
gaard,: Turid Rønnevik. Sty
tiltres videre av bydeIsutval
medlemmer og bystyrerep.
sentanter fra Storhaug som ik
alt er innvalgt i styret. Det gj
der i inneværende periode U
Anders Myhre, Egil Larsen
Einar Hanstad.

Nei til q’

direktevalg

Spørsmålet om å få avholde d
rektevalg på bydelspolitikere
bydeler med desentralise.
kommuneforvaltning har bli
avvist av departementet, op
lyser ordfører Tore Nordtur
Selv skulle han gjerne sett
Storhaug og Jåtten bydeler fik
direktevalg.
- Men det er jo mulig at at d
blir en løsning når den ny
kommuneloven, som er unck
utarbeidelse, trer i kraft, sie
Nordtun til Bydelsavisa.
Etter høstens valg, vil de foi
skjellige partiene i Stavange
velge sine representanter ti
Storhaug bydelsutvalg.
- Jeg vil tro at partiene vil vel
ge sine representanter i Stor
haug og Jåtten bydelsutval
med omhu, i og med frikom
muneprosjektet. I allefall vi
nok vi i Arbeiderpartiet let
langt oppe i rekkene, sie
Nordtun.

VALGMØTE

Mimmi Skadberg fra
salen etterlyste Høyres
planerfor østre bydel.

Fullsatt sal lyttet til
Ap- og HØyre-toppene
i valgduell i Midjord
bydeishus sist måned.

Da det var gasslys-lamper i Karisminnegaten

awmia
C. Andersen & Co

A.B.C.gaten 5,— 4000 Stavanger
Telefon 52 0882

DOR-FORNYING
Vi bygger om dine gamle
innerdører til fyllingsciører i

hvit, eik eller
furu utførelse.
De blir som nye!

STA’4NGER
Dusavikve len 33 -

Tif. 04-53 09 65



En buss full
av skatter

- Barna - og en del av bamehage
ne - er flinke å finne oss. Til å
bruke tilbudet vårt. Men pensjo
nistene er lite flinke til å finne
fram til oss, sier Dorti Lund, sek
retr ved Stavanger bibliotek -

og “omreisende i bøker”. Nemlig
bokbussen.
Den nye bokbussen ble tatt i bruk
for to år siden. Den er stor og
rommelig innvendig, med rundt
3.000 boktitler i hyllene. Om lag
70 prosent er barnebøker. Men
det har sin naturlige forklaring i
at disse er den største bruker-
gruppen.
- Vi har hatt en ordning hvor vi
har gått inn hos forskjellige for
eldre-barngrupper med barnebØ
ker. Og dessuten fortalt om hvor
viktig det er med lesestimulering.
Dette har vi hatt veldig god erfa
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- Hele bydelen skal på beina, sier
kulturleder Sigrid Bækholt skrå-
sikkert. Hun sitter i festkomiteen
for åpning av den etterlengtede
siste meterne som ferdigstiller
tursti rundt hele bydelen vår.
Festen planlegges i samarbeid
med både politikere og organisa
sjoner i bydelen. Rundt 450 me
ter over frodig landskap med
flott utsikt fra Godalen til
Ramsvik. Meterne som så mange
har ventet på.
- Visst skal det bli stor fest! Med

korpsmusikk, tale fra leder i by
delsutvalg... Vi har jo ventet i 10
år. Minst, sier Sigrid. Og forteller
at hele “foreningslivet” i bydelen
er invitert. Alt fra båtforeninge
ne, kolonihagene og idrettsiag...
Ja, alle skal på bena.
Forhandlingene med Bergesen
familien har tatt år. Omsider har
familien og Stavanger kommune
kommet til enighet. Om pris og
gjerder. Kommunen har forplik
tet seg til å sette opp stengsler
som hindrer adgang til Berge
senfamiliens private tomt. Dess
uten har kommunen bygget
stengsel/gjerde som hindrer både
adgang og innsyn til Bergesens
sjØhusområde på nedsiden av tur-
veien.

Ett «men»...
Jo, mange har ventet på at tursti
en skulle stå ferdig rundt hele by-
delen. Mange turglade som ikke
lenger befinner seg på “fjelikla
trerstadiet” vil imidlertid få pro
blemer med endel bratte kneiker.
Blant annet opp “steinrØysa” fra
Godalen badeplass. Der bør man
være frisk og rask - og stø på bei
na - for å ta seg fram. Rullestol
kommer ikke på tale, om man da
ikke har sterke ledsagere som
kan bære.

- Å nekte folk å gå tur på
en ferdig gangvei er helt
horribelt, sier Svein Terje
Førland (SV), som reage
rer sterkt over at turveien
over Bergesen-tomta kal
les anleggsområdet mens
gjerclet bygges.

«Hål i håve» kaller Førland sper
ringene med bukker på hver side
av Bergesen-tomta. Turveien er
ferdig opparbeidet, og mange har
spasert den nye strekningen før
den offisielle åpningen. Mange
har også opplevd å «få påpakk»
for å spasere på «anleggsområ
de».
- Finnes det ikke grenser for
hvordan en behandler vanlige
borgere som vil gå en tur? spør
Førland indignert. Han spaserte
over de siste 450 meterne turvei
rundt bydelen vår sist søndag.
Ikke bare reagerte han på sper
ringene, men også de høye plan
kegjerdene som settes opp for å

skjerme Bergesenfamilien for
innsyn på privat eiendom. Også
båtnaustet:
- De høye plankegjerdene kan vel
ikke være i tråd med friluftslo
ven? spør Førland, og legger til:
- Skal det virkelig bli to meter
høye gjerder ned mot sjøen, kun
ne de nesten like gjerne lagt tur-
veien i tunnel!
SV-polirikeren Svein Terje
FØrland er ikke den eneste som
har kontaktet Bydelsavisa i for
bindelse med privatisering av tur-
veien under tilretteleggelsen de
siste månedene. Mange har
reagert på at et offentlig området
blir avsperret, ifølge publikum
unødig, under såkalt anleggsar
beid. Flere har tatt kontakt på
grunn av vakthunder som har
skremt turgåeme.
- Alle vet at selv om de holder på
med arbeid i Klubbgata, som
også er offentlig, så nekter de
ikke folk å gå der! sier Førland,
som håper noen reagerer på det
han kaller «overgrep mot vanlige
borgere».

ring med, sier Dorti Lund, øye
blikket før barna fra Midjord bar
netreff inntar gulvet i bussen med
hver sin bok de plukker ut av
hyllene.
Bokbussen, som ikke skulle være
vanskelig å kjenne i gjen i all
dens fargeprakt, er å finne uten
for Midjord bydeishus 17. sep
tember, 15. oktober, 12. novem
ber og 10. desember mellom
klokken 10.30 og 12.30.

Stor åpningsfest for gangsti

Bøker er gØy. Barn fra Midjord bar‘4 te gjester på bokbussen når netreff inntar gulvet i bokbussen ogden kommer til Midjord, og de blar oppsiukt i bøkene. Eldre er min-liker “skattene” definner. dre flinke til å benytte tilbudet.

Neste måned klippes sno
ren. Da fjernes adgang-
forbudt skiltene, og gang
stien over Bergesentomta
åpnes. Etter års venting
fra turgiade Storhaug
buere, er det klart at åp
ning av siste etappe av
turvei rundt hele bydelerr
skal skje med pomp og
prakt.

- Horribelt å nekte
folk adgang

..,,alfjernes - ..t er duketfor stor åpningsfest når den siste bi
ten av turstien rundt Storhaug åpnes??. september.

Gravmonumenter
50 års erfaring er din trygghet for fagmessig og trygg

veiledning i forbindelse med kjøp, tilvirkning
og montering av gravsten.

th. ‘1.9aaland Qranifl A.s
Grariittsliperi og Kirkegårdsforretnng

Kirkebakken 36—4012 Stavanger — TIf. 52 56 12
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Vaisenhusgt. 19, 4012 Stavanger. 11f. (04)5248 71, privat (04) 6237 80
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torsdag kl. 09.00-19.00
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8

start

Du så godt det er å ha en hånd
å holde i på den aller første
skoledagen. Og så er det gan
ske godt å kjenne at grepet
kanskje lØsner etterhvert. For
der er jo... Og plutselig er det
ikke så fremmed likevel. Men
spennende. Ja.

- Jeg både gleder og gruer
meg litt, sier Jeremy Meyer.
Han står ved foten av
Storhaug skoles trapp med
mamma Anette sin arm godt
rundt skulderen. Så frigjør han
seg, og skuer ut over de andre

Gleder og gruer
meg litt, sier
Jeremy Meyer, som
er gladfor å ha
mamma Anette
medførste dagen.

- Jo litt sommerfugler i magen
har jeg, for jeg kjenner ikke så
mange, sier Nicolai Stormoen.
Men Roy Tore kjenner han, så
han har slått seg ned i trappa
med kameraten og venter.

- Litt spent, sier Tina Birgitte
Eritsiand, mens hun kommer
spasernde mot inngangen med
en hånd trygt i pappa Birger
sin hånd, mens den andre hol
der mamma Ingunn.
- Masse sommerfugler! Tina
birgitte har vært spent lenge,

BYDELSAVISA

I alt 37 fØrsteklassinger startet
på Storhaug skole sist måned.
Ved Nylund skole var det 41
fØrsteklassinger som startet.

Nicolai og Roy
Tore er spent -

kjenner ikke så
mange, men ialle
fall hverandre.

Skole-

- Joo. Litt spennande, så!
Og litt sommarfoglar
i magen.
Forventningsfulle
førsteldassinger i
bydelen venter på rektor
skal rope opp navnene,
og skolen begynne.
Grepet i mamma eller
pappa sin hånd
blir fastere.

førsteklassingene. Kanskje det smiler mamma, og ser ned på
ikke ser så ille ut, når alt kom- skolejenta som i ren spenning
mer til alt? har “rikket ut” to melketenner.

Er det ikke snart
min tur? Spente
førsteklassinger og
foreldre venter på
opprop i Storhaug
skolega°rd på høs
tens første skole-
dag.

Er det ingen andre
som vil leke?
Margrethe Moss
Iversen bruker like
godt ventetiden til
å prøve det opp-
malte paradiset i
skolegården.

Å
v

Godt med en hånd o
holde i. Arne Kjeti
Anda synes det er lit
tryggere dette nye
når pappa er der.

v
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Skolefritid-suksess
De lytter til eventyr, de
tegner, spiller, leker....
og mye, mye mer.
Skolefritidsordningen

- er uten tvil en suksess.
Bare få timer etter
oppstart, var de fleste
av de 39 elevene «hus-
varme».

- Klart det é kjekt, sier Lena
og Charlotte. De ligger lang-
flate på gulvet med et kjempe
messig ludo og spiller med
Fatih, Turi og Kim Are. For
yrende liv til tross, det finnes
“rolige pletter” i lokalene ved
Nylund skole som er tatt i
bruk til skolefritidsordningen.
I en krok har en gruppe slått
seg ned på gulvet og lytter til
eventyr på kassett.

- Utenom disse ominnredede
klasserommene her, dispone
rer vi både svømmehall, sko
lekjøkkenet, gymsalen - og
skolegården, sier assistent Tor
“Totto”. Tobiassen. Før han
blir “overfalt” av Fatih og

De 39 elevene som har startet
opp i skolefritidsordningen er
elever fra første til fjerde klas

- Musikk inn i skolefritid
De har feiret seg selv og sin suk
sess igjen, bydelsmusikkskolen
på Storhaug. Og de har fått et
nytt kull elever som skal spre
glade toner. Men rektor ved
Stavanger musikkskole ville
helst hatt tilbudet inn under sko
lefritidsordningen.

Ikke bare har de startet en ny
epoke som førsteklassinger ved
Storhaug og Nylund skole, de 24
nye elevene som rett etter skole-
start var samlet i Midjord bydels
hus. De har startet sin “bane” for
å spre musikkglede rundt i de
mange hjem i bydelen vår.

Men likevel, om Storhaug har sin
populære bydelsmusikkskole på
andre året, Ønsker gjerne rektor

ved Stavanger musikkskole,
Bjarne Birkeland, at den ble en
del av skole-fritidsordningen ved
Nylund skole. Og ved alle de an
dre skolene i Stavanger.

- Ideelt sett skulle vi gjerne sett
at vi tilbød våre tjenester - og at
skole-fritidsordningen kjøpte inn
timer med våre lærere. Men det
har vært en vanskelig kabal å få
til å gå opp, rett og slett fordi
midlene til drift av skole-fntids
ordningen fortsatt er uavklart,
sier Birkeland. Han forteller at nå
i høst er det bare Madlamark
skole som har fått til å “kjøpe
inn” musikkskolens tjenester.
Som faktisk driver bydelsmu
sikkskole i egen regi.
- Vi kunne også tenkt oss å se på

en felles finansiering. Men da
måtte skolefritid hatt midler. I
dag er det alt for mye usikkerhet
rundt dette, sier Birkeland. Han
hevder at om musikkundervis
ningen kunne være en del av til
budet innen utvidet skolefritid,
ville det bety både praktiske, or
ganisatoriske og Økonomiske be
sparelser for kommunen.

Av de 24 nye elevene ved
Storhaug musikkskole kommer
bare en del fra skolefritidsord
ningen ved Nylund skole (som
også omfatter elever fra Storhaug
skole).
I alt er det 12-13 skoler i
Stavanger som har fått opprettet
musikkundervisningstilbud gjen
nom musikkskolen nå i høst.

«Det var en gang »

Rikard, Tom Even,
Andre, Endre, Stei
nar og Tore har slått
seg ned i en stille
krok for å lytte til
eventyr.

Charlotte tar en stil
le stund for seg selv,
og sjekker om in
strumentbehold
ningenfungerer.

pent må finne seg i å være
“trampolineassistent” (som
det ser ut som han faktisk tri
ves med!)

se fra både Storhaug og
Nylund skole. Åpningstiden er
fra 11.30-15.30. Foruten en
masse aktiviteter både inne og
ute, har elevene muligheter
for å gjøre lekser mens de
fortsatt er på skolen - i “fri
tidsordningen”. I

Classic hårdeign
Dame & herrefrisor - Solstudio

Nytorget 4
4013 Stavanger
Telefon 56 48 82

Obs Varehus, Mariero
Breiflåtv.6, 4015 Stavanger
Telefon 58 99 99

Bydelens •
ELEKTRIKER

ITAVANGER

J’TÅLINDW’TRI kl
Ryfylkegt. 57 4014 Stavanger

Tit.: 04-563429 Privat tif.: 04-563533 Fax: 04-56 2478
Spesialverksted for rustfritt stål.

Reidar Aasland

Ring først 04-530607

TER VÅÅÇ_LEKTRO A/S
AUT. ELEKTROENTREPRENØR

Pedersgt. 37—4013 Stavanger
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ARKADEN FYLLER 3 ÅR!
Hver dag fra 11.00—18.00
SMØRBRØD - KAKER - IS
DESSERTER fra disk.

Telefon 5203 13

VERO MODA
/Zf/4itIo 7EÂJZ 14—

_

TYi_
Kirkegt. Stavanger Stavanger Gågadå, Sandnes
HVER DAG 9.19 (9-14) 10-20(10-16) HVER DAG 9-19(9-14)

£llÇtTfortsetter!

Skinnvesker 112 pris eks.

Gobelinvesker før

Skaivesker 112 pris før

PORTOBELLO
Telefon 532544

Hjemmelaget middag
ARKA DEN K

— 4 et

569,- nå 285,-
309,- nå i 98,—
198,-nå 98,-

Velkommen

SELSKAPSMAT TIL HVERDAGSPRIS

—I

ARKA1)EX

ARKADEN - STAVANGER — TLF. (04) 53 04 71

Altack
Halisko

kun 198,
<LUBBGT 5 4013 STAVANGER TELEFONj.3 41 99

Jeans1atch
iHOP

Odds 1atch’

Kirkegt. Stavanger Stavanger Gågadå, Sandnes
HVERDAG 9-19(9-14) 10-20(10-16) HVER DAG 9-19(9-14)

Odds 1atch

les
Odds Iatch Odds atch

Ny BUTIKK i ARKADEN

SM YKKERIET
Vi fører håndlagede smykker i
sølv, bronse, messing, tre, fimo leire o.s.v.
Vi har byens største utvalg i orepynt.

Velkommen til en trivelig handel

ORLANE
Fleur de Orlane badeskum 50 ml

KUN KR 98.- J2gets
(verdi kr 270.-)

Skjønnhet i trivsel og trygghet

Finnegårdsbakeriet A/S
Ta turen oppom du også, og prøv selv hvordan det smaker.
Du finner oss i 3. elg. - Du får mye godt for pengene

Alle vil vel ha det beste -

her på Finnegårdsbakeriet fører.vi det meste!

1çristoffersen
GULL OG SØLVVAREVERKSTED

Høstens nyheter
til Damer

TEKANNE, gammel hvit ord. 169,- nå kun 69,-
Kr. 349, «JUMBOKOPP», tekopp storblomstret ord. 149,- nå 75,’

ARKADEN Kr. 399,- Nyheter i lys og servietter.
Ä.

Sko med særpreg
DAMER

ENZ0POI og
HERRER visageI ARKADEN - TLF. 56 1666

Dame &
herre
/)isor
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LEKER
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rJY BUTIKK
I ARICADEN

UNIK UTSTILLING 12. 26. SEPT..
:

Stort utvalg i HØSTENS
:

moter og farger til fornuftige priser Mathus med alt i eff:
Gjelder alle avdelinger

DAME - HERRE - BARN KdppAhI Minuspriser - uketilbud - utvalg
service — P-laall

[MISTER MINIT®
SKO OG NØKKELSERVICE

Reparerer sko - filer nøkler -

. super kniver og sakser - som reparasjoner Tif. 52 46 19

BARBI HUS
før 698,-NÅ 398,- IIYC flJubileumstilbud på Oil of UIay

.PLAYMOBIL tjenerbolig
Alle produkter kun 37,90

• før 1.790,- Nå 398,- Arkaden, Stavanger
Line spray 17,90(2 varianter)

Tif.: 52 12 60
Begrenset antall. Line Gele 12,90(2 varianter) VITA DROGE RI

Dansende blomster
OFF%C,IAL

RIt Før 198,- nå kr. 98,-
BULLS ztilREDSKINS 5 øre og 2 øre klokkerLA. KINGS

FOOTALL
3A1vf’r LLSgg MICHAEL JORDAN

kun 649,- Ekte 5 og 2 øre.
T-shirts
Fra

Unik utstilling i Arkaden!
SWEATPANTS KR 299v
SWEATSHIRTS. FRA KR 269v

Velkommen til høstens første, unike utstilling i Arkaden. I samar
GAMESHIRTS KR 399v
BASEBALLHATS ... FRA KR 79v beid med Hermetikkmuséet arrangerer vi lddisutstilling, og viser
P OSTE RS . . ... KR 59v

flbnei.Arkcden—TIf.5655 22 produksjonsgangen ved framstilling av brislinghermetikk.
--..- Kom og opplev Stavangers hermetikk-tradisjoner i Arkarden.

Utstillingen åpner torsdag 12. september.

i første etasje. I STAVANG ER
Leverandør til

publikum.
det kresne Apent mand. - fred.

i 0—20Lørdag 10—16

BOKALBUM kun 99. Stor parkeringshall i kjelleren!
‘ Svithun Foto

— rask å rette inn Gratis etter kl. 16 (lørd. etter kl. 13).ARKADEN - KLUBBGT. 5

— passer i bokhyller 4O13STAVANGER VELKOMMEN!
. TELEFON (04) 52 4348

3*4444 44444444 4444444

Rws
TI1IfEN

Vi renser mens du handler.

Cli
Bakeri&Conc/itori

MØTESTED ET
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En gruppe foreldre på Storhaug
har kommet sammen på bak
grunn av et felles fØlt behov for
et tilbud i denne genre fra alders
gruppen — anslagsvis 3 - 7 år i
bydelen. Vi tenker oss et tilbud
en gang pr. uke sept. - april 1mai
kl. 16.45—18.00. Vi tar sikte på
onsdager — altemativt mandager.
Kvalifiserte instruktører vil bli
rekruttert.
Vi tenker oss et «klassisk» reper
toar, men med bredde i type akti
viteter tilpasset aldersgruppen,
Vi organiserer dette som en van
lig frivillig organisasjon, med
kontingent og kommunalt tilskott
som grunnlag for driften. Å ut-

vikle samarbeid med det Øvrige
sang- og musikklivet i bydelen
inkl. musikkskolen må komme
etterhvert. Vi foreslår en konting
ent på ca. kr. 3-400,- pr. år.
Vi er til opplysning Kathrine
Aasmundsen Erga, Merete
Sandvik, Gunnar Roalkvam og
Egil Larsen.
Vi regner med at brukbar størrel
se på en gruppe er 20 — 30 stk.
Påmelding skjer til Midjord by
delshus i tlf. 56 36 61 mandag til
og med fredag 13. september kl.
10.00 — 13.00, mandag til og med
torsdag 12.kl. 18.00—21.00.

Initiativgruppa.

Wi/6tQd 2ohanion,
‘11tYT(I(FI1

NORMANNSGT. 24
4000 STAVANGER

TELEFON (04) 52 40 38

Sang- og musikkiag for barn?
BOKTRYKK - OFFSET

Alt innen blomster
Velkommen til:

Nytorget__
BLOMSTER

Nedre Dalgt. 7 4013 Stavanger
Telefon (04) 56 74 04

BIRGER JOHNSEN

MASKINGRAvØREN
MARTON OLSEN

Alt i maskingravering
Pedersgt. 29

Telefon 52 02 15

TIPS

telefonen

508602

STEININDUS1 RI
Sandaidgt. 21 - TIf. (04) 52 18 84 /

Postboks 395 -4001 Stavanger

Gravmonumenter i enhver utfØrelse
SKIFER: Trappetrinn - Peisplater - Fliser - Bruddheller m.m.

MARMOR: Bordplater - Vindusplater - Fliser m.m.

IIAGESERV1CE
Haugesundsgt. 27

Tlf. 04-56 31 41
boks 1652, Kjelvene
4004 Stavanger

R

• Individuelle
treningsopplegg

• Mosjon - styrketrening
for hele familien

• Erfarne instruktører
• Student

moderasjon

SOL & TRENINGSENTER
Velkommen!

Haugesundsgt. 30 - 4014 Stavanger

Tif.: (04) 56 20 35

HUD & FOTPLEIE

ROLLSTER TS FRA

rJaKIA

Hud- og fotterapeut
A. M. Schjeldemp

• Ansiktsbehandling
• Make-up
• Hårfjerning/elektrolyse

• Kroppsbehandling

• Fotpleie

Beauty for all seasons:
• Fargeveiledning
• Stilveiledning

FOR TIMEBESTILLJNG

Tif. (04) 567170
0. Holmegt. 34-4006 Stavanger

I
: -

:

RTS88/3

Priseksempler
NYE STÅL RADIAL priser fra

155SR13 kr 250; 155SR13 kr 195;
165 SR 13 kr 275; 165 SR 13 kr 205;
175 SR 14 kr 325; 175/70 SR 13 . . .kr 240;
175/70 SR 13 . - .kr 325; 185/70 SR 13 . - .kr 250;
185/70 SR 13 - . .kr 325;
195/7OTR 14 ...kr 425;
205/70 SR 14 . . .kr 395; Nå til knock out priser

ATS5,5og6x13 —

Opel, Ford, Golf

Tif. 521529

VERKSGT. 3—5,4013 STAVANGER

I I I I

I I II I I I

p
HØSTPRISER FRA MOTORTEMA

Regummierte

SOMMERDEKK

Varebildekk Nye stål radial
185 xl 4 C8 pr. .kr 450;

- Felgspesialisten
195 xl 4 C8pr. .kr 495; Alle katalog-

førte felger •“ to
Dette er bare noen priseksempler fra vårt

fra kr 295T 60 A utvalg. Vi lagerfører Michelin,Pi—
Spesialpris på de nye relli, Goodyear, Fire
Pirelli P-2000 stone, Fulda, Uniroyal.

ÅPNINGSTIDER:
tqP1HTA

Man.-fred. 9.00 — 17.00 lørd. stengt. 4014 Stavanger - til. 563060

FELGTILBUD

UKETILBUD

TILBUD FRA MARTINS

BATTERIER

GALVANISERT OG BLANK SPIKER

AIS VESTLANDSKE SPIKERFABRIK
Etablert 1918

TLF. (04) 563675- fYMANSV. 140 - STAVANGER - TELEFAX (04) 563675
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mann Geir på hjørnet»
- Jeg opererer jo nærmest som en
hjemmehjelper og et sosialkontor
også. Når jeg kjører ut varer, har
det hendt jeg må hjelpe til å putte
klær i vaskemaskinen. Og henge
opp gardiner. Mange kommer jo
hit mest for å prate.

Geir Heim (23) ler litt ved tan
ken. Det er kjøpmann han er.
Allerede som 20 åring var han
innehaver av egen nærbutikk,
Nye Håkons dagligvare i
Jelsagata, med en heltids- og en
deltidsansatt. I dag har han to bu
tikker og 10 ansatte. Men det er
på “Håkons” han nærmest har
blitt en “institusjon”, sin unge al
der til tross.
- Jeg begynte allerde som 13
åring bak disken her. Rakk
knappt opp til kassa-apparatet,
lurer han. For mange bemerket
den svært så unge kassa-”man
nen”. Som forøvrig var utplassert
i arbeidsuke.
Om han var liten som 13 åring,
er han ingen småkar nå, kjøp-
mannen i Jelsagata. Han forteller
at plutselig skjØyt han i været
som 16 åring. Samme året som
han jobbet en dag i uka på
Håkons, utpiassert skoleelev med
arbeidsliv på timeplanen. Siden
ble det lØrdagsjobbing, så litt
mer, og til slutt et halvt år med
full stilling.
For de faste kundene til Geir
gjennom årene, vil dc minnes
varidringen mellom reolene - og
en guttestemme som ropte over

hele lokalet: - Nå slår eg inn Øl!
Da visste man hvem som sto i
kassen, og man visste han var for
ung til å selge øl. Ropet var et
varsko til forrige eier om at han
burde komme og slå inn beløpet!
(Hvor han nå enn befant seg i

butikken eller bakværelse)
- Det å ha liten butikk, det gir
meg jo veldig mye, for jeg kom
mer jo helt inn på livet til mange
folk. Kjenner folk, og vet nær
mest om hele historien 100 år
tilbake. Om unger og onkler og

tanter... Gjennom ti år lærer man
litt om folk, ja. Og så vet jeg jo
tilogmed hva de har til middag!
utbryter Geir, som helt tydelig
trives bak disken i nærbutikken.
Som slår av en prat med kundene
“sine” så sant det er tid.

- Jo det er jo faktisk dem som
kommer mest for å prate. Eller
de handler litt om gangen - sånn
at til slutt har de vært innom seks
ganger på en dag, forteller Geir,
og legger til: - Men det er jo bare
koselig!

Midjord bydeishus har fått et nytt
maleri som pryder veggen i sa
longen. En gave fra Ester Havn,
som selv har malt bildet. Motivet
er hentet fra “Askestykket” - der
hvor Midjord bydelshus ligger
nå.
- Ja, området rundt her heter
Askehaugen. Træme opp langs
veien på bildet er asketrær. De
kuttet bøndene ned og ga til dy

rene - det er derfor de vokser opp
sånn som du ser, forteller Ester
Havn, som ukentlig er å finne på
Friundervisningens malerkurs på
bydelshuset. Og om hun har fun
net motivet i en bok om malerier,
er fØlelsene for stedet hennes
egne. For her har hun lekt som
lita jente. Husker Aske-gården og
området rundt sånn det var deng
ang. Gården som er en av de eld

ste i området.
- Jeg har mange følelser når jeg
ser motivet. Jeg husker ikke
Aske - når jeg var liten kjøpte jeg
melk av Nessa som drev gården
da, sier Ester, og så kikker hun
på bildet igjen. Mellom krattet
der har hun som liten plukket tu
senvis med snøklokker. Hun har
hoppet i høyet på låven. Husker
Midjord-banen ble til ved nØd
sarbeid. En enorme sportslige ak
tiviteten på “Askehaugen”.
Det er snart 60 år siden Nessa
flyttet og gården ble nedlagt.
Kommunen overtok og reiv fjø
set, og det kom familier inn. Den
siste het Fosse, noen fantastisk
hjertevarme folk, minnes Ester.
For hos Fosse var det “åpent
hus”. Der samlet “ungane i gadå”
seg. Lagde teater i kjelleren, lek
te og danset.
- Når det var fotballkamp var det
svart av folk på steingjerdet til
Fosse, og stadig var noen borte i
kjøkkenvinduet og ba om litt
vann. De må ha delt ut et tonn
vann til tØrste fotballpublikum
mere!
Forteller Ester. Som altså forærte
Midjord bydelshus ikke bare et
bilde, men et stykke lokalhisto
rie.

“KjØpmann” Geir Heim (23) har vært butikkeierfra han var 20 år, og har ti års “faristid” bak disken i nærbutikken Nye Håkons i Jelsagata.
Han har nærmest blitt som en institusjon å regne.

Askehaugen på Midjord
Dame & Herre

A.B.C. gaten 8— Tlf. 53 39 22

Kundefordeler:
Du får gratis klipp vask + en shampo ved:

1. hver 7. klipp eller
2. hårbehandlinger og varekjøp for 950,- kr.

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

Motivet i maleriet Ester Havn har gitt Midjord bydelshus, er hentet
fra Askehaugen på Midjord - der bydelshuset ligger nå.

ZOOSENTRET PÅ NYTORGET

Stormarked for hund og katt,
fugl og fisk

(Stavanger b4kvarie,torretning Ah

Kongsteinsgt. 4— Tif. 04-53 16 31 — 4012 Stavanger

Postboks 1648 - Kjelvene
Støperigaten 33

4004 Stavanger
Telefoner:
(04)563619

• — — •1 - (04) 56 36 18

AUT. RØRLEGGERFIRMA

SANITÆR - VARME - SPRINKLER - KJØLING
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Spesialforretning i strikkegarn

Alle nye strikkeoppskrifter for høsten ankommet. Eller
setter vii gang med nybegynner kurs i engelsk broderi.

Nærmere opplysninger ring tif. 52 97 16

Langgt. 6 v/Fiskepiren

HEl Storhaug
Salg av brukte møbler, hvitevarer, pynteting og tøy mm. i
vaisenhusgt. 5, (Totalen), og i Romsøgården. Apningstider,
M.T.O.F. 8.30 til 16.00, torsd. 8.30 til 19.00, lørd. 9.00 til 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 tlf. 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.

TeIf. Vaisenhusgt. 52 16 22, P.msøgården 536340.
Før du kaster noe, ring 52 16 22.

FRETEX
I NVTr OG BRUKT

Seibiff Grill
Laksekoteletter700 gr. 990
5 kg kartonger

Vj tar også
Deres laks
og ørretLaksef i let røking

pr. kg “78 Ring og bestill
ErfjordEO14 Stavangerpåtlf.563948 Tlf.04-563948

Zoneterapaut
FOR SONrrr

fl

i..

Aase Marie Bowitz
Eksm. zoneterapaut

Off.godkj. sykepleier

Tif. (04) 53 12 48
Jelsagt. 62, 4012 Stavanger

BYDELENS ENESTE

bakeri og konditori

A/S

DIN ELEKTRIKER

HS ELEKTROA/S
Tanke Svilandsgt. 37 - Postboks 629

N-4001 Stavanger

Installasjon i
Bolig - Industri og Servicenæ ring

Tif. (04) 53 5000
Telefax 529004

24 timers vakttelefon 06071174
Avd. Ålgård, mobiltif. 047274

NB! Ved innlevering av annonse

÷ 10% på materiellet.

L
01 54

Spesialitet
BUNADER

Tif. 5202 25
Tegnekontor

Avaldsnesgt. 47

TIPS Bydelsavisa — telefon 508602 D

•1 Skulle du å forbi,
så ikke gjør det.
STIKK ‘NNØM!IIli... Rw....

DU KAN SELVFØLGELIG OGSÅ
RINGE OG BESTILLE PIZZÆ
VI BRINGER!

PIZZA &VINHUSET
PÅ STORHAUG

RING: 521140



Betaniastiftelsen er i ferd
med å bygge opp ny “lØe”
på Waisenhustomta - på
samme plass som den som
brant ned i fjor. Mange
spennende planer for byg
get er på tapetet, blant an
net i samarbeid med bydel
sadministrasjon.

- Den nye lØa skal først og
fremst være en erstatning
for den som brant opp i fjor
og dekke opp alle de funk
sjonene den hadde. Blant
annet ble den brukt til lager,
garasjer, verksteder, samt
endel småproduksjon i for
bindelse med arbeidstre

ningstiltaket vi har, sier ad
ministrativ leder for
Betaniastiftelsen, Finn
Kolnes. Han forteller at når

de “gamle funksjonene” er
på plass, er det fortsatt store
arealer hvor bruken ikke er
avklart.
- Vi ønsker å være en res-

surs for bydelen all den tid
det nå er her vi holder til.
Derfor har vi også antydet
en form for sambruk med
bydelen, og forhandler nå
med bydelsadministrasjo
nen for å finne en god løs
ning. For eksempel kunne
vi tenke oss at våre rikhol
dige verksted kunne brukes
av barn og unge i bydelen,
foreksempel til mekking av
sykler, sier Kolnes, som
fortsatt står åpen for gode

Betaniastiftelsen er i
ferd med å bygge ny
lØe som skal erstatte
den gamle som brant
ned ifjor. I oktober
skal den stå klar, og
romme mange spen
nende ting til glede
for hele bydelen, om
alt går etter planen.

forslag til utnyttelse av de
store lokalene.

Den nye lØa bygges på nøy
aktig samme sted som den
“gamle”. Også den nye blir
på to og en halv etasje, men
denne gang har man gravd
ut tomta og senket bygning
en nær en etasje i terrenget.
Grunnfiaten på bygget blir
360 kvadratmeter, mens
den totale gulfiaten utgjør
vel 900 kvadratmeter.
Ifølge planen skal bygget
stå klart i løpet av oktober.

- Det nye bygget vil minne
endel i stil om det som
brant ned, blant annet med
takvinduer og lignende. Det
var forresten veldig synd
den gamle brant ned - den
var foreslått i kulturminne
planen til bevaringsverdig.
Og den var veldig velholdt.
Innenfor Stavangers gren
ser, en av de mest velholdte
løene vi hadde, sier Kolnes.

V.— gir- .t-. - -

-.-
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Slik blir “lØe” -fasaden mot de Øvrige byggene på Waisenhustomten.

Spennende planer for ny Waisenhus-løe

FA S T F o -
Pederq 53. 403 S?oorg, TO 04 53 3 66

Hjemmelagede KOMLER m/kjott,

Når uhellet

polse, kålrabistappe
hver torsdag kun kr. 49,-

OSKtLQ
r--i 7EDERSEIj ar
SKIPSHANDEL • OFFSHORE • INDUSTRI ENGROS
Baneviksgt. 7, 4014 Stavanger. Tf. 89 08 00

ALT ARBEIDSTØY OG VERNEUTSTYR

THE REAL BURGER
Mand.-fred. 11.00--22.00 * Lørd. 18.00—22.00 * Sønd. 14.00—22.00

kommer Farstad
med ny rute!

Kvitsøygt. 95
4014 Stavanger

Tif. 56 25 00
Nyev. 47 — Egersund

Tif. 49 01 29
DØGNVAKT
090-72 170

«Lampehusét på Nytorget»

Egen installasjonsavd. på
sterk og sv. strøm.

Ingen oppdrag for små. Ingen for store.
Elektriske installasjoner - bruk fagmann det lønner seg.

RUNESTAD ELEKTRO A/s

Innh. RoIf Runestad — Pedersgï. 2— Fax: 51ä46-1if. 53 1044



Hele fire lag fra Brodds ungdoms-
avdeling har vært på reisefot i lø
pet av sommersesongen. De eldste
knottene, ti års lagene, dro til
KvitsØy 15. juni og ovemattet på
Kvitsøy maritime senter. Søndag
spilte de turnering om lørdag gikk
til “stintefiske” fra brygga. Vi var
ute nå fjorden - senteret stilte med
skØyte - og fisket. Alle som var
med fikk fisk. Om kvelden var det
grillfest og fotbalikamp, spillere
mot foreldre og ledere.
Tumeringen søndag gikk i et flott

være og med fine kampresultater.
Oppholdet på Maritime senter var
fantastisk. Olene Nilsen og famili
en gjorde oppholdet til en minne-
rik helg både for spillere, ledere
og foreldre. Vi vil på denne måten
få takke for et flott opplegg som
ga mersmak.
Småutt o Lilleeutt dro nå turne-
ring til Etne i sluttten av juni.
Resultatmessig ble det ilcke helt
fullklaff, men de hadde en fin helg
sammen sosialt, noe som er like
viktig som selve resultatene.

Opplegget rundt tumeringen var
bra, både ovematting og bespis
ning.
Reiser, ovematting, turnering er
noe som styrker samholdet i lage
ne. Spillere og ledere blir bedre
kjent med hverandre, noe som
igjen kan gi bedre resultater på
banen.

Turneringen ga mersmak og vi
regner med at fler lang i I.L.
Brodd drar på lignende tumering
er neste år.

Dagstur til Sauda
Mandagstreffen og Torsdagstreff
for pensjonister i Midjord bydels
hus har vært på dagstur med buss
til Sauda. Det var strålende vær
og 40 deltok på turen. Vi startet
grytidlig fra bydelshuset o trok
rett ned til Tauferga. Via Årdal,
Hjelmeland, Sand - og ferger,
havnet vi på nordsiden av
Saudafjorden og videre på Dollar-
veien og direkte til Sauda. Det bar
direkte til kave KlØver til en
lunsj. Deretter ble det besøk og
omvisning på Sauda Smelteverk
med påfølgende film og historikk

over bedriftens virke. Vi fikk
også med oss et besøk på kunst-
museet Fagerheimssamlinger
med de flotte treskjæringsarbei
der. En tur omkring i Åbødalen
(Ameri-kanerbydelen) ble det
også tid til. Vi dumpet rett i
Saudadagene akkurat da. Det var
mange folk i sentrum og shop
pingsboder og fortaushandel og
trivsel og drøs over alt. Etter en
bedre middag på hotel Kløver var
det å ta fatt på den lange hjem-
veien. Nå gikk turen igjen på
Dollarveien og vi passerte flere

bygder og tettsteder. Det var vak
ker natur over alt å se. Vi kjørte
over Karmsundbrua og rakk så
vidt fergen til Skudesneshavn. Vel
framme i Mekjarvik var det å
fortsette til Midjord bydelshus.
Det ble en lang og slitsom dag,
men også hyggelig og minnerilc.
En takk til vår hyggelige SOT
sjåfør Peder Kieppa for en god og
fin kjøring. Dette er skrevet på
oppfordring og etter husken - og
rundt tre måneder senere enn tu
ren.

Nå er det slutt

på permisjonen — kam og saks er i full sving igjen.

Vi onsker gamle og nye kunder velkommen til

?iQeptxu a&1gcL1
VIJORUNN JANSEN

Bjerkreimsgaten 2 — RING 56 24 23
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Brodd-ungdom på reisefot

i ;

Brodds tia°rs-lagpåfisketur uçfor Kvitsøy. Til venstre trener Isack Khan. I båtenforanfra venstre Rune,
Einar, Sveinung, JØrn, Jan Erik, Karl Erik, Odd Magne, Morten, Kjetil og Morten.

LefK. Lund

ÅPNINGSTIDER: Mandag kun kveld
Tirsd. — onsd.
Torsd. — fred.

08,00 — 16.00
08.00 — 19.00

I
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LESERBREV

Bergeland eldresenter sine
brukere har vært på busstur
til det idylliske stedet
Sogndalstrand i Hage i
Dalane. Her ligger små be
boerhus og sjøhus tett sam
men, med bare en smal gate
mellom. Husene er nok
gamle, men godt vedlike
holdt, og tåler godt å vises
fram for nysgjerrige turister.
Befolkningen har for det
meste livnært seg med fiske
og jordbruk.

Vi hentet den lokale guide
ved hennes hjem ved kirken.
Hun fortalte om stedets his
torie, om alle dem som ut-
vandret til Amerika, om
Titanic-anlegget og dets be-

tydning for lokalsamfunnet.
Vi ble så tatt med til bygdas
Fiskerimuseum, hvor det var
samlet endel gamle båter og
fiskeutstyr.
Sogndalstrand var også en
viktig los-stasjon. Kysten
utenfor kan være ganske tøff
- og vi fikk høre om mang
en redningsdåd, med disse
små og åpne båtene, hvor
det ble vist godt sjomann
skap. Vi kan bare tenke oss
hvordan bølgene har slått
inn over det trange sundet
før den store moloen ble
bygget som en skjerm for
havnen innenfor.
Etter en hyggelig stund i
denne sørlandske idyllen,
tok bussen oss tilbake til

Egersund, hvor det var be
stilt middag på Eiger hotell.
Etter deilig mat og kaffe,
gikk turen til Fajanse-muse
et, hvor Wilhelm Feyling

gelig besøk tidlig i sommer.

fortalte om bedriften, fra
den spede begynnelse i
1847. Han gjorde historien
levende for oss, så det var
vanskelig å rive seg løs da

bussen skulle gå. Det ble
som det ofte gjør: Tiden ble
for knapp. Men det var en
tur som vil bli husket med
glede. J. Wilhelmsen

“Artikkelen som sto i sist
nummer av Bydelsavisa in
neholder endel feilopplys
finger. Den vi reagerer
mest imot, står i første set
ning: At vi skal være lagt
nedi 1983.

Virksomheten ble ikke lagt
ned i 1983. Det som skjed
de da, var at produksjonen
ved smelteverkene for kob
berlegeringer og alumini

umslegeringer ble besluttet
lagt ned på grunn aav
manglende lønnsomhet.

Legeringsverkstedet for
tinn, bli, loddetinn, lager-
metall og sinkanoder har
vært i virksomhet hele ti
den og er fortsatt i virk
somhet.

Med vennlig hilsen
AIS Stavanger Tinfabrik

-jiisteren iSFjjj
ØDQMT1 1ô, Tir 52O’P

ELVIGSà1hGIASS

- ALT i (1LASS, SPEIL, )LY ö ‘t\ssiri’.
Raskeste 1ering - til rimelig pris!!

‘=Q T ODT TILbUD
—

STATOIL
Stabil Service Haugesundsgaten
Haugesundsgt. 34014 Stavanger - Tif. 04-52 86 67

Idylliske
Sogndalstrand

Sogndalstrand, en idyllisk perle, vil bli husket av brukerne av Bergeland eldresenter etter et hyg

Stavanger Tinfabrik
og Hageltårnet

FIF
Egersundsgt 5 -4015 Sta.anger

(04) 52 39 50
SALG OG SERVICE AV

FACIT
SKRIVEMASKINER
R EGNE MASK IN ER
SKRIVERE
TER MINALER
PC.MASK)NER
TELEFAX

MITA Kopieringsmaskiner
CASO Kassaapparater

REKVISITA

‘i Mottakstasjoner
for bosstomming:

Ryfylkegt. Stvgr.
og Dusevikbasen

i Randaberg

Vi har fått ny vaskemaskin,
og feirer dette med knalitilbud i tiden 5/9-8/9

Bilvask

Syste
transport as

I’Bosscontainere
på dagen — ring:
Tif.: 56 77 88
5 dager
uten leie!

Kjøp en plante med hjem
St. Paulia i korg
Flere farger

Kun kr.
‘0,4,

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



Vi møtes hver tirsdag kl. 12.30
i Midjord bydeishus.
Treff andre nybakte mødre på Stor-haug.
Vi har noe å lære av hverandre.
Kaffe og te, besøk av helsesøster,
fysioterapaut m.m. Gratis.
Interessert?
Kontakt Storhaug helsestasjon,
tif. 5098 06 eller Midjord bydeishus,
tif. 5636 61. Starter tirsdag 10. sept.

har grupper for foreldre med små barn
i Midjord bydelshus tre dager i uka
fra kl. 10-13.
Lek, aktiviteter, samling, felles mål-
tid.

Begge gruppene er fulle, men interes
serte kan sette seg på venteliste ved
henvendelse til
Bente Østebø, tlf. 56 39 57, eller
Liv Cate Stensland, tlf. 56 22 84.

Sentrum
familiebarnehage
Vi søker etter vikarer som kan passe
fire barn i sitt hjem når assistentene
(dagmødrene) ikke kan ta imot.
Haster. For nærmere informasjon,
ring tlf. 50 86 74.
Søknad sendes Sentrum Familiebar
nehage, Kongsgt. 47/49,
4012 Stavanger

Bingo for alle!
Pensjonistforeningen har møte i Mid
jord bydelshus torsd. 12. september.

Baptistkirken
Formiddagstreff 2. hver torsdag kl.
11 for eldre og andre med kaffe, en
prat litt sang, musikk, program og
andakt. Neste gang 12. september.

Speider og
barnegospel
hver fredag kl. 17.30. Gospel for
barn fra førskolealder. Speideren er
tilsluttet NSF.

Åpent hus
Ungdommen treffes hver fredag kl.
19.30. Andakt og samtaler om tro og
liv. Også lørdagsarrangement.

Unge voksne
Seminar i Tysvær 21-22. september
om emnet “mellommenneskelige re
lasjoner”. Påmeldingsfrist 8. septem

Loppemarked i
St. Johannes
St. Johannes menighet har et tradi
sjonsrikt loppemarked høst og vår. I
høst går det av stabelen den 26. okto
ber. topper hentes hele året, så hvis
du har noe du vil kvitte deg med, kan
du kontakte sokneprestkontoret på
telefon 89 00 80, eller stikke en lapp
i postkassen til menighetssenteret
ved kirken. (Kjekkest er det dersom
du selv stikker innom kontoret!)
Glem heller ikke at det er gøy å be
søke markedet for å se alt det rare
som “dukker opp”. Lopper og folk
hører jo tradisjonelt sammen!

Skipper Worse
Varden
Kafeteria mandag, onsdag, torsdag
og fredag 10-13
Middagsservering mandag, onsdag
og fredag 12
Bingo hver onsdag 10.30Midjord
barnetreff

Trim
hver mandag 10
Andakt eller Syng med oss
annenhver fredag 11-11.30
Trygghetsalarm - Transport
Middagsdistribuering - Rådgivning
Kurs: engelsk, rosemaling,
fri forming og treskjæring

Fotterapi og
hårpleie
Sted: Ramsvikhagen sykehjem
Forhåndsbestilling tlf. 56 35 il
mellom 10-13

Frisinn friidrett
Treningstilbud høst og vår på Nylund
skole, gymsal 2. etasje.

Tirsd. 19-20 Gutter/jenter 4-6 klasse
Tirsd. 20-21 Junior og Senior (eldre
enn 14 år)
Torsd. 17-18 Førskolegruppa fra 4 år
Torsdag 19-20 Gymnastikk etter mu
sikk, voksne
Fred. 17-18 Gutter/jenter 1-3 klasse
Fred. 18-19.30 Gutter/jenter 4-6
klasse
Fred. 19.30-22 Junior og Senior (el
dre enn l4år
Kontaktperson Askill Voll,
Lysefjordgt. 81,
tlf. 563498 (A), 56 38 01(P).

Metodistkirken
Stavanger MS Speidergruppe, tilslut
ten NSF, treffes hver onsdag kl.
17.30-19. Fra 1. klasse og oppover.

Ungdomskoret Øver hver torsdag kl.
19-21. Fra 13 år og eldre.

Ungdomsgruppa møtes hver fredag
kl. 19. Fra l2årog eldre.

Aktivitetsdagen fra
0 år og oppover.
Barn, foreldre og andre er vellcom
men til å være med. Vi synger, leker
og driver med ulike hobbyaktiviteter.
Startet mandag 2. september.

Baptistkirken
Formiddagstreff 2. hver torsdag kl.
11 for eldre og andre med kaffe, en
prat litt sang, musikk, program og
andakt. Neste gang 12. september.

Speider og
barnegospel
hver fredag kl. 17.30. Gospel for
barn fra førskolealder. Speideren er
tilsluttet NSF.

Åpent hus
Ungdommen treffes hver fredag kl.
19.30. Andakt og samtaler om tro og
liv. Også lørdagsarrangement.

Ranger Rovere:
Maurtua
Ungdomsklubb:

Unge voksne
Seminar i Tysvær 21-22. septemi
om emnet “mellommenneskelige
lasjoner”. Påmeldingsfrist 8. septe
ber.

St. Johannes
menighet

Barnearbeidet:

Minitreff
Annenhver torsdag kl. 10-30
Mat og drikke medtas.

FØrskoleklubben (3-7 år)
Hver tirsdag kl. 17

Miniklubben (1.-4. klasse)
Hver onsdag kl. 17

Maxiklubben (4.-7. klasse)
hver onsdag kl. 18

Barnekoret (6 år-3. klasse)
Hver torsdag kl. 15 i kirken

Juniorkoret (4. klasse og
oppover)
Hver torsdag kl. 16 i kirken

Søndagsskolene
Hver søndag (untatt ved familie-
gudstjeneste)
På Storhaug skole kl. 9.45
I St. Johannes kirke/menighets
senteret kl. 11

Andre møter:
St. Johannes menighetskor
Øver i Kapellet mandag kl. 19.
Nye medlemmer
hjertelig velkommen.

Treffen
Hver tirsdag kl. 10.30 i menig
hetssenteret.

Lørdagskos 7. sept. kl. 16 i
menighetssenteret.
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DET SKJER PA STQHAUG
Stoff til disse scnc samles avorIiau 1r og Fritid,

Mki jord HyI US, N. Rarn . i,tlf. ) 3661—508608

Kom sammen etter fødselen

ord barnetreff

Sentrum familiebarnehage
Vi søker etter vikarer som kan passe fire barn i sitt hjem når

assistentene (dagmØdrene) ikke kan ta imot. Haster.
For nærmere informasjon, ring tif. 50 86 74.
Søknad sendes Sentrum Familiebarnehage,

Kongsgt. 47/49, 4012 Stavanger.

ber.

Fødseisforberedende samtalegruppe
Kurs starter onsdag 25. septemberkl. 17-19 i Midjord bydelshus

Kursledere: helsesøster, jordmor ogfysioterapeut. Seks ganger.

1. «Bli kjent time»
Fysiske/psykiske forandringer.
Kom i form til fødsel.

2. Fødseisforløpet/smertelindring.
Forsterets utvilding.

3. ErnæringJkosthold.
Foreeldrerettigheter.
Kroppsbevissthet.

4. Barsekid -

å bli foreldre.

5. Amming og utstyr til barnet.
Avspenning.

6. Barseltreff.

Omvisning på fødeavdelingen kommer i tillegg.
Pris: kr. 520— Påmeldingsfrist: 15. september.

Gravide får mer informasjon og kan melde seg til
Storhaug helsestasjon, Birkelandsgate 2, tlf. 5089 06.

Utdeling av min kirkebok i Varden

Ble du, døpt for fire år siden og bor i Varden Menighet, vil vi nå invitere
deg til en spesiell gudstjeneste.
Søndag 29. september deler vi ut en bok til alle fire års dåpsbam for å
feire dette.
Dersom du er en av disse kan du ringe til Prestekontoret og komme til
Gudstjeneste kl. 11.99 søndag 29. september.

Byggeklossen
Byggeklossen er en gruppe for forel
dre med små barn som bor i de mest
sentrumsnære områdene av Storhaug.
Lek, samling, aktiviteter,
felles måltid.

Vi møtes i lokalene til Nylund fritids
klubb (på Nylund skole) hver tirsdag
frakl. 10-13.

Påmelding til
Kirsten Oaland, tlf. 8906 34.

Aktiviteter for Barn og unge i Varden kirke
Søndagsskolen. Hver Søndag kl. 11.00. Billedklasse 4—80 år.

Tekstklasse 10—14 år.
Godt håp. Barne misjonsforening Hobbyaktiviteter og misjon

for gutter og jenter 1—3 klasse. annenhver onsdag
17.00—18.30.

Barnegospel: Jenter og gutter 4—12 år. Hver tirsdag kl. 16.30 - 17.3 0
Ulvunger: Gutter 8—11 år hver onsdag kl. 17.30—19.00.
Harer: Gutter og jenter 6—8 år. Hver tirsdag kl. 17.30.
Meiser: Jenter 8—11 år. Hver torsdag kl. 17.30—19.00.
KFUK Speidere: Speiderjenter fra 10 år og oppover.

Hver torsdag kl. 17.30—19.00.
KFUM Speidere: Speidergutter fra 11 år og oppover.

Hver mandag kl. 18.45.
Speiderjenter og gutter over 18 år.

Jenter og gutter fra 7.kl. og oppover.
Hver fredag kl. 19.00-23.00.
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DET SKJER PÅ STORHAUG
Stoff til disse sidene samles av Storbaug Kultur og Fritid,

Midjord Bydeishu, N. Ramsvigv. 1,tlf. 56.3661 _5O:86 08

Velkommen til et opplevelseskt
møte med billedkunst og
ROGALAND KUNSTNERSENTER
GaIIen BKF Bildende Kunstneres
Forening Rogaland
Galefl NK Norske Kunsthåndverkere
Rogàland

Rogaland Kunstnersenter er et service-
sted og kontaktskapende ledd mellom
billedkunstnere/kunsthåridvertçere og
publikum.

Vi driver:
OPPDRAGSFORMILING
KONSULENTVIRKSOMIET/
INFORMASJONSVIRKSOMIET
OPPSØKENDE VIRKSOMHET
OPPLÆRING/KURS/SEMINARER
UTSTLLINGSVIRKSOMHET

Ustillinger i eget galleri
(Galleri BKF og NK).
Permanenten -billedkunst og
kunsthåridverk i kommisjon.
Vandreutstillinger i fylket
Utstillingssamarbeid med andre
formidlingssteder.

Vi kan tilby et godt utbygd slidesarkiv og
kunstnerkartotek.
Vi kan gi opplysninger om kunstnernes
arbeider og tjenester og
utsmykkingsprosjekt i regionen.

12. sept. — 26. sept.
ANGELO EVERLYN
Maleri

3. okt. —17. okt.
KNUT WOLD
Skulptur

24. okt. — 7. nov.
RAGNAR GRIMSRUD
Minneutstilling.
Keramikk/formgiving.

Høstens store konkurranse i Østre bydel

Varden-dagene —91

RENNEBILLØP
Nedre Dalgt. 4-6/Nytorget
4013 Stavanger

Lørdag 28. september TIf 04 - 52 72 34

Åpnirigstider
Tirsdag - fredag kl 10.00 - 17.00
Mandag stengt.
v/utstillinger
Torsdag 10.00 -19.00
Lørdag 10.00. -14.00

Rennebilløpet er fra Varden til Kirka. Søndag 12.00 -16.00

Finn fram hjul, planker,
spiker og fjøler.

Maks to kan kjøre pr. bil,
men antallet byggere er
ubegrenset.

— Alle i bydelen — unge og gamle —

lag / foreninger — familier 0.1. er velkommen.

Påmelding innen mandag 23/9 til ungdomssekre

KURS OM BARN
I et samarbeid mellom foreldre/barn-grupper, barnehagene og kultur og
fritid på Storhaug ble det i vår arrangeii 3 kveldskurs om barn med em
nene foriningsaktiviteter for 2-3 åringer, barns oppvekstvilkår og barns
lek.
Interessen for kursene var stor. Mellom 50 og 60 voksne deltok på hver
av kursene.
Nye kurs for i høst er under planlegging og vil starte opp i slutten av sep
tember. Innbydelser blir sendt barnehager, foreldre/barn-grupper og me
nigheter.
Andre interesserte kan henvende seg til Storhaug Helsestasjon, Midjord
bydelshus eller Storhaug bydelsadministrasjon fra 16. september,

Bergeland bydelssenter
har ledi vikariat som

sløydlærerfmøbelsnekker
i tiden 02.09.91 — 01.04.92,8 timer pr. uke.

Stillingen er lønnet etter l.tr. 14-19, avhengig av godkjent
lØnnsansiennitet.

Stillingen innebærer vedlikehold av maskiner og verktøy ved
godt utstyrt snekkerverksted, samt veiledning av brukerne.

I tillegg trenger en lærer til slØydkurs i dag pr. uke, 4 timer.

Spørsmål vedr. stillingen kan rettes til senterleder Solveig
Øverland tif. 53 5267 fra kl. 09.00—13.30, mand.—torsd.

Søknad sendes til Bergeland bydeissenter
Jelsagt 2, 4012 Stavanger.

SØknadsfrist: 11. september

Nylund Fritidsklubb
ET FRITIDSTILBUD

For alle unge på Storhaug.
(Ligger i gamle vaktmesterboligen på Nylund skole

Nylonsgt.1 tlf. 53 54 12)

Torsdag: Junior-klubb, tilbud for 4., 5. og 6. klasse.
Mange aktiviteter, lesing, spill, dans, musikk
og turer. Medlemskontingent kr. 30,-.

Freddager: Senior-klubb, tilbud for 7. klasse - mm og opp
til en alder av 20 år.
Medlemskontingent kr. 50,-.
Dette er hovedsakelig tilbud om et diskotek.
I tillegg Ønsker vi forskjellige temaer tatt opp
til drøfting som f.eks. Spisevegring,
prevansjon, rus, ungdom i utvikling,
skoletilbud, arbeidstilbud og mye mer.

Mandager: En gruppekveld for de som er i en alder av
7 år —20 år. Gruppeaktivitet vil det bli alt fra
kolonihage, dans, foto, musikk, kjøkken og
diverse andre aktiviteter.

Loppemarked i St. Johannes
St. Johannes menighet har et tradisjonsrikt loppemarked høst og vår. I
høst går det av stabelen den 26. oktober. L.opper hentes hele året, så
hvis du har noe du vil kvitte deg med, kan du kontakte sokneprestkon
toret på telefon 89 00 80, eller stikke en lapp i postkassen til menig
hetssenteret ved kirken. (Kjekkest er det dersom du selv stikker innom
kontoret!) Glem heller ikke at det er gøy å besøke markedet for å se alt
det rare som “dukker opp”. Lcpper og folk hører jo tradisjonelt sam
men!

Fransk trinn i

BRUK BYDELSHUSET!.

PÅ KURS I HØST?
man. 16/ 9kl. 19.30 på St. Svithun skole

Fransk trinn 2 man
Bruk av mikrobølgeovn ons.
‘frekkspill (torader) man
Applikasjon (helg) fre

Tørka blomster (helgj fre

9/ 9kl. 18.00 på St. Svithun skole

23/10 kl. 1830 på Midjord bydelshus
23/ 9kl. 18.00 på øyahuset, Hundvåg

4/10 kl. 18.00 på Øyahuset, Hundvåg

20/ 9kl. 18.00 på Øyahuset, Hundvåg

Påmelding til Stavanger AOF,

Jens Zetlitzgt. 21,4008 Stavanger
TIf. 53 98 50

Vi vet det meste om aktiviteter
og foreningstilbud på Storhaug!

Midjord bydeishus rommer storsal med plass til 100 personer, gruppe
rom, kjøkken og ateier.

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

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

Utleie av stor grili og videokamers til foreninger/institusjoner
på Storhaug.

1J

MIDJORD Bï1XISHUS
Nordre Ramsviksvei 1— Telefon 563661

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

TIPS
Bydelsavisa

Telefon

508602
Fine premier! Arr.: Varden menigheL



BYDELSAVISA

- Kjempekjekt. Helt topp!
De fire lederne og 45 barna
som var med på Nylund fri
tidsklubb sin ferieklubb i
sommer, er ikke i tvil:
Ferieklubb er kjekt både for
liten og stor.

- Ferieklubb er en veldig
fin måte å ha aktiviteter
med barn på fordi både de

og vi opplever så mange
kjekke ting. Alt fra bonde
gårdsbesøk hvor de får leke
med dyr eller ri på hester,
til å bade sammen, ro, fiske
og trekke garn, eller padle i
kano, sier fritidsieder Else
Tvedt. Hun forteller at akti
vitetene i sommer har vært
enormt varierte. Tur med
Riskafjord har det blitt, be
søk på Utstein kloster - og
Kongeparken.

- Kongeparken var vel kan
skje det som var mest po
pulært, sier Else, og legger

til at både Utstein kloster
og vannaktivitetene er topp
blant barn og unge.
Else forteller at ferieklub
ben ikke bare er et godt til
bud til alle barna som får
være med på mange spen
nende aktiviteter mens for
eldrene ikke kan være
hjemme fra jobb, men til
bakemeldinger fra foreldre
forteller at også de synes
det er flott at barna har et
tilbud. “Slipper å gå alene
og slenge”. Fellesskapet og
akativiteter med andre barn
- og voksne - er viktig.

Nylund fritidsklubb arran
gerte i sommer to ferie-
klubb-uker, med henholds
vis 22 og 23 barn som del
takere de to ukene. Else så
helst at klubben kunne utvi
des med minst en uke til
neste sommer. Behovet er
der - men fortsatt mangler
midlene til gjennomføring.

We get more out of less

For Amoco har oljefeltene Valhall

og Hod vært store utfordringer.

Gjennom pågangsmot og

nytenkende ingeniorarbeid har vi imidlertid

klart å gjore både vanskelige og

små felt lOnnsomme.

Helt topp

med

ferieklubb»
Trond Kvam .storkoser seg
på Vistestranda. Her skal
det bli ei stor “håle” for
krabber og sjØstjerner.

Ååå, så søt. Astrid Steines
“falt” for en av geitene på

Steindahi gård på
Randaberg.

Fatih Dundor )1O) har
bokstavlig taltfunnet seg
en sanddyne på Hellestø

stranda.

AY
AMOCO
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