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Storhaug får 
servicebuss 
for eldre 
En buss som er spesielt tilpasset 
eldre skal trafikkere gatenettet i 
Storhaug bydel, fra og med man
dag 21. september. Bussen }tjører 
hver time, mandag til fredag, og 
vil i hovedsak følge gater som i 
dag ikke har buss. Servicebussen 
til SOT har så lavt gulv at de rei
sende kan trø rett inn fra fortauet. 
Offisiell åpning av ruten lørdag19. 
september. 

Merside3 

Storhaug skole fyller 90 år 
Lørdag 12. september jubilerer 
Storhaug skole. -Elevene var 
nok snillere før, men alt i alt er 
nok dagens skole bedre enn i 
gamledager. Dette sier 100 år 
gamle Olav Rommetveit, rektor 
på Storhaug skole gjennom 40 
år. Dagens rektor, Tore Jan 
Øxnevad, er glad for at skolen 
nå er reddet fra nedleggingsspø
kelse. Det er også en grunn til å 
feire. 

Mer side 10 og 11 

Hasiv75 
Halvor Sivertsen 
(Hasiv), fylte nettopp 
syttifem. 

Mer side 7 

Aase Marie Bowitz 
Eksm. zoneterapaut 

Off.godkj. sykepleier 

Tlf. (04) 53 12 48 
Jelsagt. 62, 4012 Stavanger 
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Utleie av personell 

Telefon 04-52 25 90 

Birkelanægt. 18 
4012 Stavanger 
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Storhaug - vår egen bydel! 
Vi har et personlig for
hold til vår bydel. 
Derfor reagerer vi når 
noen forteller at byde
len ikke er god å bo i. 
Noen har påstått dette i 
sommer. Vi leste det i 
avisen. Det var frem
kommet i undersøkel
ser. Det kalles bydelssta
tistikk. Men vi vet at 
statistikker også kan 
være misvisende. 

Noe er des.werre slik som det er 
beskrevet. Vi har et lite boareal i 
bydelen, bare 72 kvadratmeter 
pr. beboer. Sml areal til idretts
og friluftsform.M, 14,1 prosent 
av byens areal. Innbyggerne har 

Einar 

Hanstad 

er død 
Ved Einar Hanstads bortgang 
har vi mistet en av ildsjelene i 
bydelen. Einar var den som 
alltid lot seg engasjere nh det 
var saker med betydning for 
bydelen. Han var alltid leven
de opptatt av bydelens ve og 
vell. Noe av det som gjorde 
sterkest inntrykk på oss som 
hadde nært samarbeid med 
ham, var hans sterke ansvars
følelse og utpregede rettfer
dighetssans. 

Einar var mangehig medlem 
av Stavanger skolestyre, 17. 
maikomiteen, Storhaug skole-

Adresse: 

byens laveste gjennomsnittsinn
tekt, kr. 112.275, - og flest sosi
alhjelpsmottakere, 9,2 prosent. 
Det er også nevnt at vi har et 
meget høyt antall innvandrere, 
10,4 prosent av bydelens inn
byggertall. 

Små utearealer behøver ikke 
være en ulykke. Vi har ikke hørt 
at noen har klaget på det. Det 
betyr mer A ha tilstrekkelig bo
ligareal. Der er Storhaug fremst 
i Stavanger. Det bor bare 1,8 
personer i hver bolig mot et 
gjennomsnitt på 2,3 for 
Stavanger. Høyeste antall er 2,8 
pr. bolig. Storhaug har den beste 
legedekningen i Stavanger. Vi 
har flest arbeidsplasser i vh by
del i forhold til andre bydeler. 
Vi har god dekning av skole
plasser og barnehageplasser i 

korps'styre og bydelsutvalget. 
Den solide erfaring og kunn
skap som han gjennom mange 
Ar hadde tilegnet seg, var han 
raus med l dele ut til oss an
dre. 

Einar Hanstad er dypt savnet 
av oss som skal fortsette det 
arbeidet han var med på å 
starte. 

Torgrim Olsen 
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Karlsminnegate 6A, 4014 Staavnger 
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Fax: 50 86 05 

Utgiver: Storhaug bydelsutvalg 

Avisstyre: 

Finn Toresen (leder), 
Torgrim Olsen, Inger Elvik og 
Sigrid Bækholt 
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Turid Fiksdal 
Tlf.: 52 18 55 (P) 
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Nylund skolekorps 
Kontakttelf.: 50 86 02 
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Opplag: 6.600 
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FOR STORHAUG 

forhold til andre bydeler. Vi har 
god dekning av kirker, forsam
lingshus, bydelslokaler, alders
hjem. Det planlegges for tiden 
nye sykehjemsplasser. Vi har 
den største andel av byens for
retninger ved at sentrum hører 
til Storhaug. Vi har kort og god 
kommunikasjon til sentrale de
ler av byen. Vi har den største 
del av byens havneområder med 
sjøveisforbindelser til hele kon
tinentet, Ryfylke og hele landet 
forøvrig. Vi har byens fineste 
turvei langs sjøen, badeplasser, 
og byens største antall plasser 
for fritidsbåter. 
Vi har mye godt å si om vh by
del, mye mer enn jeg har klart å 
regne opp her. Det kan umulig 
være riktig at Storhaug ikke er 
en god bydel å bo i. Den må 
være en av de beste! Bare spør 
de som bor her. 
Bydelsutvalget har en stor utfor
dring nh det gjelder å gjøre by
delen enda bedre. Stavanger 
kommune har et ansvar for å 
medvirke til at forhold som kan 
virke belastende blir fordelt likt 
for alle bydelene. Inntil sl skjer 
må bydelens sosial- og om
sorgstjeneste opprustet slik at 
den stlr i forhold til behovet. 
Her har politikerne et overord
net ansvar som ikke kan bortfor-

Werner Engevik 

klares. Bydelsadministrasjonen, bydelen. Vet du om noen som 
alle ansatte i tjeneste- og ser- ikke har det godt, sl gjør noe 
vicestillinger, og ikke minst, be- med det. Dersom hver enkelt av 
boerne selv, må være med på å oss viser omsorg for en eneste i 
gjøre Storhaug til den beste by- bydelen, da vil ingen stå alene. 
delen i Stavanger. Vi må i dette Sammen skal vi klare det .. 
arbeidet forsøke å sette mennes- Lykke til! 
kene i sentrum. Vi må kort og Werner Engevik 
godt ta vare på alle som bor i Høyres gruppe i bydelsutvalget. 

Neste nummer av Bydelsavisa kommer 
onsdag 28. oktober 

Innleveringsfrist for stoff/annonser 
fredag, 16. oktober. 

Kiaere Storhaugbeboer 
Du kan glede deg tll mandag 21 September 19921 

Da starter Stavanger og Omegn Trafikkselskap et prøveprosjekt I din 
bydel, et prosjekt der du selv kan være med og bestemme fremtiden. 

Dette kan vi tilby: 

• En servicerute som skal betjene gater og områder på Storhaug der bussen ikke
har kjørt tidligere.

• Utenom de vanlige busstraseene stopper bussen der du vil av eller på, - ellers
ved busstopp-skiltet.

• Besværlige stigtrinn i bussen er fjernet, - du kan gå eller trille rem inn fra fortauet.

• På denne serviceruten vil du få tid til i sette deg før bussen kjører videre .

• Annenhver time fortsetter bussen videre til Rogaland Sentralsjukehus.

• Nir bussen ikke kjører i rute pi Storhaug leies den ut til lag og foreninger til en

fordelaktig pris.

OBS!! Vi kommer til å sende en rutefolder til deg i posten der du vil få alle 
opplysninger om trase og rutetider. 

Velkommen ombord på Serviceruten for bydelen Storhaug, din bydel. 
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- Enkelt å komme seg ut,
enkelt å komme seg inn.
Rakel, Kristian og Astri,
alle pensjonister på
Aldershvile, nikker aner
ltjennende til servicebus
sen fra SOT, som er spesi
elt tilpasset eldre- og
funksjonhemma. Fra og
med mandag 21. septem
ber skal servicebussen
krysse gatelangs i Stor
haug bydel, hver time.

• Av Magne Drangeid

Bydelsavisa og Atte av beboerne 
på Aldershvile fikk nylig tjuvtes
te den nye bussen som skal gjøre 
det lettere for eldre- og funk
sjonshemma i bydelen A kjøre 
kollektivt. Gulvet i bussen ligger 
omtrent i fortausplan. Det er bare 
å spasere rett inn og velge mel
lom 20 komfortable seter. 
Selvsagt er det også satt av plass 
til rullestolbrukere. 

Det er penger fra staten som har 
gjort det mulig for Stavanger- og 
omegn Trafikkselskap (SO1) A 
starte serviceruten. Til grunn for 
det ett- årige prøveprosjektet, lig
ger bl.a. en spørreundersøkelse 
som kartlegger transportbehovet 
til eldre i Storhaug bydel. 
Hovedmålet er å fl eldre som 
ikke lenger ser syn på å kjøre 
vanlige busser, til igjen å kjøre 
kollektivt. 

Trafikksjef Sverre Bø i SOT har 
klokketro på at bussruta vil bli 
populær, slik servicebussene har 
blitt i mange andre norske byer. 
Han regner med at tilbudet vil bli 
permanent, og ser for seg liknen
de tilbud også i andre bydeler. 

Offisiell Apning av det nye bus
stilbudet blir lørdag 19. septem
ber i Bergeland Bydelssenter, 
Jelsagt. 2. Her kan folk vente seg 
musikk, taler og mye morsom un
derholdning. En ærverdig eldre 
beboer fra bydelen skal klippe 
over snora for A markere bussru
ta åpnet - og selvsagt skal det bli 
muligheter for å fl seg en jomfru
tur. Hva bussen skal hete er ennå 
uvisst - det har kommet inn for
slag på alt fra «Storhaugpila» til 
«Rute 4». 

Prisen for en tur blir som for an
dre busser, kr. 12 for vanlig billett 
og kr. 7 for honnør, med mulighet 
for overgang til andre busser. 

- I dyreste laget, i kommuner på
Jæren koster servicebussen bare
kroner 5?

- Ja, men der er kommunene inne
i bildet med tilskudd. Dessuten,
denne bussen er spesielt rettet inn
mot eldre som kjører på «hon
nør» for kroner 7. Pris-politikken
vil dermed også medvirke til at
de eldre Br «førsteretten» til den
ne bussen, sier Bø.

Det blir avgang fra Kiellandsha
gen (holdeplass nr. 7) hver hele 
time fra klokka 9.00 til 15.00, 

mandag til fredag: Bussen passe
rer Rosenli 0.15, Varden kirke 
0.25 og ankommer sentrum igjen 
0.40. Da korresponderer bussen 
med busser til de fleste andre by
delene. Bussene som går kl. 9, 
11, 13, og 15 fortsetter til sentral
sykehuset etter ankomst til sen
trum - og returnerer til sentrum 
igjen 10 min. på hel time. 

Det er lagt opp en rutetrase som er 
spesielt rettet inn mot eldres be
hov. Bussen følger disse gatene: 

KJellandsbagen, Klubbgaten, 
Hospitalgaten, Pedersgata, 
Bratteberga ten, 
Høgs()ordgaten, Opbeimsgaten, 
Karlsminnegaten, Asbjørn 
Klostersgate, Emmausvei, 
Rosenli, Emmausvei, 
Nymannsvelen, Islandsgaten, 
Obrestadgata, Søren 
Bernersvel, Jelsagata, 
Flggjogata, Nedstrandsgata, 
Nymannsvelen, Egersundgata, 
Adm. Creuys gata, Jelsagaten, 
Avaldsnesgaten, Storbaugveien, 
Sandeidgata, Lyder Sagensgate, 
Erichstrupsgaten, 
Bergjelandsgaten, 
Hospitalgaten, Sentrum. 

På kveldstid/helger vil det være 
mulig for institusjoner å leie bus
sen. 

Kart som viser rutenettet over 
Storhaug. 

-
Skjy�t å kjøra servicebussen, synes Magda Ringe og Konrad Bru. 

-Alle er velkomne til a prøve servicebussen pel Storhaug, sier tra
fikksjef i SOT, Sverre Bø. 

� 
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Hvor ødelegging er en aktivitet 
Ungdom liker å forske og skru. 
Det har Metoklubben erfart. 
Siden den startet opp i apnl har 
ca. 25 ungdommer fra 10-14 møt
tes i metodistkirken hver fredag 
kl.18.00. 
I dette åpne tilbudet som rekrutte
rer godt fra Storhaug, har en i vAr 
skrudd ned en 1V for å se hvor
dan den ser ut inni. Her kan de 
unge ødelegge og lære litt om 
elektriske artikler. Ungdom vil 
også bygge, enten det er enkle 
elektroniske koblinger eller å 
bygge seg et modellfly. 
Andre aktiviteter er spilling, mu
sikk, drama og opplæring pl mik
sepult. Ved at en bytter aktivitet 
etter en tid, kan alle fl prøve seg 

selv på de mest populære tiltake
ne. Guttene som er i et overlegent 
flertall trives, og tlr også tid til 1 
prate sammen over en cola, og 
sjokolade. Kiosken er populær. 
Ungdomsprest Idar Halvorsen 
tror at ved å slippe unge ledere til 
er det lettere l gi aktivitetstilbud 
som fenger de unge. Og når de 
trives lytter de også til de korte 
andaktene. 
Til dere som bor pl Storhaug, 
ikke kast elektriske apparat som 
ikke skal repareres, men la de 
unge fl glede 
av de. 

Ta kontakt med 
Metodistkirken. 

Snekkerverksted 
påBergeland 
Bydelssenter 
Vi har et kommunalt eldresenter som holder til i 
den gamle forpakterboligen for Hetland prestegård 
ved Vår Frues kirke (Hetlandskirken). Alle eldre i 
bydelen er velkommen til våre tilbud. 
Den tidligere stallen ble i 1980 restaurert og innre
det til snekkerverk
sted med sirkelsag, 
bindsag, kappsag, 
avretter, fres, borre
maskin, dreiebenk og q 
godt utvalg av Mnd
verktøy. 

Nå har vi endelig fått � 
en ny tilsynsmann på 
verkstedet, Martin 
Aasland, som er å 
treffe hver tirsdag og 
torsdag kl. 9-13. 

Hvis du har lyst å 
være med men er litt 
usikker og trenger 
mer veiledning, kan 

Snekker Martin Aasland 
er ny tilsynsmann i snek

kerverkstedet. 

vi tilby et snekkerkurs som starter mandag 14. sep
tember (i samarbeid med Skipper Worse). Kurset 
går over 10 ganger med 5 timer hver gang og kos
ter kr. 575,-. 

Etta Naumann, 
senterleder 

NYLUND SKOLEKORPS 

-��\BINGO
J9J-J.,, •.�a IMIDJORD 

BYDELSHUS 
KL. 19.00 

BINGODAGENE ER: 

7. september
21. september

S. oktober
19. oktober
2. november

16, november 
30. november

11. januar
25. januar
8. februar
1� mars 

15. mars
29. mars
19. april

30. november er JULEBINGO
P' Nylud skole. (gymsal) 

BYDELSAVISA 

Paul, Espen Isak, Svein Ktlre, Tore, Magnus, Egil og Geir følger med i elektronikJauulervisningen. 
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Storhaug må spare for å få bruke 
En ønskeliste med pris
lapp 2,4 millioner kro
ner, det er hva adm. le
der i Storhaug bydel, 
Inger Elvik, har sendt 
Stavanger-rådmannen i 
starten av årets bud
sjettbehandling. Men 
noe slikt er det ikke 
plass til i hans økono
miske ramme for 
Storhaug, på rundt 90 
millioner kroner. 

Kommunalutvalget har nemlig 
vedtatt at bide prøvebydelene og 
de andre kommunalavdelingene 
skal finne fram til innsparinger 
pl 1 prosent av bruttobudsjettet. 
Storhaug ml da spare en million 
kroner. Elvik har sl igjen foreslitt 
slkalte "prioriterte tiltak" der 

disse "sparepengene" kan brukes. 
Dette har Elvik tenkt å gjøre slik: 
*Kutt i planleggingtimene for læ
rerne. Innsparing: 300.000 kro
ner. Foreslls brukt til flere timer
til elever med spesielle behov,
mer ressurser til den administrati
ve ledelsen ved skolene og ar
beidsplasser til lærerne.
*Omgjøring av 12 0-3 års plasser
i barnehagene, til 24 plasser for 
gruppen 3-7 !r. Innsparing: 
300.000 kroner. Som plaster pl 
siret foreslls det 1 styrke familie
barnehagene fordi det alt er svært 
lav barnehagedekning for 0-3 års
gruppen. 
*Økt egenbetaling ved langtid
sopphold pl sykehjem. 
Innsparing: 200.000 kroner. 
*Det budsjetteres med ledige stil
linger (vakans) innen pleie- og
omsorg tilsvarende 200.000 kro
ner, penger som foreslls brukt til
å opprette en ny sykepleierstil
ling. Det foreslls o� opprettet

en ny stilling ved den nye avde
lingen for alders demente ved 
Ramsvikhagen sykehjem. 

Utover den rammen rådmannen 
har satt, lister Elvik opp følgende 
forslag i prioritert rekkefølge: 
*Leie av lokaler til legesenter,
helsestasjon og bydelsadministra
sjon, til erstatning for
Birkelandsgt 2 som er sprengt -
og Kyviksmarka (administrasjo
nen) som da vil bli brukt til å ut
vide familiebarnehagen.
Ellers foreslls ytterligere en stil
ling innen pleie- og omsorg, to
salesbehandlerstillinger ved sosi
alkontoret, en EDB-konsulent i
bydelsadministrasjonen, inventar
og styrking av bemanningen ved
private aldershjem og en sekretær
i bydelsadministrasjonen.

Pl investeringssiden er det utvi
delse av Ramsvikhagen sykehjem 
som ruver med 20 millioner kro-

Leter etter tomt til nytt sykehjem 
Storhaug bydel trenger 
sårt et nytt sykehjem, 
men det kan bli vanske
lig å finne en egnet 
tomt. 

Bydelsutvalget gikk pli sist møte 
inn for en utviding av 
Ramsvikhagen sykehjem med 25 
serviceboliger, og for bygging av 
nytt sykehjem med 40 boenheter. 
Hvor det nye sykehjemmet skal 
ligge er likevel uvisst - det er 
ikke lett li finne en tomt i en sl 
tett bebygd bydel som Storhaug. 
-Nlr Stavanger skal bygge et
Sykehjem, sl bør det ligge pl
Storhaug. Vlir bydel har lite sy
kehjem og ml i dag bruke 85
plasser pli Stokka, sier adminis
trasjonsleder i Storhaug bydel,
Inger Elvik. Hun vedgår likevel
at ønsket om 1 plassere syke
hjemmet pl Storhaug kan bli satt

opp mot behovet for å komme 
raskt i gang med byggingen. 
Som mulige alternativ nevner 
Elvik en kommunal tomt ved 
Ramsvik kolonihage, Ramsvik 
skole, "Waisenhustomten" - eller 
bruk av næringsomrlider eller 
områder som i dag er bebygd, f. 
eks. med kommunale boliger. 
Bydelsutvalget har ikke sagt noe 
konkret om plasseringen, og by
arkitekten sjekker nl mulighete
ne nærmere, først og fremst pli 
de kommunale tomtealternative
ne. 
Mens de eksisterende sykehjem
mene i Stavanger minner mye 
om sykehus, er planen at de nye 
plassene både i Ramsvikhagen 
og i det r.ye sykehjemmet, skal 
få en utforming sJm gir pasiente
ne mer privatliv og selvbestem
melse i hver sin såkalte service
bolig. 
Det var sl tidlig som i 1991 at 
bystyret vedtok bygging av nytt 

Endringer i fritidsklubbene 
Vi har i sommer vært plaget med 
store vannlekkasjer i diskoteket 
til Nylund fritidsklubb. En del 
oppussingsarbeid gjenstår og 
klubben får en senere start. 
I sentrum har Zooen startet opp i 
helgene med tilbud for ungdom 
fra 15 lr. I fritidsklubbene har 
besøkstallet vært lavt pl fredags
kveldene. Vi legger nl om drif
ten og starter nytt tilbud annen
hver fredag for 7. og 8. klasse. 
Mandagskveldene vil som før 
være åpne for alle fra 7. klasse 
og eldre. 

Vi har penger i bydelen til ung
dom, foreldre, foreninger eller 
andre som vil arrangere åpne og 
alkoholfrie tilbud for ungdom i 
helgene. Ta kontakt. 

Juniorklubben pli Nylund skole 
vil fortsette omtrent som før -
men med bruk av gymsalen en 
time hver gang. 

Vi har ikke egnede lokaler til ju
niorklubb på Storhaug skole. I et 
halvt år har vi vært i dramarom
met. Dette er nå innredet for sko
lefritidsordning og passer ikke 
helt til vår aktivitet. Vi venter 
utlilmodig pl at vaktmesterboli
gen kan tas i bruk. I mellomtiden 
starter vi en barnefilmklubb for 
samme aldersgruppe. 

Vi ønsker et godt samarbeid med 
alle som vil ta i et tak. Har du el
ler dere gode ideer - sl kontakt 
fritidsleder Guro A. Johnsen, 
Karlsminnegt. 6a, tlf 04, 508640. 

sykehjem snarest. Byggestart for 
sykehjemmet er ennå ikke fast
satt - mens utvidelsen av 
Ramsvikhagen sykehjem etter 
planen skal starte i september 
neste Ar. 
Formannskapet vil trolig få sa
ken om nytt sykehjem til be
handling med det første, mens 
utvidelse av Ramsvikhagen går 
videre til plan- og byggeutvalget, 
og deretter til formannskapet. 

HØHllGGER-■ 1 PEDERSGAUI 

B. HODNEFJELL
AUT. RØRLEGGERFORRETNING

e RINGRF. �
(04) 56 77 41 �

Moblltlf. 090-47345 

Sanitæranlegg - Bad - Kjøkken 

GRATIS PLANLØSNING 

BE:RGESEneRS 

fltl 

- VI SKAL VIDERE

ner. Ellers er utvidelse av familie
barnehagen satt opp med 350.000 
kroner og istandsetting av vakt
mesterboligen ved Storhaug skole 
med 150.000 kroner. 

Budsjettforslaget ble behandlet 
av bydelsutvalget 8. september, 
etter at bydelsavisa var gått i 

trykken. Bydelspolitikernes for
slag vil nA gå videre til rådman
nen som legger sitt endelige bud
sjettforslag fram for formannska
pet. 1993-budsjettet for 
Stavanger vil bli endelig vedtatt i 
november. 

mesteren i Sentr rn 
�1l>.Tlf� 

ELVIOSAaLA.ss 

ÅLT I GLASS, SPclL, �LY & 
1
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Raskeste� - til rimelig J:Xis n 
FoQ -c:T GODr TIL�UD - 1

T6 tsonTAKT r\cD Geo12<J !.

INVESTAIS 

Privatøkonomisk rådgivning 

St. Olavsgt. 13, 4005 Stavanger, 
Tlf. (04) 53 56 95-53 66 21 

Servicegiengen i 
Haugesundsgaten tilbyr følgende 

'Olieskif 

• Dekkservice/ skift

'BIivask 

' Bllrekvlslta 

• Propan

• Kort

' Dagllgvarer 

• Kioskvarer

Vi har ikke alt, 
men vi har det du trenger! 

0 STATOIL

Statoil Service Haugesundsgaten 
Haugesundsgt. 3, 4014 Stavanger, Tif. (04) 52 86 67 
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Foreslår miniarboret 

<<Til Godalen med mad og melk>> 
- Folk har alltid brukt
dette området til turer
og familieutflukter. TIi
Godalen med mad og
melk, pleide vi å si. Det
var et begrep.

Ordene kommer fra den 84 år 
gamle tidligere soknepresten, 
Tormod Gilje. Han fører oss inn 
på en smal sti fra veien som går 
ned mot badeplassen i Godalen -
og plutselig er vi inne i en grønn 
eventyrverden, frodig som en 
regnskog. Giljes tanke er at områ
det som kommunen eksproprierte 
i 1953 skal bli til et miniarboret -
et enestående turområde, og sam
tidig en perle for naturfagunder
visning i det fri. 

Den tidligere eieren, skolebesty
rer ved Storhaug skole, Ingvald 
Godal, preger fortsatt området. 
Bøketrærne som han plantet har 
vokst seg store og stolte, og leg
ger en innelukket fred over det 4-
5 mål store området som strekker 
seg helt ned til den nye turstien. 
Gilje har sendt forslaget sitt over 
til bydelsadministrasjonen, som 
igjen at sendt det videre til vurde
ring i kommunalavdeling kultur, 
idrett og kirke. 

De fleste vanlige norske treslag 
vokser alt i området, forteller 
Gilje. Her er lind, ask, bøk, eik, 
rogn, asal villkirsebær og bjørk. 
Treslag som lønn, alm, svartor, 
gråor, og de ulike gransortene 

mangler - og må derfor plantes. 
Gilje har alt så smått begynt å til
rettelegge området. Han har laget 
små kubbestoler til bruk for sko
leklasser på tur, og han har plan
tet klatreroser og vilvin nede 
langs sjøen, ved turstien. 

-Jeg ser for meg at enkelte områ
der ryddes, og blir til fine raste-

[K<��[?�� 
ISOLERINGSTEKNIKK A/S 

Lervigsveien 32 
Postboks 1582, Kjelvene 
N-4004 Stavanger 
Telefon (04) 89 20 20 
Telefax (04) 89 03 76 

F -� s_ L 91 --- _F_Q Q_!l

�d•ngt 53, •013 Stovony" Tlf O• 53 31 66 

Hjemmelagede KOMLER m/kjøtt, 

pølse, kålrabistappe 
hver torsdag kun kr. 55,· 

THE REAL BURGER 

Mand.-fred. 11.00--22.00 • Lørd. 18.00-22.00 • Sønd. 14.00-22.00 

- Området som en gang var
skolebestyrer Ingvald Godals
sommersted, har a"flerede de
fleste vanlige norske treslag, og
vil egne seg ypperlig som et
miniarboret, mener Tormod
Gilje.

plasser for folk på søndagstur. 
Langs fjellknausene kan det plan
tes rododendron og andre blom
strende busker, sier soknepresten 
som alt har :Btt god respons på 
planene fra skolehold. St. Svithun 
skole som har startet med valfag i 
natur- og natuvem vil bruke sko
gen til øvelse i rydding, planting 
og stell av trær. 
Gilje ser for seg at en stiftelse 
skal drive arboretet. Stiftelsen bør 
ha et styre med representanter fra 
bydelsutvalget, en fra skolen, en 
oppmann fra parkvesenet og en 
som ivaretar skolebestyrer 
Godals familie. Biskop Tont 
Godal i Trondheim har gjennom 
familien stillet i utsikt kr. 25.000 
som grunnkapital. I tillegg søker 
Gile kommunen om en startbe
vilgning til kjøp av trær, faglig 
assistanse og utstyr. Gilje er også 
i gang med å rekrutere en dug
nadsgjeng som kan ta et tak for å 
virkeliggjøre planene. 

-Hvordan oppsto så ideen om et
arboret?

-Jeg har alltid vært interessert i
planter og hagestell, forteller den
spreke 84-åringen. Han har vokst
opp i et gartneri like ved, på
Sørnes, og begge brødrene ble
gartnere. Selv har han gjennom et
langt liv :Btt hele tre prestegårder
til å blostre og gro.

Tormod Gilje har alt så smått startet arbeidet med å tilrettelegge om
rådet for skoleklasser på ekskursjon. "Miniarboretet" ligger like ved 
badeplassen i God.alen. 

Andersen Kolonial Haugesundsgt. 
(Nå med ny eier og betjening) 

Vi har påsmurt mat: 
Horn, heidevegg, frokostbrød, rundstykker. 

Vi har også pannekaker, karbonade, fiskekaker. 
Komlemiddag torsdag - Lapskaus tirsdag. 

Ellers variert kost andre dager. 

Stort utralg i 

Lanzpeskjernzer 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 sides 

Skjermspesialisten 
VaisenhusgL 10- Tlf. 52 83 78 
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Gratulerer Hasiv Pasienter trenger lufting 
Hasiv (Halvor Sivertsen) fylte 75 
år lørdag 5. september 1992, og 
maken til ung 75 åring skal en 
lete lenge etter. Det er få i 
Stavanger, og særlig da på 
Storhaug som ikke kjenner Hasiv. 
Vi vil her forsøke å B med noen 
av de mange gjøremål han driver 
- eller har drevet med.
Etter som vi er blitt fortalt gikk 
han på Nylund skole, og her 
henger også et velfortjent relieff 
av ham som en anerkjennelse for 
det arbeidet han har utført for 
barn- og unge i bydelen. 

Hans yrkesmessige bakgrunn er 
journalist i Rogalands Avis. Her 
arbeidet han bl.a. som sportsre
daktør i 31 år. Han har som pen
sjonist fortsatt vært aktiv med 
innlegg i avisen til stor glede for 
leserne. Bakgrunnen som journa
list har nok kommet vel med når 
han startet opp sitt forfatterskap. 
De som ennå ikke har lest bøkene 
"Minneskrinet" og "På nedslitte 
knotter" har noe å glede seg til. 
Hasivs innsats på det idrettslige 
område er vel kjent for alle. Da 
både som aktiv, trener og leder. 
Det er Frisinn Sportsklubb som 
har hatt mest glede av hans inn
sats, og her er han selvsagt æres
medlem. Nevnes ml hans 40 åri
ge formannsrolle i klubben. Tross 
sine 75 år er han fortsatt å finne 

på Midjord Stadion som trener 
for de yngste friidrettsutøverne 
og i bassenget på St. Svithun som 
instruktør i svømmeopplæringen. 
Det er kan hende innen svømme
opplæringen han har gjort den 
største innsatsen. Vel 13000 barn 
har lært å svømme på Frisinns 
svømmeopplæring, og hele tiden 
har Hasiv vært med. 
I den forbindelse er det naturlig å 
nevne kampen for å redde 
Badedammen, der han arbeidet 
særdeles aktivt for at bydelen 
skulle B beholde dette flotte til
budet. 

Halvor Sivertsen har alltid vært et 
friluftsmenneske. Kan hende har 
besøkene til Frisinnhytta i 
Madland vært det gjeveste, men 
også besøk i Sirdalen og 
Sirdalsutvalget har betydd meget. 
TIi slutt vi jeg nevne bydelshisto
rikeren. Det er B i Storhaug by
del som sitter inne med så stor vi
ten om bydelen som Hasiv. 
Heldigvis har han vært villig til å 
dele viten og kunnskap med 
mange andre. Utallige foredrag i 
foreninger, bydelsvandinger, lys
bilder o.l. 
Vi kunne fylle en hel bok med sa
ker der han har vært involvert, 
derfor nevner vi kun i stikkord: 
Æresmedlem Frisinn, æresmed
lem Sirdalsutvalget og sekretær i 

Hasiv - Halvor Sivertsen 

dette, Siddisprisen, Ullandhaug
prisen, Idrettkretsens diplom for 
adm. arbeid, medl. friidrettsalli
sansen i 25 år, Rogaland-idrettens 
ærespris, Forsbergstatuetten, 
medl. av veikomiteen for 
Madland, tidl. kretsformann i 
Rogaland friidrettskrets, bystyret 
to perioder som formann i det 
kommunale idrettssutvalg. Ar
beid med avholdsbevegelsen må 
heller ikke glemmes. Idrettsmer
kestatuetten tok han allerede i 
1956. Vi gratulerer jubilanten og 
ønsker ham fortsatt mange aktive 
og gode år. 

Hilsen venner 
i Frisinn Sportsklubb. 

Mange av pasientene ved Rams
vikhagen sykehjem har behov for 
å komme ut i frisk luft. Dette blir 
det dessverre liten anledning til. 
Personalet som er travelt opptatt 
med pleieoppgaver, må prioritere 
dette. 

Er det noen i bydelen som har in
teresse og anledning til å være ute 

med noen av pasientene, er dere 
velkomne til Ramsvikhagen. 
De som kan, melder seg til frivil
lighetssentralen på Storhaug, tlf. 
04,50 8606, eller direkte til syke
hjemmet tlf. 04,563511, - og spør 
etter avdelingsleder Synneva 
Solli. 

Vennlig hilsen 
Svanaug Malmei 

Frisinn svømmeskole 
Starter opp med nye kurs høsten 1992 9. september. St. 

Svithun svømmehall: 

Onsdag kl. 17.00-17.45 nybegynnere 
kl. 18.00- 18.45 nybegynn/videregående 
10. september Auglend skoles svømmehalJ:
Torsdag kl. 19.00-19.45 nybegynn/videregåeode

Kursavgift kr. 200,- Søskenmoderasjon. Betales ved frammøte. 
Påmelding i svømmehallene. - Ta med badetøy og såpe. 

HUSK BADEHEITE! 

Tominstruktør 
Vi ønsker kontakt med person 
som kunne tenke seg å drive en 
turngruppe for barn mellom 7-10 
år dag/kveldstid. Bør ha A-kurs i 
turn el.I. Ring oss snarest! Kultur 
og fritid, tlf. 04 50 86 40. 

Storhaug skolekorps har sitt årli
ge loppemarked lørdag 3. ok-

tober kl. 11-13. Auksjon kl. 12. 
lopper ønskes. Ring tlf. 04 53 01 
35 eller 04 52 68 23. Alle vel
kommen. 

Stavanger 
Arbeidsskole 
starter kurs for barn med sløyd 
og husflid i oktober. Informasjon 
gjennom skolene. 

NR. 28 Pl PUB 
STORHAUG - STAVANGER 

Vi åpner alle hverdager kl. 11.00 
TILBUD PÅ DAGTID 

PIZZASTYKKE OG BRUS KR. 20,• 

Her finner du oss: 

STORHAUG TLF.: 04·52 11 40 
TANANGER TLF.: 04-69 67 79 
HINNA TLF.: 04·88 22 22 
MADLA TLF.: 04-55 28 20 

ÅPNINGSTIDER: 

r-�----------------------------·--,.

Hjemmepizzasulten? 
Vi kjører pizza hjem til deg, 7 dager i uken. Kjøring 
også ved bestilling av bare en pizza. Ring 

tlf. 52 1140. 

Mandag 11.00 - 23.00 /i -
Tl.rsdag 11 00 23 00 

Klipp ut og lever denne 
• - • annonsen til sjåføren 

Onsdag 11.00 - 23.00 eller i baren, så får du

Tors dag 11.00 - 23.00 1 ½ liter cola inkl_. i prisen.

Fredag 11.00 - 23.00 Gjelder kun 

Lørdag 11.00 - 23.00 stor h a u g 9 / 9 - 1 6 / 9 
SØ d 15 00 23 00 

Breibakken 28 -

�--
n

_
a

_
g 
_____ ■_-__ • ___________ L------------------------�--}�:�.� 

. � 
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0 

ARKADEN FYLLER 4 AR! 

cfl/L1ff forlseHer p6

SKINNVESKER
. 

POR'FOØ.110 - Velkommen - TIi. 04 53 25 44

Videokursstart 

Handler du rideokamera 
hos oss får du 
rideokurs med på kjøpet 

ARKADEN - KLUBBGT. 5 

4013 STAVANGER 

TELEFON 04 52 43 48 

i første etasje. 

Leverandør til 
det kresne 
publikum 

JUBILEUMSTILBUD FRA 
BADEKÅPE ID/HÅNDKLÆR OG TØFLER FØR 298,· NA 100.■

Ellers mange GODE TILBUD i JUBILEUMsuken. 
Hilsen oss på VITA 

VI renser mens du handler. 

Vi har tøffe UNGDOMSJAKKER 

MC-JAKKER

FRA990,•

KLÆR TIL DEN BEVISSTE DAME! 

VI har nå utvidet vå
""

rt sortiment med 

FLERE STØRRELSER PÅ LINDEX 
STR.: 34 48 

20-SERIEN FOR DEN

LITT STØRRE DAMEN

STR.: 20-26 

(40D-52 D) Litt kvinneligere. Litt smartere. 
ARKADEN TLF.: 04 52 84 40 

Patchwork Puter m/ og u/ volang
marine, vinrød og ff.grønn. Ord.pris opptil 149, n6 98,• 

Ostekarusell 
I tre 
kun 139,· 

MIQUE 
ARKADEN Klubbll 5, 4013 Stavanger 

m.04528711. fll04533183

Tlf. 04 52 4619 

Mathuset Middelthon er medlem av 
FK-KJEDEN 

som har ukentlig knallpris og fast lavpris 
på de mest aktuelle varene. 

Vi har et vareutvalg på nærmere 10.000 
med en Internasjonal avd. som gjør hand

leturen til en spennende opplevelse. 
Hos oss får du varene 
andre drømmer om. 

Du er velkommen til en hyggelig handel. 

Mathuset med alt i ett: Min.wpruer - Uketilbud 
Utt,alg - Sen,ice - P-haU - lnternasjonalm,d. 

Mathuset 

Middelthon 

,C:� 

• 
Hie1nmelaget 111iclclag ARKADEN KAFE 

-4øtasjø

Hver dag fra 11.00-18.00 
SMØRBRØD - KAKER - IS 
DESSERTER 
FRA DISK 
TELEFON 04 52 03 13 

1/2 KG. LUXUS KAFFE KR. 14,90 

Nl11E Arkaden 

ccHar det meste, billigere enn de fleste» 
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UNIK UTSTILLING 12. - 26. SEPT. 

flt,ttf,ES sr•�tt 
ll�V'Aiø I 

Levrs 
Odds fflatch 

� 

Alle Vero Moda butikkene bugner nå av høstens nye, 
friske og spennende klær til markedets beste priser! 

Du får det ganske enkelt Ikke bedre og bllllgere andre ste-

YEROMODA 

Overtrekksdress 
Heiforet I vindtett KUN 398,-

HALL SKO 
Attack SMACH KUN 

198,-

,rt -
1. .. ,\l)�:N 

KLUBBGT. 5 -4013 STAVANGER -TELEFON 04 53 41 99 

�@��i 
"FRISØR 
I -ARKADEN NI-I

Tlf. 04-52 32 70 

Combi Frisør: Arkaden - Hundvåg - Kilden 
Madlakrossen - Sentrum (Sandnes) - Solakrossen 

''' 
Mestergull 

<1_�� 0 
>Kristoffersen 
GULL OG SØLWAREVEAKSTED 

Klubbgt. 5 4013 Stavanger 

V/fører: ,. 

Broderier - Strikkegan 
Heklegarn - Ferdigvarer 

Mange gode tilbud 
under Jublleumet 

� 
DAMIM011 

Kvalitet for pengene. 

Vi har utvalget i (Nintendd) 
Gall!eboy 
Nintendo m/ Super Maria 1 
Nintendo m/ 2 spill og pistol 
Super Nintendo 16 bits. 

895,-
995,-

1.495,-

1.900,-

Godt utvalg i spill til Game boy og Nintendo. 

Arkaden,Stavanger 
Telefon: 04 52 12 60 

VELKOMMEN TIL IDDISFESTIVAL 

I ARKADEN 1 O. SEPT. - 7. OKT. 

I samarbeid med Norsk Hermetikk Museum arrangerer Arkaden 
lddisfestivalen for første gang. 

Vandre-utatllllng og Mablls Cup. 
Se Norsk Hermetikk Museums flotte vandre-utstilling. Nettopp kommet fra 
London, men nå komplettert enda bedre. 64 lag deltar I Mablis Cub. 
Semifinale og finale går i Klubbgaten utenfor Arkaden lørdag 1 O. oktober. 

Samlemappe 
lddisklubben vil selge en spesiell samlemappe, som inneholder den flotte 
brosjyren «lddisanes verden», og et samlehefte med iddiser hvor du ved å 
besøke butikken i Arkaden, kan samle en komplett replikk-samling iddiser 
fra kron-året 1912 .. Begrenset opplag! 

Langåpent10-20 
Lørdag 10-16 

EGEN P-HALL I 
KJELLEREN 
GRATIS ffiER 
KL. 16 (15) 

., 
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Storhaug �kole feirer 90 års jubileum i disse dager, og lørdag 12. september skal det slås på stortromma og inviteres til

stor og innholdsrik bydelsfest for å markere begivenheten. Bydelsavisaprensenterer i anledning jubileet et intervju med 

Olav Rommetveit, rektor ved skolen i nær 40 av de 90 årene som har gått siden den ble tatt i bruk i 1902. 

Vi hadde det roligere før. 
Elevene var roligere, og trolig 
snillere, jevnt over. Og de hadde 
mer respekt. Men så er det stort 
skille på undervisningen i min 
tid og nå. Sett som helhet er nok 
skolen bedre i dag. 

Olav Rommetveit, 100 iringen 
som har 38 1/2 års virke som læ
rer og skolestyrer ved Storhaug 
skole, har en hukommelse en 
ungdom kan misunne ham. Fra 
sin stue i Stavanger Sparekasses 
Aldershjem følger ban fortsatt 
med både skolen og undervisning 
generelt. 

- Det er jo et tankekors at da jeg
gikk av for 30 år siden, hadde det
vært tre skolestyrere på 60 år. De
siste 30 årene har det vært fire,
sier Rommetveit, og undres om
det er fordi arbeidssituasjonen
generelt var roligere: - Vi hadde
ikke så mye mas med ungene,
sier han. Om skolen som helhet
er bedre i dag enn tidligere, er
det ting som kanskje ikke burde
forsvunnet helt.

- I min tid lærte elevene mer ek
sakt, måtte pugge utenat salme
vers og lyrikk. Når jeg sitter her
og ser "5 på", blir jeg imponert

over alt disse ungene kan. Men -
når spørsmålene berører ting som 
bibehistorie og andre historiske 
ting, er de blanke. Blant annet da 
de fikk spørsmål om hvem Isak 
og Rebekka er foreldre til. Det 
hører med til almennutdannelsen, 
også, sier Rommetveit, og legger 
til: 

- Jeg moret meg ofte med å ek
saminere barnebarn og oldebarn i
multiplikasjonstabellen, og de
var ofte ustøe. Hos oss kunne en
ikke gå opp i 4. klasse om en
ikke kunne den på rams. På den
annen side har unger så mye til
bud nå, som språk og musikk. Vi
hadde ikke de tilbudene. Og de
har bedre utviklingsmuligheter,
blir tidligere utviklet. Før hadde
vi ikke radio og TV, for eksem
pel.

Første gang Rommetveit tok 
Storhaug skole i øyensyn, var 
mens han under en påsketur til 

En 100 åring 
minnes 40 år 

ved Storhaug skole 

Sett som helhet er nok 
skolen bedre ruJ enn i 
min tid, sier 100 tlring
en og tidligere skolesty
rer ved Storhaug skole, 
Olav Rommetveit. 

Stavanger i 1911 gikk og drev 
gatelangs. Han forteller bygning
en imponerte ham, men til tross 
for at han akkurat da gikk på læ
rerskolen, falt det ham ikke inn 
at dette skulle bli hans framtidige 
arbeidssted. Men det skjedde alt
så. Og det skjedde etter byutvid
ningen i 1923 da Hetlands-mar
ken skole, hvor han var ansatt, 
ble nedlagt og personale og ele
ver ble overført til Stavanger. 

- Det var ikke så greit til å be
gynne med å komme til den store
skolen fra en enkel landsens sko
le. At jeg første året ble klasse
forstander for en 7. klasse og
hadde timer i mange andre, gjor
de det ikke lettere. Og så var jeg
jo også den yngste til å begynne
med, forteller han på sin utprege
de Stord-dialekt, tross han har
bodd nær etpar mannsaldre i
Stavanger.

- Ja, de andre var eldre og fra
landet - og hadde dialekt. Men de
gikk over til å snakke bokmål i
undervisningen. Det gjorde ikke
jeg, s! første gangen jeg snakket
i klassen så alle elevene forbau
set opp. Men etter etpar dager
var de blitt vant til det .... 

- Jeg tror faktisk de respekterte
meg for det. Dessuten ville det
ikke g!tt om jeg "kulle snakket
Stavanger-dialekt, sier han med
et lite smil, og er glad for at folk
som flytter p! seg i dag, kan ta
med seg dialekten sin og være
stolt av den.

SA uhorvelig mange elever var 
det ikke på denne "byskolen" da 
Rommetveit tok fatt sitt virke 
der. Men det vokste fort. Han 
husker ett år de m!tte opprette 
seks førsteklru.ser. 

- I de berømte 30 årene hadde vi
et gjennomsnitt på 33,6 elev pr.
klasse. Noen klasser l! under,
mens andre var opp mot 40. Da
var det trangt!

Men det var i årene etter krigen 
det virkelig ble økning i barnetal
let, og på Storhaug skole hadde 
de en tid 34 klasser som skulle 
fordeles på 20 klasserom. Med 
rundt 900-1.00 elever m!tte både 
lesesal og spesialrom tas i bruk 
til klasserom, minnes den tidlige
re skolestyreren. 

Spesialrommene var en av de 
fordelene nybygget etter krigen 
førte med seg da det sto ferdig i 
1949. Da fikk 4. etasje i skole
bygningen full takhøyde, og det 
ble innredet fysikkrom, sangsal, 
håndarbeidssal og tegnesal. Disse 
kunne tas i bruk som vanlige 
klasserom når de var ledige. 

- Og n!r skolen ble gjenreist,
fikk vi også tilbygget til gymsa
len, og der var det et ekstra klas
serom. Og vi fikk rom til skole
tannlege, et lite rom til særunder
visning, pluss dusjer knyttet til
gymsalen.

- Det begynte å gå nedover i
elevtallet i 50 årene etter at de
startet utbyggingen av blant an
net Bekkefaret, Ullandhaug
Tasta. Jeg ser at elevtallene også
der går ned nå, og det er godt
nok. For disse store skolene med
opp mot 1.000 elever er for store,
sier Rommetveit.

Om det er store tall som forteller 
at ikke så rent få barn har hatt sin 
skolegang med Rommetveit som 
lærer og skolestyrer, betyr ikke at 
"de forsvant i mengden". De 
mest fremtredende egenskapene 
som blir trukket fram av hans tid
ligere elever, er klokskap, sunnt 
folkevett, ro og sindighet, og 
hans evne til å avklare situasjo
ner. Og nærmest som et svar på 
disse utsagnene, strekker han seg 
plutselig mot bunken med aviser 
og post ved siden av, og sier im
pulsivt: 

- Du må høre her på dette koseli-

ge brevet jeg fikk i går. 
Og setter brillene på nesen og le
ser. Et hyggelig brev fra en tidli
gere elev, nå bestemor og selv 
pensjonist, som takker for et helt 
spesielt godt minne fra den tiden 
hun gikk på skolen. Om liv:;
kunnskapen han som lærer ga, og 
som hun har brukt hele livet. 
Det er et rørende brev fra en av 
bydelens aktive politiske kvinner. 
Og et bevis på at skoletimene 
"før i tiden" så langt fra bare be
sto i å pugge salmevers. 

- Du har aldri angret på at du
gikk inn i skolen?

- Nei aldri! men det å stå seks ti
mer i skolestua og være opplagt,
det er for mye forlangt. Om en er
opplagt, går alt lett og det er ing
en problemer med å fange opp
merksomheten · til elevene. Men
om en har en mindre bra dag, re
gistrerer ungene det... sier
Rommetveit, som i sin tid som
skolestyrer fikk innført at ingen
skulle være på skolen lenger enn
til klokken 12 på lørdager.
- Vi måtte ta igjen litt ekstra i
ukedagene, men det var en stor
framgang, sier han.

- Savnet du skolen etter at du
gikk av med pensjon?

- Nei, jeg har ikke lengtet tilba
ke, ennå jeg hadde et godt for
hold både til elever og lærere. Da
jeg sluttet, sa de at de ville ringe
om de trengte vikar. Da svarte
jeg "Dere kan spare dere. Jeg har
vært lærer i 48 1/2 år. Nå er det
nok."

Idet vi takker for oss og er på vei 
ut, faller blikket på avisen 
Sunnfjordsposten på salongbor
det. Etter alle disse årene i 
Stavanger? undres vi, og spør. 

- Ja, jeg må jo følge med hva
som skjer på hjemlige trakter. Vet
du, Sunnfjordsposten ble startet
av en blind mann for 90 år siden.
Jeg husker enda at årsabonne
mentet var på fem kroner. Det er
litt forskjell fra i dag - nå er det
vel 5-600 kroner, humrer
Rommetveit.
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Skolen sikrere 
enn noengang 
- Ja, nå føler vi oss trygge
på at Storhaug skole skal
bestå. Ordene kommer fra
en jubileumsglad rektor,
Tore Jan Øxnevad.

opptinn fra "den gamle skole" 
med alt fra viskeknipsing til ulov
lig lapp-skriving. 
Mat og drikke blir det selvsagt, og 
foreldre til innvandrer-elever vil 
stille opp med eksotiske smakebi- r, 
ter 
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I forkant av 90-års feiringen for 
Storhaug skole, lørdag 12. sep
tember, er det nettopp dette al 
skolens framtid er sikret som var
mer rektoren mest. Det er ikke 
bare vedtakene som politikerne 
har gjort som gjør ham så sikker. 
Falctum er nemlig at knapl en 
krok står ubrukt i noen av byde
lens ccto små kulturhus» Storhaug 
skole og Nylund skole. Å klare 
seg med bare en av skolene vil 
være utenkelig. 

Et blikk inn i skolens historie kan 
gjestene B ved Il lese i et om
fangsrikt jubileumshefte som sko
len har trykket opp, eller ved å ta 
en tur til utstillingen der det er 
samlet ting med tilknytning til 
skolen - ting som er lånt ut fra 
hjemmene. Det hele avsluttes som 
seg hør og bør - med en skikkelig 
fotballkamp på Kyviksmarka, 
med bilde elever, lærere og forel
dre i ilden. - Velkommen til 90-Jrsfesten lørdag 12. september, sier reklor Tore Jan Øxnevad

Festen lørdag skal våre fra 10.00 
til 14.00. Både ordfører, bydels
utvalgsleder og andre ærverdige 
personer vil stille opp for å si 
gode ord. Det blir musikk ved 
korpset og elevunderholdning av 
mange slag, blant annet et lite 

Gratulerer 
Storhaug skole 
Det er med stor glede jeg på veg
ne av Storhaug bydelsutvalg kan 
gratulere Storhaug skole med 90-
års jubileet. Det er imponerende at 
denne skolen skulle oppnå en så 
høy alder, når man tenker tilbake. 
Først med flystyrt og senere 
mange forslag om nedleggelse. 
På tr� av dette framstår 
Storhaug skole i dag mer vital 
enn noen gang. 
Jeg vil benytte anledningen til å 
takke personalet, elevene, forel
dre og beboerne for den innsats
vilje som er vist for at vi skulle 
på beholde skolen. Gratulerer 
hjertligst med 90-års jubileet. 

Torgrun Olsen 

Når uhellet 
er ute 

kommer Farstad 
med ny rute! 

MADLAVEJDI 264 
Tif, 558500 

OØGNYAKT 
090-72170 

RSUHO: 
47 

Tlf. 49 01 29 , 

\. 

Mottakstasjoner 
for bosstømming: 

Ryfylkegt. Stvgr. 
og Dusevikbasen 

i Randaberg 

Bosscontainere 
på dagen - ring: 

Sv.stem 
transport as 

Tlf.: 56 77 88 
5 dager 
uten leie! 

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

m OSICIIR

rs-1 PEIHRSEII ø 
SKIPSHANDEL • OFFSHORE • INDUSTRI ENGROS 

Baneviksgt. 7, 4014 Stavanger. Tlf. 89 08 00 

ALT I ARBEIDSTØY .OG VERNEUTSTYR 

; 

Vi gir råd og veiledning 
i utførelse av: 

Industrianlegg, kontor, fonetningsbygg 
skoler, fritidsbygg og boliger. 

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

'" ,J 

��ERs1���0NAS 
RYFYLKEGATEN 70-4014 STAVANGER- TLF. 04-56 32 90-TELEFAX 04--56 31 98 

� .; ;;.;;;� 

ESAB 

Arne Bø Pedersen & Sønner a.s 
SKIPS-, INDUSTRI- og OFFSHOREREKVISITA 

Tlf. 53 05 75 - Fax. 56 30 87 - Stavanger 

) 

NYMAN'S GLASS 

Bydelens egen glassmester 
Ryfylkegt 70 - 4015 Stavanger- Tlf. 52 04 82 

«VI UTFØRER ALT I GLASSARBEID» 

Produsent av * � Baderomsy•tem 

BYDELENS ENESIB 

bakeri og konditori 

Nonnannsgt. 38 - 4014 Stavanger - Tif. 89 01 56 - 89 01 54 

J. H. Catering 
Finnestad A/S 
Pedersgt. 20 
4013 Stavanger 

Telefon (04) S6 12 12 

Telefu (04) S6 18 IS 

SELSKAPSMAT• KOLDTBORD • GRILLMAT• 
SMØRBRØD• COCTAILS ETC. 
MESSER• FIRMA-ARR. • BA TIURER• BRYLLUP ETC 

Vi utfører alt innen KOPIERING 
• Lyskopiering • Fotostatkopiering

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

fay�o��� 
llD Teklisk Kopiservice a-s

N. Banegr. 19. 4014 Stavanger, Tlf.: 04 • 53 50 80 Fax: 52 29 n
Avd. Forus Tlf.: 04 - 67 76 44 
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Skolefritid 
må ha nye 
lokaler 
-Vi ml fl nye lokaler. Her er det
maksimalt pl� til 20 barn - og
nl er vi 18. Ellen Mæhlum, leder
for Storhaug skolefritidsordning,
ser for seg en dobling av påmel
dinger til neste år.
-Vi ble lovt at vaktmesterboligen
ved skolen skulle være klargjort
til skolefritidsordningen alt i høst,
men det har ikke sjedd, forklarer
Mæhlum. Dermed har skolefri
tidsordningen måttet "stjele" lo
kalene til juniorklubben i kjelle
ren på skolen. Altså står junior
klubben uten lokaler.
Etter at det ble klart al skolefri
tidsordningen ble startet opp i
høst, bar påmeldingene seget på,
jevnt og trutt. Neste år rekner
Meblum med minst 40 barn, kan
skje mer. -Da er vaktmesterboli
gen bare nødt til l stå klar.
Administrasjonsleder i Storhaug
bydel, Inger Elvik, er ikke helt
enig i at noen har lovet vaktmes
terboligen klar til skolestart. -Det

Gulvur 
leveres i flere 

utførelser og treslag 
priser fra 

Urmaker 
Thv. Thorbjørnsen 
Nytorget 12, 4013 Stavanger 
tlf. (04) 52 07 66 

som bar vært sagt er at vi skuUe 
prøve l skaffe de nødvendige 
pengene. 
Pr. i dag lyder regnestykket på 
3S0.000 kroner. Elvik bar fore
slått en bevilgning på 150.000 
over 1993-budsjettet. I tillegg 
kommer 120.000 kroner fra kom
munens administrasjonstilskudd
flyktninger. Resten av pengene, 
80.000 kroner, skal bydelspoliti
kerne fl lete etter pl sitt møte 22. 
september. 

Lisbeth (6,5) ,Lv., Roger (7) og Rosva (7) koser seg med lått. i kjelleren ptJ Storhaug skole. 

Frokost på skolen 
Nylund skole har nettopp 
startet tilbud om skolefro
kost for unger i 1-3 klasse. 
14 sultne samler seg over 
brødskiver, leverpostei og 
melk i det vesle kjøkkenet, 
mens frivillig hjelper fra 
f r i  v i  I l ig he t ssen  t ra l  en ,  
Solveig Einarson, sørger 
for at alle får det de skal 
ha. 
De har god tid - noe ikke 
alle er vant med når mor
genmaten skal trykkes inn 
før travle foreldre skal på 
jobb. Her kan de spise helt 
fra klokka 7.50 til nær 
8.30. 
Amjed Ali fra bydelsadmi
nistrasjonen og Ki�ten 
Olsen fra fritidshjemmet er 

med å ordne til. I tillegg 
gjør to damer en frivillig 
innsats hver sin dag - og 
det er bruk for flere. 

-Dette er kjekt. Godt l
måtte stå opp om morgenen
igjen, nesten som da jeg
gikk pl jobb, sier Solveig
Einarson. En dag er likevel
nok. Hun vil ikke forplikte
seg for mye, derfor er det
viktig å ba mange frivillige
med.
Bydelsutvalget har gitt
støtte til oppstart av skole
frokost ut Aret. Inspektør
ved Nylund skole, Grete
Wennerlund Pedersen, sy
nes skolefrokost med frivil
lige hjelpere er en god

måte l skape kontakt på 
tvers av generasjonene. 
Møte med skolen blir også 
hyggeligere for de ungene 
som uansett møter opp i 
skolegården lenge før sko
lestart. Og ikke minst: 
Ungene blir mette i magen, 
og opplagte for skoleda
gen. 

Solveig 
Einarson hjel
per Benedicte 
(7) med hvit

osten. 

Iddis-utstilling i Arkaden 

401) STAVANGER 
-

TELEFON: 04: 89 00 40 

Engrosalg 

Alt innen 

Fra torsdag 10. september og 
ut måneden, kan folk studere 
Iddiser over hele Arkaden 
handlesenter. Utstillingen som 
kommer direkte fra visning i 
London, er et samameid med 
Hermetikkmuseet og er en 
oppfølging av en tilsvarende 
utstilling i fjor - der tema var 
produksjonssystemene innen 
hennetikkindustrien. 
lddisklubben vil være i 
Arkaden og presentere seg 
med iddis-samlinger - og folk 
kan fl kjøpt et samlehefte med 
plaM for iddiser. Da Br de 40 
stykk berømte etiketter pl kjø
pet - men må til gjengjeld trå
le alle butikkene i Arkaden for 
å samle dem inn. 

Fritidstøy • Regntøy • 

Arbeidstøy m.m. 

Samtidig inviteres 4. klasser i 
regionen til mablesmesterskap. 
64 lag skal delta i turneringen, 
og finalen skal gl i Klubbgata 
17. oktober, i forbindelse med

Senterleder i Arkaden, 
Martin Dyvik, o;: leder av 
Hermetilckmuseet, John G. 

Johnsen, viser fram noen av 
iddisene som skal l!ises i 

Stavanger nd i september. 

haustmarken. De innledende 
kampene skal foregå pl 
Hermetikk.museet. 

FØRERKORT 
Vi starter nytt teorikurs for bil og motorsykkel 
MANDAGS. OKTOBER KL. 17.00

Påmeding til skolens tlf. 
520847-090 46653 
Kongsgt.54 Stavanger 
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Østkantrunden: 

Nytt trim- og turløp 
Lørdag 19. september arrangerer Frisinn Friidrettsgruppe trim
og turløp i Østre Bydel. 1..øpet har fellesstart fra Midjord Stadion 
kl. 13.00, med premiert konkurranse-klasse. PAmelding fram til 
10 minutter før start. 

Utover dagen fram ti) kl. 15.00 kan enkeltpersoner eller grupper 
starte, med fortløpende tidtaking, eller uten. Mot å betale start
kontigent kr. 30 (familier kr. 50) får alle diplom i farger med fo
tomotiv fra løypa, kart over området og årstall. Denne deles ut 
etter fullført løp/tur. Vi satser på at diplomen etterhvert vil fl 
samleverdi. 

Under hele arrangementet vil det være kafe med pølser, brus, 
kaker og kaffe p1 Midjord bydelshus. Anangementet er en yp
perlig anledning til å treffe venner og kjente og nye folle i byde
len. Østkantrunden er ca. 7 km og går i naturskjønne omgivelser 
Jan� Gandsfjorden. Vi h1per så mange som mulig setter av lør
dag 19. september til Østkantrunden og møter opp på Midjord 
og blir med!!! 

FrisiM Friidrettsgruppe 

Broddspillere: 

;� 

i
�"" 

. 
. 

.... . . ,- � .... 
.«..,w-· "'· 

\��-·· �:.'; 

Østkantrunden gb bl.a. gjennom 
den nye turløypa som ble dpnet i 

fjor (arkivfoto) 

Til Skjærgårdscupen i Grimstad 
To lag, lilleputt og sm1gutt, dro 
med buss til Skjærgårdscupen i 
Grimstad helgen 7-9 august. 
Vi ble innkvartert på en skole 
med full forpleining. Vi hadde en 
trivelig tur, været var med oss og 
spillere/ledere hadde en hyggelig 
helg sammen, ikke bare fotball
messig, men o�å sosialt. 

1Resultatmessig ble det og veldig 
�id�-�111.Agµ_J!,t,� _Of. 3 og fikk. 
en flott fagpokal og bronseme-
daljer, mens-lillegutt tapte B-fi
nalen 3-2 mot Berger. 

Neste lr hiper vi flere lag fra 
Brodd kan stille opp og være 
med pl lignende turneringer, der 
bl.a. Norway cup kan vær et fris
tende reisemål, men det tar vi 
opp ved seson�lutt. 

SMÅGUTTER: Bakfra venstre: Bjartur-Steffanson (leder), 
Christoffer Syvertsen, Atle Erland, Fredrik Walmsnæss, Tor Erik 
Einarson. Foran: Børre FislaJ Sirevdg, Ådne Sirevdg, Egil Eike, 

Bjartur Bjartson, Sturle Barbo, Wignir Bjartson (trener). 

Takk for turen i et trivelig lag. 
Gunnar Thomassen, 

reiseleder. 

UUEPUTT: Bak fra venstre: 
Espen Sviland, Ketil Knul.svilc, 
Snorre Eger, Trond Haraldsen, 
Rune Jkdat Thomas Godfrey. 
Liggende foran: Eirik Kossbø, 
"ass. trener... Foran: Morten 
Yttervik, Paul Espen BakJcen, 
Jørn Rundhovde, Sveinung 
Thomassen, Joachim Sivertsen, 
Einar Meland. 

Bydelens • 
ELEKTRIKER 

Ring først 04-53 06 07 

&rnVAA'I, &EKTROA/S 
AUT.ELEKTROENTREPRENØR 

Pedersgt. 37 - 4013 Stavanger 

BOKTRYKK • OFFSET 

/Vi!fuul jolianJJonJ 
·ru ,·n i<•�H• A,,. 

NORMANNSGT. 24 

4000 STAVANGER 
TELEFON (04) 52 40 38 
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Er du morgenfugl? 

Skolefrokost! 

Nylund skole har behov for frivillige (pensjonister, foreldre el. -
andre) som vil hjelpe til med tilrettelegging av frokost so�rt 
veres kl. 07.50-08.15. 

f 
Oppgaver: 
• Bidra til at frokosten blir en trivelig start på dagen. ....L, /•Være med 1 tilrettelegge frokosten. 

Start med skolefrokost andre steder i landet har vist: 

• Gir bedre trivsel og samhold i skolen.
• Gir øket konsentrasjon, og bedre evne til å lære.
• Er en sosial og myk overgang til undervisningen.

Kan DU komme en eller flere morgener i uken {tirsd.-fred.)? 
Nylund skole ønsker å skape kontakt mellom elevene, og andre 
beboere og aldersgrupper på Storhaug ved å trekke inn frivillige 
medarbeidere til skolefrokosten. 
Skolefrokosten er et prøveprosjekt med oppstart 1. september. 

Et samarbeid mellom: Nylund skole •s 1 -
Helsesøstertjenesten · :ih
Frivillighewentralen. 

Er du interessert ring Frivillighetssentralen, Storhaug bydel, tlf. 
04 50 86 06, og spør etter Beate Kvia. 

Frivillig hjelp 
Har du tid og lyst til A gjøre en frivillig innsats for andre her pA 
Storhaug? 
Trenger du hjelp, og ønsker du hjelp av frivillige? 
Den frivillige hjelpen kan f.eks. være: 

- Besøk
- Kjøre eller gå en tur
. Hjelp til A handle
• Hagearbeid

- Følge til/fra gjøremAI
• Reservebesteforeldre
- Hjelp til enkle praktiske ting
- Nabohjelp

Ta kontakt: Tif. 04 50 86 06 spør etter Beate Kvia. Eller stikk innom 
Karlsminnegt. 6A (Kyvikmarlca). 

Barne og ungdomsaktiviteter i Varden kirke 
Varden Mhrlgospel 
For gutter og jenter mellom 4og 6 Ar. Tirsdag fra kl. 16.30 -17.15. 
Søndags.,lwlen 2 klasser fra 4 Ar og oppover. Hver søndag kl. 11.00. 
¼d vanlig gudstjeneste er alle i gudstjenesten til salmen før prekenen -barn 
går sA til sine respektive rom. � familiegudstjeneste er barna med i guds
tjenesten hele tiden. 
Harer (speidere) For jenter og gutter fra S Ar. Tirsdag kl. 17.30. 
Meiser (speidere) KFUK speidere. 
For jenter mellom 7 og 10 h. For jenter fra 10 Ar og oppover. Torsdag Id. 
17.30-19.00. 
Ulvunger(speidere) For guttermellom 7 og 10k Onsdagkl. 17.30-19.00. 
KFUM (speidere) For gutter fra 11 Ar og oppover. Mandag kl. 18.00. 
Ranger/rovere 
For jenter og gutter over 16 Ar:. (Kontaktperson: GUMar Søiland). 
1eremlttua 
Ungdomsklubb for 4Ai. klassinger. Annenhver fredag kl. 18.00-19.30. 
Maurtua For ungtlom fra 13-20 lr. Fredag k:I. 19.30-23.00. 

Åpning av Storhaugbussen 
lørdag 19. september kl. il pA Bergeland Bydelssenter 

Program: 
Nylund skolekorps spiller: 
Tale ved Torgrim Olsen, leder i bydelsutvalget. 
Informasjon fra S.O.T. 
Allsang og innslag ledes av Per Inge Torkildsen. 
Pensjonerte �spelemenn» spiller og underholder. 
�omfrutur» med bussen. 
Kaffe og kaker. 
Arrangementet er åpent for alle, men bydelens eldre 
beboere inviteres spesielt. 

Arrangør: Storhaug bydel i samarbeid med 
Stavanger og omegn trafikkselskap. 
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DET·SKJER·PA STORHAUG 
Stoff til disse sidene samles av Storhaug Kultur og Fritid, 

,Midjonl:Bydelshus, N. Ramsvigv. 1, tit:. 56 36 61- 50 86 08 

Vi vet det meste om aktiviteter 
og foreningstilbud pl Storhaug! 

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

- Gode parkerin�forhold
- Spennende lekeplass utenfor
- Vi har TV/video, overhead, tavler, lysbildeapparat

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

Utleie av stor grill og videokamera til foreninger/institusjoner 
pl Storhaug 

Nordre Ramsvikvei 1 Telefon: 04 56 36 61 
Kontakt oss mandag-fredag kl. 10,00 - 13.00 

eller mandag - torsdag kl. 18.00 - 21.00 

Utvikling av nye tiltak 
Et restbeløp fra tilskudd til allment kulturarbeid lyses ut på nytt. 
Midlene vil primært bli bevilget til utvikling av nye tiltak i by
delen. 
Søknadsfrist: 1. oktober. Søknad sendes. 

STAVANGER KOMMUNE 
Storhaug bydel Kultur og fritid 
Karlsminnegt. 6 4014 Stavangeer 

Spebarnsgruppe 

Kom sammen etter fødselen 
Treff andre nybakte mødre 
på Midjord bydelshus hver onsdag 

�r 
�ff 

�-,._�\I 

med bam 0-5 mnd. kl. 11-13 og 13-15 

Oppfølging fra helsesøster. 

Stavanger kommune 
Storhaug bydel 
Helsestasjonen, tlf. 04 50 89 06 
Midjord bydelshus, tlf. 04 56 36 61 

.._ ""'' . .  

Bergeland bydelssenter 
Kafeteria mandag-torsdag kl. 10.00-13.00 

Trim mandag og onsdag kl. 10.00. 
Bridge hver torsdag kl. 17.00 og annenhver tirsdag kl. 10.00 

Bingo annenhver tirsdag kl. 11.00. 
Hyggekvelder - turer - snekkerverksted. 

Kurs og grupper: OUemallng Utteratur 
Gammeldans Lefsebaking 
Billedvev Håndarbeid 
Trefigurslgæring Sløyd 
Snekkerkurs Porselensmaling 
Stil og farger glør deg vakker. 

Flere av kursene er i samarbeid med Skipper Worse. 

Storhaug sang · og musikkgruppe 
Storhaug sang - og musikkgruppe starter opp nytt år på Nylund 
skole tirsdag 15/9 kl.16.45 med en gruppe 3 - 6 år med Liv 
Skrudland som leder. 

Vi har noen flere som ønsker l være med enn de 18 som 
har fltt plass i denne gruppen. Dersom vi klarer l fylle opp 
en ny gruppe, vil vi samtidig prøve l oppfylle målsetningen 
om oppdellng i en gruppe 3 - 5 Ar og en gruppe 5 -7 Ar. 

Kontingenten er henholdsvis kr. 650,- og kr. 800,-. 

Vi ber om at interesserte melder seg til Merete Sandvik- tlf. 
04 89 OS 27 - eller Egil Larsen - tlf. 04 52 86 42 • snarest og 
senest 16/9. Oi>pstart av ny gruppe vil evt. bli i månedskifte 
sepJokt. -torsdager på Nylund kl. 16.45 - 17.45. 

Felles venteliste 
Mor/barn-gruppene som har tilhold 
på Midjord bydelshus og i Nylund 
fritidsklubb har nå et felles 
ventelistesystem. Du kan sette 
deg på liste ved å ringe Midjord 
bydelshus mandag-fredag kl. 10-13, 
tlf. 04 56 3661, spør etter Torhild. 
Aktiviteter er felles samling, 
felles måltid, lek, sang og 
annen aktivitet. Foreldredrevet. 

Med hilsen STYRET 

Fødselsforberedende kurs 
Samtalegruppe for vordende foreldre 
starter onsdag 23. september kl. 17-19 
På Midjord bydelshus 
Jordmor, fysioterapeut, helsesøster og 
familierådgiver er med på kurset som går 
over 6 kvelder. 
Pris kr. 560,-
En kan søke om fritakelse fra kursavgift. 
Påmelding innen 15. september til 
Storhaug helsestasjon Birkelandsgt. 2 
4012 Stavanger - tlf.: 04 50 89 06 / 04 50 70 90 «helsesøster-

Stavanger kommune 
Storhaug bydel 

Registrering/innskriving 
Registrering/innskriving av nye elever til 
skolelret 1993/94 (barn født i 1986) foreglr 
på Storhaug og Nylund skole 

mandag 14. september 
kl. 10.00 til 12.00 og 
kl.17.00 til 18.00 

SKIPPER WORSE ROSENLI 
Kafeteria mandag-fredag kl. 09.30-14.00 

Midda�rvering kl. 12.00 
Hlrpleie hver tirsdag. Forhåndsbestilling. Tritr. mandag kl. 11.00. 

Andakt eller syng med oss annenhver fredag 
Bingo hver onsdag kl. 10.30 
Bridge hver onsdag kl. 13.15. 

Høstens kurs: Engelsk for begynnere. 
Rosemaling. 
Fri forming. 
Stil og farger gjør deg vakker 

Ramsvig & Rosendal 
kolonihage 
har søndagskafe fra kl. 12-14 ut sept. 
Servering fra hagehuset, på fine dager 
utendørs. 
Legg søndagsturen innom kolonihagen 
du ogsl! 

Fritidsklubbene 
BARNEFILMKLUBB starter 
på Storhaug skole torsdag 17. 
september kl. 18-21 for barn 
fra 4., 5. og 6 klasse 

JUNIORKLUBBEN på NyJund 
skole starter torsdag 10. sep
tember kl. 17-21 for barn fra 
4., 5. og 6 klasse. 
GRUPPEKVELD starter man

dag 7. september kl. 18-21 i 
Nylund fritidsklubb for ung
dom fra 7. klasse og eldre. 

Grønt marked 
og loppemarked 

Lørdag 26 sept. 
fra kl. 11.00 i 

Midjord bydelshus 
Kafe 

A"- Miijøpartiet De grønne 

St. Svithun skole 
For skoleåret 1992193 er det 
ledig vikariat som tilsynsvakt 
ved St. Svithun skole. 
Arbeidet vil i hovedsak bestå 
i å føre tilsyn med skolebyg
ningen i den tida skolen er 
utleid (1/9 - 1/5). Daglig ar
beidstid: kl. 17.00-21.00. 
Lønn: l.tr. 11 + tillegg for 
ubekvem arbeidstid. 
Nærmere opplysning vedr. 
stillingen fås ved henvendel
se til skolen v/rektor/vakt• 
mester, tlf. 04 52 65 45. 
Søknadsfrist: snarest 

Treningstider for 
Frisinn Friidrett. 
Høst -92 - Vår-93

lnnetrening er på Nylund 
Skole, Gymsal 2. etg. 

Tirsd. kL 19.�21.00 
Gutter og jenter 4-6 kl. 
Torsd. kL 17.00-18.00 

Gutter og jenter førskolegrupJ 
fra ca. 5-7 Ar. 

Torsd. kL 19.00-20.00 
Aerobic - Voksne (over 14 Ar 

Torsd. kL 20.00-21.00 
Voksne. 

Fred. kL 17.00-18.30 
Gutter og jenter 1.-3. kl 
Fredag kL 18.30-20.00 
Gutter og jenter 4.-6. kl. 

Tirsdag og fredagstrening I 
pA Midjord Stadion 

kL 18.00-19.30 
sl lenge været er bra nok, s; 

flytter vi inn pA Nylund Skol 

Frisinn Friidrettsgruppe 

TIPS 
BYD ELSA VISA 

TLF. 04 50 86 02 
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-DET SKJER PA STORHAUG
Stoff til disse sidene samles av Storhaug Kultur og Fritid, 

Midjord Bydelshus, N. Ramsvigv. 1, tU: 56 36 61- 50 86 08 

Vi starter opp i St. Johannes 
Lilleputtene er·en klubb for alle som er fra 3-7 år. Vi møtes hver 
onsdag i Menighet�nteret fra kl. 17.00 til 18.00. Vi synger, le
ker, lager og prater. 
Miniklubben har også møte på onsdagene i senteret fra kl. 
17.00--18.00, her er alle fra 7-10 år hjertelig velkomne. 
For de som går i 4 klasse og opp til 7. klasse har vi et tilbud på 
onsdagene kl. 18.00--19.30 hvor vi samles til forskjellige aktivite
ter. 
På torsdag formiddag er vi i gang med minitreffet som er et før
skoletreff for barn fra 0--6 år m/ledsager. Her synger og leker vi. 
Vi begynner kl. 10.30 og holder på til kl. 12.00. Alle er velkomne 
og husk matpakke. 

MENIGHETSUKEN -1992 

Onsdag 

Torsdag 

Fredag 

Lørdag 

Søndag 

23.-27. SEPTEMBER 1992 
MOTTO: «Det kristne fellesskap» 

2 3/9 kl. 19.30 «Sammen om Ordet» Tale v/Per 
Larsen Sang v/Randaberg Mannskor. 
Kafeteria. 

2 4/9 kl. 19.30 «Sammen i Bønn» Tale v/K.åre Eidsvåg 
Sang v/fananger Musikklag. Kafeteria. 

25/9 kl.19.30 «Sammen om tjenesten» Tale v/Per 
Frick Høydal. Sang v/Salem Ungdoms-
kor. Kafeteria. 

26/9 kl. 12.00 FAMILIETREFF Andakt vÆvy-Karin 
Førde. Sang v/St. Johannes Barnekor. 
Leker for barna, ute eller inne. Kafeteria 
m/risengrøt, pølser, kaffe og brus. 

27 /9 kl. 11.00 FAMILIEGUDSTJENESTE v/Harald 
Johnsen. Sang av Salem Ungd.kor. 
Offer til Menighetsarbeidet. Kirkekaffe. 

kl.19 00 MENIGHETSFEST «Sammen mot 
mllet» Tale v/Olav Eikeland. Sang v/ 
Menighetskoret. Sang v/Harald Johnsen 
og Kåre Østebø. Pianospill av Olaf Egge 
stad. Kollekt. Bevertning . 

Mandag 28/9 kl. 19.00 TREKNING. Andakt. Aftentrekning. 
Hovedtrekning. 

Bønnemøter onsdag - fredag kL 18.45 
lAcldsalg før og etter møtene 

Hjertelig velkonuMn til .sm4 og store, unge og eldre -

LØRDAGSKOS 
Velkommen til LØRDAGSKOS for hele familien. 

Sted: St. Johannes menighetssenter. 
Tid: Første lørdag i mlneden kL 16.00 

Lørdag 3. oktober: Glimt fra Afrikansk hverdag (Mali) ved mi
sjonær Else Karin Lode. Sang ved St. Johannes barnekor. 

Bevertning. Utlodning. 

Lørdag 6. november:«Japan i fokus» ved Kari Gudmundsen. 
Sang ved Brit Skjørestad m-fl. Bevertning. Utlodning .. 

Kom selv og få flere med!!! 

Velkommen til temamøte 
i St. Johannes menighetssenter. 

Emne: «Møte med mennesker med tapsopplevelser». 
v/Gunnar Hinderaker. 

Tirsdag 2 0. oktober kl. 19.00 

Møtet er åpent for alle interesserte, men er først og fremst vinklet 
for de som er besøkere i menigheten. Nærmere opplysninger hos 
soknediakon Evy-Karin Førde tlf. 04 89 00 80 (kirken) 04 52 11 
60 (privat). 

Barnehagene på Storhaug 
Vi er i full gang med tilvenning av nye barn i barnehagene. P.g.a. strek og 
nytt datasystem har opptaket blitt noe forsinket, men nA skulle alt være i 
rute. 
Ramsvikskogen barnehage Apner i september en ny avdeling for barn i al
deren l-7 Ar. Samtidig med ombyggingen har det blitt installert et nytt 
ventilasjonssystem i naboavdelingen, 
Det er fremdeles førskolelærermangel i Stavanger, men i Ar har barneha
gene pA Storhaug Btt førskolelærere i de fleste avdelingslederstillingene. 
Det har vært utskiftning av styrere i følgende barnehager: 
Emmaus barnehage: Eileen Bye har flyttet til Lyngdal. Gudrun 
Romsbotn ny styrer fra 010193. Hun er nA i svangerskapspermisjon, og 
imellomtiden fungerer Edith Ytreland som styrer. 
Steinbagen barnehage; Inger Lill Dag) er i svangerskapspermisjon. Kari 
Sutterud er styrer fram til 31.07.93. 
St, Johannes barnehage: Inger Ellen Fjermestad begynner som lærer i 
grunnskolen. Klara Jørgensen utvider sin halve styrerstilling til hel. 
Storhaug familiebarnehage: Randi Torstensen begynner som saksbe
handler pA sosialkontor. June Torgersen er ny styrer. 

ei? 
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Varden Kirke arrangerer Varden Dagene ·92 
lørdag 26., søndag 27. og onsdag 30. september. 
Alle er hjertelig velkomne til arrangementene. 

Lørdag 26. sept.: Gutter og jenter kan delta. Flere 
Fra kl. 10.30: Storhaug Skoles klasset, lang og kort løype. 
Musikko� spiller i gatene. 
Kl. 11.00: Åpning av Varden
Dagene utenfor Kirken. 

Mange aktiviteter Speiderleir, 
Leker. konkurranser, Ridning, 
Klovnemaling, Dueslipp, 
Ballongsalg, Kafeteria. stor utlod
ning. Kakeutlodning og Åresalg, 
salg av pølser, brus etc. 

Stort rennebilløp. Start kl. 11.30. 
PAmelding til prestekontoret tlf. 04 
52 89 81 eller 04 56 23 73. Eller 
skriv til «Rennebil-løpet, Varden 
Kirke, Egcrsundsgt. 9, 4015 
Stavanger. 
Påmelding innen torsdag 24. sept. 

Rassiv' s fotoutstilling: En større 
samling bilder av Halvor 
Sivertsens samling stilles ut. 
Bildene er fra hele Østre bydel før 
og nA. 

Familiemøte med andakt av 
Vardens nye ungdomssekretær 
Bjarte Thorsen. Premieutdeling for 
Rennebil-løpet og diplomer til alle 
som gjennomfører løpet. Trekning 
av kakeutlodningen m.m. 

Salg av lodder til 
hovedutlodningen: Mange fine 
gevinster, bl.a. flotte håndarbeider. 

Søndag 27. oktober kL 11.00: 
Familiegudstjeneste v/Odd Edland. Nylund 
Skoles Musikkorps spiller. Barnekoret syng
er, Speiderne deltar med bl.a. flaggborg og 
innmarsj. Offer til menighetens arbeide. 

Onsdag 30. sept kL 11.00: 
Kveldsmøte med tale av Grete Fiksdal. 
Enkel bevertning. Trekning av hovedutlod
ningen. 

ALLE ER HJERTELIG VELKOMNE 
TIL AILE ARRANGEMENTENE 

90-års jubileum Storhaug skole
Lørdag 12. september kl. 10.00-14.00 

På skolen og i skolegården 
Korpset spiller. Hilsener v/ordfører, leder av bydelsutvalg m-fl. 

Elevopptrinn. Jubileumssang. «Lørdagsskolen» synger Margrethe 
Munthe sanger. Jubileumsutstilling. 

Salg av mat og drikke, også «eksotiske» retter. 
Inneaktiviteter i gymsal og 4. etasje hvis dårlig vær. 

Fotballkamp på Kyviksmarka mellom elever og foreldre/lærere. 

Metodistkirkenstilbud tilbarn og ungdom 
Onsdag kl.17.30 Stavanger MS Speiding for alle fra 2 kl. 
Torsdag kl. 19.00 Øver ungdomskoret Wesley Singers 
Fredag kl.18.00 METOKLUBBEN For deg mellom 10-14 
SØndag kl. 11.00 Søndagsskole. 
Mandag kl.17.30 Aktivitetsdag. Unge og voksne er sammen 

hver 14. dag Første gang 31/8. 

I VARDEN 

KIRKE 

PENSJONST-TREFF 
Torsdag 1 0. sept. kL 11.00: 
Åse Gilje forteller og holder 
andakt. Middag. Utlodning. 
Torsdag 8. okt. kL 11.00 
Henrik Aurbakken forteller 
fra starten av Skipper Worse 
og holder andakt. Besøk av 
klasse 3B fra Nylund skole 
underholder. Middag. 

Utlodning. Velkommen. 

Åpent hus for eldre 
Et nytt tilbud for eldre er startet i 
Varden menighet. Tre torsdager i 
mAneden kan eldre samles til 
uformelle samvær i eller utenfor 
kirken, kl. 11.00-13.00. 
Tre biler er til disposisjon, sA det 
er muligheter for besøk til muse
er, galleri og domkirke osv. i til
legg til samlinger i kirken der en 
kan steke vafler og lage ting i 
Vardedagene. Oppfordringen til 
alle eldre er: Kom hvis du har 
lyst og nAr du vil! 

GUDSTJENESTER 

I VARDEN KIRKE 
Søda213. sept. kl. 11.0t: 
14. søndag etter pln5e
Diakonisøndag. Temagudstjeneste
v/Odd Edland. «Legemet og lemme
ne•. Sang v/ Grete Jemen. Nattverd.
Offer. Skyss. Kirkekaffi.

Søndag 20. sept kl. 11.00 
15. søndag etter pinse. 
Temagudstjeneste v/ Odd Edland. 
«Levende steiner». Offer. Skys.\. 

Søndag 27. sept. kl. 11.00: 
16. søndag etter pinse.
V.rdendagene. Familiegudstjeneste v/ 
Odd Edland. Tekst: I.uk 10, 38-42 
Nylund korps spillet Barnekoret 
synger. Offer. Skyss. 

Søndag 4. okt. kl. 11.00: 
17. søndag etter pinse. 
Prostiedag. Høgmesse. Tukst: I.ut. 7, 
11-17. Nattverd. Offer. Skyss.

Søndag 11. okt. kL 11.00: 
18. søndag etter pinse.
Gudstjeneste v/ Bjarte Thorsen. Tekst: 
Gal. 5, 1�. Offer. Sk)'s.\. 

NØKKEL 
funnet p1 lekeplassen pA 
K yviksmarka 31. august. 
Henv,: Bydelsadm. v/fone 

Karlsminnegt. 6 A 

Hold 

bydelen 

ren! 
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Varden-Dagene 

for 5. gang av 

Varden Kirke 
Lørdag 26. september 
kl. 11.00 glr den store 
bydelsfesten av stabe

len ved Varden Kirke 
og i bakken opp mQt 
Varden. 

Sverre K. Gilje som er formann i 
hovedkomiteen for Varden-

Dagene forteller til Bydelsavisen 
at det er stor virksomhet for tiden 
i alle komiteene som planlegger 
dagene. 

-Hva er de store trekkplastre i år?

- Rennebil-løpet er jo meget po-
pulært, sier Gilje, -og nå kan alle
som vil være med melde seg på.
Men jeg må jo også nevne at
Halvor Sivertsen, kjent av de

Bokbussen kommer 
Bokbussen vil denne høsten 
stoppe mandager ved Varden kir
ke (17.30-18._}0) og ved Rosenli 
(18.35-1930). Dette gjelder føl
gende mandager framover: 21. 
september, 5 .oktober, 19. okto
ber, 2. november, 16. november, 
30. november, 14. desember og
28. desember.
Tirsdager fra klokka 10.30-12.30
vil bussen stoppe ved Nylund
skole. Dette gjelder 29. septem
ber, 27. oktober og 24 . novem
ber. 
Bokbussen i Stavanger har det
høyeste utlånet av alle bokbusser
i Norge, noe som bl.a. kan for
klares med at byen bare har to

bibliotekfilialer (Madla og 
Mariero) i tillegg til hovedbibli
oteket. 
Bokbussen har 45 stoppesteder 
og lånte i 1991 ut 100.000 bøker, 
en økning på 22 prosent fra året 
før. 70 prosent av utlånet er bar
nebøker. 
Bokbussen har med seg ca. 
5.000 bøker til enhver tid - og er 
det noe bussen ikke har inne, 

· kan bøkene tas med fra hovedbi-
blioteket på neste tur.
Bokbussen er to år gammel, men
byen har hatt bokbuss tidligere
6g. Stavanger var nemlig den al
ler første bykommunen i landet
som fikk egen bokbuss, i 1955.

ZOOSENTRET PÅ NYTORGET t 
Stormarked for hund og katt ·

6
.-: 

fugl og fisk 

<Stavanger Akvarie/orretnino "Is
Kongsteinsgt. 4-Tlf. 04-53 16 31 - 4012 Stavanger 

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. A.s 
Granittsliperi og Kirkegår�sforretning 

Kirkebakk!!n 36 -4012 Stavanger -Tlf. 52 56 12 

f{OOhårdesig, 
Dame & Herre 

Velkommen til hyggelig miljø, og bli en 
fornøyd kunde du også. 
Spør etter kundekort. 

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

BYDELSAVISA 

To smilende "klovner" pd 
Varden Dagene i fjor. 

fleste som "Hasiv" skal stille til 
disposisjon en hel del bilder fra 
Østre Bydel før og nå. 
Begge skolekorpsene på Storhaug 
skal være med. Ellers skal spei
derne lage stor speiderleir og ha 
en rekke aktiviteter. Det blir mu
lig å ri på ponny og kafeteriaen er 
åpen hele dagen. 

-Vi regner med å holde på til ca.
15.00 lørdagen, sier Gilje, -og vi
avslutter med familiemøte og tre
kning av kake-lotteriet. Presten
Odd Edland skal forresten lage
kransekake som skal loddes ut -
og den blir eksta god!
Søndag er det familiegudstjeneste
og onsdag trekning i hovedutlod
ningen

Dataliste 
12X240, ?Og. 1x(2500)
Hvit u,1rykk. 
Pris. pr. pk. 

Kr. 198,-

FØRERKORT 
Teori Fase 2 15 sept. kl. 19.00 

Teori kl. 8 5. okt. kl. 17 .00 

st; 

Klasse A (MC) klasse B (Bil) 
Klasse D 2 .(Minibuss) 

Klasse CD (Buss lastebil) 
Klasse CDE (Vogntog) 

Påmelding tlf. 04 56 19 10 
Nytorget 8 

STAVANGER TRAFIKKINSTITUTT t 
- AUTORISERT TRAFIKKSKOLE -

TMSICE\'ll.,1,1'1.)STa:'IICS .. ).tAaA,«'tØHAl'll.�11,D•Tll.DQi,l)IIS\Wllll•mHtU«NJ,!lJ71J 
A.15TtlOL•Ql.'."I D,J--• M,'llZ'a) ;1114'5.rak 

Kladdeblokk A4 60 g. 
linjer og ruter 
Pris pr. stk. 

Kr. 6.90 

Toalettpapir 
Mykkrepp 2-lag 
Pris pr. sekk å 64 ruller 

Papermate 2000 stick 
Sort, rød og blå. 
Medium og Fine 
Pris Pr. stk. 

Kr. 99,- Kr. 0,99 

Philips skrivemaskin 
VW2110 
Pris pr. stk. 

Kr. 1290,-
11lbudene varer t.o.m. 15/9-92 eller sA langt beholdningen rekker. Alle pmer er eks. mva, 

DE RINGER VI BRINGER V/ TLF. 04 55 18 88 (FRAKTFRITT) 


