
.MARS -93 -ARGANG 5 FOR STORHAUG NR.2

Storhaug

troll i 

Sølvberget 
Troll, huldra, hekser, nøkken og tusseJi. De var 
der alle sammen da Teater U med ungdom fra 
Storhaug hadde brakpremiere i Sølvberget 
med forestillingen «Trollskap» forrige lørdage. 

«De underjordiske» - storhaugungdom.men -
har vist at de kan. Og de har vist kreativitet 
både med valg av stykke, kostymer og effekter. 

«Trollskap» tilbys nå til skoler, barnehager og 
andre institusjoner i bydelen. 
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Klassedeling i april 
Aldri har vel bydelsutvalget hatt så stor 
tilhørerskare som på sist møte: Spente 
foreldre ventet på en avklaring av mål
og klassedelingsstriden i bydelen. 
Men foreldrene måtte forlate møtet uten 
å vite hvor mange paralleller skolene 
får. Eller om det kan skaffes til veie 

ekstramidler til drift av en nynorsk
klasse ved Nylund skole. 
Politikerne er imidlertid optimister og 
mener striden skal få en «lykkelig ut
gang» som alle parter blir godt fornøyd 
me etter aprilmøtet. 

Merside4 

Storhaug skal ryddes 
Storhaug Kultur og Fritid har tatt initia
tiv til en storstil ansiktsløfting i bydelen. 
Foreninger og lag er invitert til å delta i 
ryddeaksjonen 23. og 24 april. 

Ryddeaksjonen vil bli fdgt opp med 
nok en aksjon: «Ta uteområdene i byde
len i bruk». 

- I dag brukes disse områdene mer av

hunder enn av bydelens befolkning, sier 
leder av Storhaug Kultur og fritid, 
Sigrid Bækholt, som håper å få hele by
delen med seg i aksjonene. 
Både parkvesenet og renovasjonsvese
net har lovet å stille opp. Og skolene har 
allerede plottet inn «sine» ryddeområder 
på kartet. 

Mer side 8 og 9 

ørmidli1191entrafen a.s. 
VI har ogsl BIlutleie Europc■r 

Apningstider: 
Tirsdag (langdag) kl. 18.00 

Mand. - fred. kl 7.30-16.00 

Dm Ltae Søføng 
FRISØREN PÅ STORHAUG 

Med det lille ekstra! 

* Frisør / Parfymeri

* Shs fargekonsulent

* Makeupkonsulent

Ring 04 56 38 90 
Karlsminnegt. 91 A 

4014 Stavanger 

Man., li's., oas., rors., he. 10-16 
Man., ons., lors. 10-18 ett.-avlcø.

Pensjonistrabatt! 

Mini

arboret 
Miniarboretet Skolestyrer 
Ingvald Godals minne er 
offisielt åpnet. Det skjed
de både med befaring i 
Godalskogen og fest. 

MersideS 

HÅRATELIER 
HAUGESUNDSGT 7- 4014 STAVANGER 

Telefon 04 89 15 51 

4 

Utleie av personell 

Telefon 04 52 25 90 

Birkelandsgt. 18 
4012 Stavanger 
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En livgivende pott 
Sosiale nettverk i nærmiljøet. Det er blant annet det «Hei på

deg» som du hilser naboen med mens du sitter i skolegården 
med en kopp kaffe 17. mai. Eller mens du pløyer store hauger med 
gamle bøker på loppemarked i bydelshuset. Eller en liten hilsen på 
vei til butikken. Kanskje et lite nikk til mammaen til minsten under 
søndagsgudstjenesten. For ikke å snakke om kaffe-drøsen etterpå? 

Sosiale nettverk florerer på Storhaug. For alle de aktive mennes
kene som stadig stiller opp på arrangementer. Enten det nå er 

dugnader eller opprydningsaksjon, pensjonisttreff, korpsarrange
ment, ungdomsteater, sports- eller friluftsaktiviteter ... Listen kunne 
bli uhorvelig lang. Men for alle disse menneskene er sosiale nett
verk i nærmiljøet en del av det å bo i bydelen vår. Det som gir 
Storhaug særpreg. Og vi trenger ikke mange fine ord og definisjo
ner for å kjenne igjen fenomenet med å være på talefot med naboe
ne når anledningen byr seg. 

T ikevel. For politikerne våre er ikke dette med nettverk så en
.Lkelt. Jo, kanskje så lenge man bare diskuterer fenomenet nett
verk og alle de positive sidene ved det.Problemene starter først når 
sentrale politikere går så langt i oppvurdering av sosiale nettverk i 
nærmiljøet at de spytter i en «livgivende pott» på en halv million 
kroner i såkalte nettverksmidler/forebyggende barnevern. Se, da er 
det ikke lenger så enkelt for våre lokale politikere å enes om hva 
det nå er som er så fint og flott med sosiale nettverk at det skal bli 
forundt å få en del av potten. 

Så langt er saken kommet at Høyre vil anke habilitetsspørsmålet
- «Er Ingeborg Bækholt inhabil» - inn for kommunaldeparte

mentet. Stavanger formannskap har sagt hun ikke er inhabil, men 
det liker ikke Høyre. Og partiet vil svært så gjerne få medhold i at 
300.000 av de omtalte nettverksmidlene skal gå til barnevern. Ikke 
forebyggende barnevern. Men barnevern. 

En ankesak kan ta lang tid. I mellomtiden, mens politikerne «ål
strer» med sitt, venter uhorvelig mange tiltak som styrker nett

verk og nærmiljø - som er forebyggende barnevern - på å bli virke
liggjort. 

Riktignok er noen penger bevilget. Men det er med forbehold av 
hvilke utfall anken får. Og riktignok har politikerne lyst ut og 

satt søknadsfrist på nettverksmidler sånn at beboerforeninger og 
andre frivillige lag kan søke om tilskudd. Men ingen kan få av den 
«livgivende potten» som skal styrke nærmiljøet på Storhaug. Før 
kommunaldepartementet har talt. 

Neste nummer av bydelsavisa 

kommer ut onsdag 5. mai. 
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Fredag 23. april. 
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BYDELSAVISA 

FOR EGEN REGNING 

Spennende evaluering 
Jeg har lyst til å skrive noe om det 
som opptar meg for tiden. Det som 
jeg er spesielt opptatt av i disse dager 
er evalueringen av frikommune
�ektet. 

Stavanger kommune har engasjert 
Roglands Forskning til å foreta en un
dersøkelse blant innbyggerne, de an
satte, politikerne og sentral adminis
træjonen om hvordan forsøket med 
desentralisert forvaltning har fungert. 
Denne undersøkelsen er spennende 
og konklusjonen vil reise mange 
spørsmål. B av de sentrale spørsmål 
vil bli om forsøket skal fortsette og 
om det da skal være i samme omfang, 
eller motsatt, at forsøket skal opphøre 
fra 31. desember 1993. 

har hele tiden vært innstilt på at det 
skal være to likestillede barneskoler i 
bydelen. Ved benevnelsen likestillede 
har bydelsutvalget met to skoler med 
tilnærmet likt miljø og muligheter. 
Det er derfor gledelig at det nå ser ut 
til at vi kal starte opp to paralelle før
steklasser både på Nylun og Storhaug 
skole til høsten. 

Det tredje som jeg synes er viktig er at
bystyret innvilget bydelen kr. 500.00 i 
nettverksmidler, det vil si penger by
delsutvalget kan bevilge som støtte til 
mange gode formål, blant annet som 
støtte til frivillige organisasjoner osv . 
Jeg hAper at vi kan få inn riktig mange 
søknader på midler. 

Torgrim Olsen representerer 
Arbeiderpartiet og er leder i 

Storliaug byde/suJvalg. 

Pedagogisk tilbud til alle seksåringer. 

Ellers er jeg riktig stolt over å kunne 
Det andre som opptar meg er skolesi- skrive at Storhaug bydel blir den før
tua5jonen i bydelen. Bydelsutvalget ste bydel i Stavanger som har: 

Skolefiitidstilbud til alle i aktuell al
dersgruppe. 

Vennlig hilsen 
'lbrgrim 0� 

Vårt flotteste <<good old days>> par 
Feiende flotte i «good old days» 
stil gikk Solveig og Jon Garneng 
av med seieren for beste kusty
me under «Good old days» fes
ten på Bergeland bydelsenter sist 
måned. 
Festen ble arrangert under 
Humorfestivalen, og Sally 
Nilsen var blant gjestene. 

•:; 
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RØRLEGGER' N I PEDERSGATEN 

B. HODNEF JELL
AUT. RØRlfGGERFORRETNING 

6 m 
RINGTlf. 

0456n41 

Mobillff. 090 47 345 

Sanitæranlegg - Bad - Kjøkken 
Gratis planlegging 

Nystartet firma innen 
automatikk og system m 
ROGALAND INDUSTRI-AUTOMASJON A/S 

ROSENKRANTZ GT. 17 - P.B. 656 4001 STAVANGER 

TLF. 04 52 07 30 - FAX. 04 52 28 92 

«Lampehuset på Nyfarget» 

Egen installasjonsavd. på 
sterk og sv. strøm. 

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

[i] RUNESTAD ELEKTRO A/s. 

lnnh. Rolf Runestad - Pedersgt. 2- Fax: 04 53 10 46-Tlf: 04 53 10 44 

Dame & Herre 

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

Spør etter kundekort. 

A.B.C. gate 8 - Tlf. 04 53 39 22 



Trollsuksess 
i Sølvberget 

De underjordiske på 
Storhaug trenger aldri 
mer være redde for å 
komme fram og vise seg i 
dagslys. Ikke etter brak
suksesse� Teater U hadde 
då _de_ trollbandt store og 
små·· i Sølvberget med 
fotestillingen «Trollskap». 

Nøkken og huldra var der. 
Trollino� og alle de små trollung
ene - og de farlige, fryktinngy
tende heksene var der. Alt mens 
trærne i skogen danset sin egen 
dans. 

Det var nok litt nifst iblant med 
alle disse underjordiske. Spesielt 
heksene. Men nifst skal det jo 
være i en trollskog, vel? Og alle 
stemte i med den snill� trollmo-

ren som sang «huba-huba» og 
måtte legge trollungene sine så 
veldig tidlig. For alle vet vel hva 
som skjer med et troll hvis det er 
oppe etter at det har blitt lyst? 

De ni storhaugungdommene i 
Teater U har vist at de kan. Med 
fint samspill mellom skuespillere 
og publikum blandet med opptre
den med sang og dans og bra 
effekter. Hvem hørte ikke bekken 
som rant der langt inni trollsko
gen en plass? Lysbilder som ble 
vist under forestillingen var også 
effektfulle. 

Men så har de også jobbet med 
stykket: 
- De har øvd hele vinteren.
Dessuten har de jo sydd kostyme
ne og laget masker, sier Guro
Johnsen i Storhaug Kultur og
Fritid. Hun forteller at i den siste

I trollskoger bor det bil.de alver og feer .... 

INVESTAIS 

Privatøkonomisk rådgivning 

St. Olavsgt. 13, 4005 Stavanger, 
Tlf. 04 53 56 95- 04 53 66 21 
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I 
Ååå, 11å komme di, lød skrekkblandet fryd fra ungene da heksene inntok scenen - eller trollskogen i 
Sølvberget. 

hektiske innspurten før premiere, 
sov sågar ungdommene i fritids
klubben en natt. 

Natt i skolegården 
- Alle møtte den siste lørdagen
klokken elleve om formiddagen
med symaskiner, gamle klær fra

Fretex, halvferdige masker og 
sånn. Og så jobbet vi het til elle
ve om kv elden med kostymer. 
Ved midnatt kjørte vi gjenom 
forestillingen ute i skolegården. 
Det var steinflott! ... synd ingen 
fikk se den foreitillingen. 
Kostymene var nesten selvlysen-

de i nattemørket, sier Guro, og 
forteller at den natten overnattet 
hele teatergruppa i fritidsklubben 
med påfølgende frokost i skole
gården søndag morgen. 

- Kjempekjekt, sier de entusias
tiske ungdommene.

. . , ' , 

Storhaugtrollene har vist oss at 1rollw1ger er veldig glade i å leke. Me11 ikke så glade i å legge seg grytidlig

- før sola står opp.

. .. og huldra. 
De var der 

alle sammen 
i Sølvberget. 

Tannlege 

KJELL PER 
HOGSTAD 

Langgt. 50, 
40 12 Stavanger 

• 
Tlf. 04 52 57 62 - 04 54 6-4 80 

Også kveldsåpent 
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Vellykket Bykatte-visning i Midjord bydelshus 
I alt 25 katter var påmeldt da for
eningen Bykatten hadde visning i 
Midjord bydelshus i begynnelsen 
av forrige måned. 

Uten tvil el vellykket arrange
ment. Kattene var et syn å se - og 
alle fikk bedømmelsde og kokar
de. Det var vanskelig for dom
meren til slutt å ta ul sin beste 
katt. Men lil slutt klarte han det; 
han tok ut Ire katter som hver 
fikk sin pokal. 

Vinnerne var «Trolletn med eier 
Margareth Johnsen, «Pjusken>} 
med eier Kine Brack og 
«Nussemann» med eier Reidun 
Omdal. Gratulerer alle sammen! 

Det var god oppslutning ved vis-

ningen. Og folk var ivrige etter 
opplysninger angående kastering 
og sterilisering. Vi følte at vi 
hadde en koselig og lærerik søn
dag sammen. Dette vil vi gjøre 
igjen! 

Vi holder nå for tiden på med et 
medlemsblad og trenger stoff til 
dette. Har ,dere noe å bidra med, 
enten en historie om katten din 
eller du har noen festlige bilder, 
vært så sniJI, send det inn eller 
ring. 
Ønsker noen å bli medlem i
Bykatten, ta kontakt. 

Hilsen 
Bykatten v/Louis Rødne 

Vår/iveien 3 
4016 Stavanger 
Tlf 04 58 40 92 

William Knudsen 
T R A D I N G  A . S 

Ryfylkesgt. 70 4014 Stavanger, Telefon 04 • 56 28 92 Telefax 04 - 56 31 98 

SALG AV STILLASUTSTYR - PRESENNINGER - HALLER 

ESAB 

Arne Bø Pedersen & Sønner a .s 

SKIPS-, INDUSTRI- OG OFFSHOREREKVISITA 
Tlf. 04 53 05 75 - Fax. 04 56 30 87 - Stavanger 

BIRGER JOIINSEN 

STEININDUSTRI 

Sandeidgt. 21 -Tlf. 04 52 18 84
Postboks 395 - 4001 St�vanger 

Gravmonumenter I enhver uUørelse 

SKIFER: Trappetrinn - Peisplater - Fliser - Bruddheller m.m. 
MARMOR: Bordplater - Vindusplater - Fliser m.m. 

Bykatten har hatt en vellykket visning i Midjord bydelshus med så mange flotte katter at dommeren til sluu 
valgte tre vinnere; Trollet, Pjusken og Nussemann, skriver Louis Rødne fra Bykatten. 

Storhaug barnefilmklubb lever videre 
Storhaug barnefilmklubb, som før 
var i kommunens regi og var 
ment som et tilbud for 4.-6. klas
singer på Storhaug, flytter lil 
Bergeland bydelssenter. Klubben 
vil nå bli drevet på idealistisk 
grunnlag, og ønsker velkommen 
til alle barn i alderen 5-12 år, som 
bor i den sentrumsnære delen av 

· Storhaug. Innholdet i klubben
består av filmvisninger, spill, 
leker, kameraprøving og disku
sjoner om film. Stikkord for klub
ben er at del skal være underhol
dende, lærerikt og kjekt. Klubben 

Biff 
SKAGtN Tlf 539011 

har åpent en gang i måneden, lør• 
dag eitermiddag. 
Første gang er lørdag 17. april kl. 
14-16. De minste bør komme 
sammen med en voksen, og i den 
forbindelse vil det være kaffe 
med ((noko attåt» å få kjøpt. 
Inngang er kr. 10.- pr. gang pr. 
barn. 
Hvis noen foreldre, lag eller ung
dom har lyst lil å være med å dri
ve/hjelpe til i barnefilmklubben, 
kan du/dere ta kontakt med Trine 
Steffensen på llf. 04 52 40 I 0. 

Hilsen Trine og Siri Alice Filmvisning på Bergeland
under humorfestivale11. 

STAVANGERS 

Biff SPESIALIST 

� 

Stavangers hyggeligste 
Pianopub 

(for voksne mennesker) 

!BRYGGERIET I'.
Skagen 28, 4006 Stavanger, Tel.: -04 53 90 11 
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Selmer-suksess på Hetlandsmarka 
Ikke før har Selmer NS 
startet salget av de i alt 38 
nye boligene i i et nytt 
boligprosjekt på 
Hetlandsmarka i Godalen 
før nær alle er solgt. Uten 
tvil er både boligene og 
beliggenheten populær. 

/.,�.,,t,.,/ . . .... 

- Vi startet salget i begynnelsen
av februar, og har bare seks lei
ligheter igjen, sier salgskonsulent
Lillian Drange hos Selmer NS.

Hun forteller at både unge og
eldre har kjøpt seg inn i boligpro
sjektet.

- Det ser ut til å bli en fin blan
ding rent aldersmessig, sier
Drange.

Boligprosjektet på Hetlandsmar
ka består av i alt 38 leiligheter i 
seks bygninger rundt et felles 
tun. 14 av boligene er vertikaldelt 
i rekke, mens 24 er horisontaldelt 
i rekke. De horisontaldelte er på 
125 og 128 kvadratmeter, mens 
de vertikaldelte boligene er på 80 
kvadratmeter. Prisen varierer fra 
665.000 til 830.000 kroner. Alle 
boligene har livsløpstandard, og 

�:-" -1'·�". 

de er Husbankfinansiert. Per 
Thygesen har vært arkitekt for 
boligkomplekset. 

- Vi har forsøkt å tilpasse fasaden
til den øvrige bebyggelsen i

området, sier Lillian Drange, og 
legger til at også eksisterende 
natur har vært viktig: 
- Det står en hel del eldre trær på
tomten som vi har tatt vare på. Vi
har ment at det er viktig å ha et

grønt miljø, sier Lillian Drange, 
og forteller at på det felles tunet 
for boligene vil det blant annet 
bli opparbeidet lekeplass. 
- Garasjene ligger under husene
slik at området blir bilfritt og bar-

nevennlig ... Dessuten er det vel
dig kort til Godalen badeplass, 
sier. Lillian Drange. Ikke så lite 
stolt over suksessen boligpro
sjektet på Hetlandsmarka har 
hatt. 

Elin gjorde drømmen til virkelighet 
- Jeg håper dette går bra
og tar en uke om gangen.
Reaksjonen fra beboerne
på Storhaug har vært flott
så langt, sier Elin Erland.
Nyetablert butikkeier i
Karlsminnegate, rett
overfor posthuset. Med
klesbutikken «Lucky
Fashion» har Elin satset
friskt og gjort sine drøm
mer virkelige.

- Jo, jeg har alltid drømt om å
starte butikk. Jeg har vokst opp i
bydelen, men har bodd noen år
borte før jeg kom tilbake igjen.
Og har gått her og lusket og kik
ket på dette lokalet. Torde liksom
ikke satse. Men så en dag før ju I
ringte jeg eieren, sier Elin, som

startet opp for en drøy måned 
siden under slagordet «Jeg har 
åpent når du har tid». Både tirs
dag og torsdag holder hun åpent 
fra 17 til 20. Onsdag og lørdag 
har hun åpen! på dagtid. 

- Folk skal få fred og ro til å gå
hjem og spise middag før de skal
ul og handle, sier Elin, som gjer
ne tar i mot skuelystne med en
kopp kaffe.

Helt siden 1980 har Elin demon
strert varer i det som på godt 
norsk kalles «home parties» - de 
siste fem-seks årene demonstrer
te hun klær. Derfor er det også 
klær hun har satset på. For både 
voksne og unge damer, for barn 
og herrer. 
- Del er vel først og fremst for
damer. Men det nytter ikke med

Glassmesteren i Sentrum 
�OAT6115. Tlf 52� 
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Raskeste le\eing - til rimelig p-is I 
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Tl\ �nTAKT f'\eD Geo 

noen motepreget butikk på 
Storhaug. Det må være noe for 
alle. Og det må være klær som er 
rimelige og har god kvalitet, sier 
Elin. Lokalene hun har satset på 
er ikke store. Men det kompense
rer hun ved å fornye varebehold
ningen ofte. 
- jeg har fått avtale med leveran
dører om å heller få kjøpe inn
små kollier, og handle oftere, sier
hun.

Det er en tøff tid å satse på starte 
egen bedrift. Elin har har også 
tatt konsekvensen av det: 
- Jeg har investert minimalt. Har
ikke engang telefon innlagt i
butikken. Ved å gå forsiktig
fram, håper jeg at Lucky Fashion
har kommet for å bli. Elin Erland har satset friskt og gjort sine drømmer virkelige ved å 

starte klesbutikken «Lucky Fashion» i Karlsminnegate. Og hu11 hol
der kaffen varm for dem som stikk.er innom. 

Mottakstas ioner 
for bosstømming: 

Ryfylkegt. Stvgr. 
og Dusevikbasen 

i Randaberg 

Sistem 
transport as 

Bosscontainere 
på dagen - ring: 
Tlf.: 04 56 77 88 
5 dager 
uten leie! 

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

kunstsmia 

C. Andersen & Co

A.B.C. gaten 5 -4000 Stavanger 
Telefon 04 52 08 82 
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Vellykket korpskonsert i Vardenkirken Leie av lokaler 
for høst 93 

Så har vi bevis! det igjen. I 
Storhaug bydel slutter folk opp 
om ulike tilstelninger og aklivite
ler på en imponerende måte. 
Over 200 fant veien lil korpskon
serten som Nylund -skolekorps 
arrangerte i Varden kirke mandag 
15. mars. Med flott korpsmusikk
og en hyggelig ramme med kaffe
og kakesalg i paisen, ble det el
svært vellykket arrangement.

Nylund skolekorps imponerte, 
ikke minst med den store bredden 
det er i dette korpset. I alt er det 
nå 81 aklive musikanter, fordelt 
på aspirantkorps, juniorkorps og 
hovedkorps. Og vi fikk høre dem 
alle denne kvelden med nummer 
av ulik vanskelighetsgrad alt etter 
hvilken gruppe det var som spil
te. Programmet spente over et 
vidt register, helt fra nydelig 
1500-tal lsmusikk, glimrende 
framført av en saksofonkvintett, 
via Greshwin til et meget kreven-

de nummer med kinesisk preg. 
Det er med dette sistnevnte num
meret Nylundkorpset har kvalifi
sert seg til årets 
Norgesmesterskap for /..·anitsjar
korps på Lillehammer. komme
til detle mesterskapet er litt av en 
prestasjon i seg selv, og vi må ha 
lov til å ha forventninger om at 
det skal gå bra når vi vel at 
Nylund kom på 4. plass i kvalifi
seringsrunden! 

Storhaug skolekorps var kvel
dens gjestekorps. Storhaug har 
for tida ikke så mange musikan
ter, og det er klart det må bli for
skjell på både program og fram
føring mellom to korps som er så 
ulike i størrelse. Men Storhaug 
gjennomførte sitt program på en 
god måte og visle at det er mate
riale å bygge videre på. Vi ønsker 
begge korps lykke til videre 
framover! 

Tetje Rønnevik 

S/tsi•lf orr,t11,i,ig i 
g•rii11S;M 

Foretar også oppmaling og 
opphending 

Junior- og aspirantlwrpset i aksjon i vtJ,:den kirke. Over 200 fant 
veien til arrangementet, skriver Terje Rønnevik. 

BOLTER 
OG VERKTØY 

Tfl INDUSTRIEN 

Rogaland Jernvare A/5 

Nedre Banegt. 51, Postboks 540, 4001 Stavanger 
Tif.: 04 52 80 05 - Fax: 04 53 34 04 

og vår 94 
Foreninger og grupper som 
ønsker 1l leie lokaler i 
Bergeland bydelssenter, 
Midjord bydelshus, Nylund 
skole, Storhaug skole eller 
St. Svithun skole m1l søke 
innen 

1. mai.

Skjema fås og leveres pl 
utleiestedene og i bydelsad
ministrasjonen 

Storhaug 
Kultur og Fritid 

MESTER SKILTER 

TORE BJØRNSEN 

Pedersgt. 69, 4013 Stavanger 
Tif. 04 89 03 41 -Mobil 090 44 025

Fax 89 07 37 

MASKINGRAVØREN 
MARTON OLSEN 

All i maskingraveting 
Pedersgt. 29 

Telefon 04 52 02 15 

NR. 28 Pl PUB 
STORHAUG - STAVANGER 

Vi åpner alle hverdager kl.' 11 .00 
1'118UD PÅ DAGTID:. PIZZASTYKKE OG BRUS KR. 20,-

. 

1973-1993 20 6r p6 Storhaug 1973-1993 

Her linner du oss: NYHET! 
04 S211 40 
STORHAUG 

PIZZA får du hele døgnet på ESSO-stasjoner 

li 

04 88 22 22 
HINNA BISTRO 

04 5S 28 20 
MADLA 

04 69 67 7-9 
TANANGER BISTRO 

ÅPNINGSTIDER: 

Mand., tirsd., onsd., torsd., fred., lørd. 
Søndag 

04539710 � 
TJENSVOLL� 

04 62 75 00 � 
SANDNES e 

kl. 11.00-23.00 
kl. 15.00-23.00 

04 65 06 59 
SOlA 

04547517 
HUNDYlG 

BRYNE 

r-�------------------------------,

Hjemmepizzasulten? 
Vi kjører pizza hjem til deg, 7 dager i uken. Kjøring
også ved bestilling av bare en pizza. Ring 
tlf. 52 11 40. 

/i Klipp·ut og lever denne
annonsen til sjåføren 

eller i baren, så får-du 
l '/1 liter cola inkl. i prisen.

kun 31. mars - 7. ·april Breibakk.en 28
Stavanger 
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Apningsf est 
for miniarboret 
i Godalskogen 

Vi har valgt et heldig tidspunkt å starte opp nå 
som våren er i anmarsj med snøklokker og krokus 
som begynner å komme. Ingenting er så vakkert 
som våren. 

Med disse ordene ønsker primus 
motor for miniarboret i 
Godaleskogen, Tormod Gilje, 
velkommen til den offisielle 
åpningen av stiftelsen for 
Mini arboret Skolebestyrer 

Ingvald Godals Minne. Nær 40 
personer hadde funnet veien til 
åpningen, blant dem representan
ter for bydelsadministrasjonen, 
formannskapet, bydelspolitikerne 
og medlemmer av stiftelsen. 

i 

, .. \-
t .4 
"' 

' 

Ildsjel bak miniarboretet, Tormod Gilje, og landskapsarkitekt Johann 
Thull forteller ivrig om planene for Godalskogen. 

Skal du skifte vinduer 

Brulc bydelens egen glassmester 

Ryfylkegt. 70 - 401 S Stavanger -Tlf. 04 S2 04 82 

«VI UTFØRER ALT I GlASSARBEID» 

0 

HAKON DAGLIGVARE 
Jelsagata 1 (i nye lokaler) - 4012 Stavanger - tlf. 04 522391 

Kjører ut varer hver fredag formiddag. 

Utkjøringen er gratis! 

VI HAR OGSÅ TIPPING! 
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Befaring i Godalskogen hører med til en offisiell åpning av miniarboretet. 

Godal-familien selv kom både fra 
Oslo og Trondheim for å delta. 
- Det er jo Godalsfamilien selv
som har «satt ballen igang», blant
annet ved å samle inn 25.000
kroner til startkapital for å danne
stiftelse, forteller Gilje.

Befaring 
Den offisielle åpningen av mini
arboretet ble startet med en befa
ling på onnådet med omvisning 
av Tormod Gilje og landskapsar
kitekt Johann Thull. Rogaland 
Arboret har allerede startet mer
king av trær i området, som tidli
gere var den gamle sommertom
len til familien Godal. 

- Vi har tått sli utrolig mye hjelp
av fagfolk - og det er vi veldig
takknemlige for, sier Gilje, og
trekker spesielt fram Bakkevik:
- Han har gitt meg mange gode
tips. Ikke minst at jeg ikke mli ha
alt for ville planer for arboretet!

Ivrer for arboret 
Men Gilje lar seg ikke stoppe så 
lett. Han ivrer for arboretet, og 
forteller gjerne om planene: 
- Utformingen må komme etter
hvert. Men det første som skal
skje er at 100 ungdommer kom
mer for å rydde opp her, sier
Gilje, og fortsetter mens han
peker: - Oppå toppen der hadde
vi tenke å sette opp et fuglehus
med enveis glass slik at en kan se
når fuglene ruger og ungene
kommer ut.
- Oppå den andre siden der har vi
tenkt et større bord med sitteplass
for en hel klasse, et skogsklasse

'rom, som kan brukes til undervis-
ning. Dessuten har vi tenkt å få
opp navneskilt på alle vekslene
og montere som fortet ler om
både planteliv og fugleliv. Ved
siden av har vi også tenkt å ha
montere med steiner som er mer
ket - og har allerede fått en god
samling gjennom

Geologiforeningen, forteller 
Gilje, mens Thull legger vekt på 
al utformingen av miniarboretet 
ikke skal medføre større inngrep i 
naturen. 

Skoleklasser 
- Det er skoleklasser vi har tenkt
mest på i dette arbeidet, sier
Gilje, og legger til at komiteen
ønsker også at anlegget skal sti
mulere til bruk av friområdet og
samtidig øke både barn og voks
nes kunnskaper om nor..k natur: -
Derfor gjelder det å utnytte hver
bit maksimalt.

På den offisielle påningen av 
Miniarboret Skolebestyrer 
Ingvald Godals Minne ble del 
stiftet en forening for «venner av 
stiftelsen». I alt tegnet 38 seg 
som «venner». Men primus 
motor Gilje legger ikke skjul på 
al han håper og tror mange fler 
vil stå som venner av stiftelsen. 

Miniarboretets venner 
På festen i varden kirke 9. mars ble det stiftet en 
forening: Venner av Stiftelsen: Miniarboret. 
Skolebestyrer Ingvald Godals minne. Det blir 
styret i denne foreningen som i fremtiden vil ha 
ansvar for og ledelsen av Arboretets drift. 
Allerede på festen meldte det seg rundt, 30 med
lemmer av forskjellige kategorier: Vanlige med
lemmer betaler kr. 100.- pr. år. Ektepar eller 
familie kr. 150.-. Livsvarig medlemskap kr. 500.
Familie eller foreninger kr. 750.-. 
Storhaug bydelsutvalg har gått foran og tegnet 
livsvarig medlemskap. Alle interesseorganisasjo-

P ÅSKETILBUD 

r 

ner og foreninger er velkommen til å gjøre det 
samme. 
Første årsmøte blir 15. juni i arboretet. Vi begyn
ner med dugnad kl. 16. Årsmøte kl. 18. Og fort
setter med grillfest - og bål? - resten av matta. 
Fyrverkeri? 
Stor grill er alt bestilt. Den skal stå på 
Tjuaskjæret. 

Rogaland arboret har 1000 medlemmer. Fikk' vi 
like mange var økonomien sikret. 

Tormod Gilje 

Frosset laks 
I NA Salongen 

kr. 29,90 pr. kg. 
Slanking 

��?�� ... ::.-.. ··· -.. -*Muskelmasasje
Laksefilet 
kr. 55,
pr. kg. 

Vi tar også 
deres laks og 
ørret til 
røking. 
Ring og 
bestill på tlf. 
04 56 3948. 

(u Kunstnegler 

. ···-······· 
· Telefon 04 89 05 99 

Erfjordgt. 22 - 4014 Stavanger 
Tlf 04 56 39 48 

Haugesundsgt. 7 
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Storstilt ansiktsløftning i bydelen 
Storhaug kultur og fritid 
samordner en storstilt 
opprydningsaksjon på 
alle uteområdene i byde
leni slutten av april. Når 
aksjonen er over ønsker 
bydelsleder for Kultur og 
Fritid, Sigrid Bækholt, at 
områdene blir tatt i bruk 
til mange foreskjellige 
arrangementer. 

- Vi har invitert både skolene,
barnehagene, menighetene, bebo
erforeninger og andre frivillige
organisasjoner og lag til å være
med i ryddeaksjonen, sier Sigrid
Bækholt.
- Det er skolene som har startet
dette., sier Sigrid Bækholt, som
ser fram til historiens største ryd
deaksjon i bydelen. Hun foretel
ler at samarbeidet er godt både
med parkavdelingen og renholds
verket. De bidrar med hansker,
sekker og vekkjøring av alt søp
pel.
For å få større effekt av aksjonen
har bydelsutvalget bevilget peng
er til 15 skilt i bydelen som infor-

merer om båndtvangsperioden 
for hunder og· oppfordring til å 
bruke pose. 
- Beboere som ønsker et slikt
skilt i sitt utemiljø kan kontakte
oss, men det må skje raskt, sier
Sigrid Bækholt.

Bruk uteområdene 
- Etter oppryddingen vil vi lage
en ny aksjon for å ta uteområdene
i bydelen i bruk. Vi håper alle vil
bidra med alt fra fotballkamper,
grillfester, leker og spill, sier kul
turlederen. Hun satser på at park
vesenet vil sette opp mer aktivi
tetsutstyr på uteområdene i byde
len, for eksempel volleyballnett
og kurvballnett.
- Beboerforeninger som ønsker
slikt utstyr, kan søke om det, sier
bydelslederen.

- Vi skulle gjerne hatt noen til å
lage en rockefestival utendørs
også. For eksempel i Ramsvik.
Vi har penger, men ingen til å ta
seg av arrangementet, sier Sigrid
Bækholt, og legger til:
- Vi håper jo at et løft nå vil gi
støtet til at folk bruker friområde
ne hele året.

Storstilt opprydningsaksjon og aksjon for å ta uteområdene i bruk, 
lover leder av Storhaug kultur og fritid, Sigrid Bækholt. 

Strengere regler for hundehold 
Det vil trolig komme nye 
og skjerpede politivedtek
ter for hundehold. Blant 
annet som inneholder 
båndtvang hele året på 
enkelte områder. 

Det sier bydelslege Harald 
Bjørnestad. Han forteller at for
slaget til skjerpede vedtekter lig-

ger til juridisk vurdering hos råd
mannen. 
I de nye vedtekteneer det innført 
båndtvang hele året på lekeplas
ser, idrettsanlegg, kirkegårder, 
gang og sykkelveier, parker og 
badeplasser. 

- De vedtektene som gjelder nå
ble vedtatt av bystyret i juni 92
og stadvestet av justisdeparte
mentet samme høst. I dem heter

VELKOMMEN 

til hyggelig �andel. 
Vi har alt av matvarer du 

trenger til påske 

Alt til minipris. 
Apent 9.00-19.00 (9.00-16.00) 

Asbjørn Klostergt. 39, tlf. 04 56 30 29 

det at båndtvangen gjelder fra 1. 
april til 30. speptember. At tisper 
ikke får gå uten bånd i løpetiden 
og at ingen hunder skal være løse 
uten tilsyn mellom klokken 23.00 
og 07.00. Hunder har heller ikke 
lov å gå løs på turstier noen tid av 
året, sier bydelslegen og legger 
til:. 

- Det er dessuten forbudt å hisse
hunder på mennesker eller dyr,

sier Bjørnestad, som har jobbet 
med regler for hundehold i 
Storhaug bydel. 
Forslaget for de nye vedtektene 
om hundehold kommer fra park 
og idrettsstyret. Bydelsutvalget 
har sluttet seg til forslaget, og har 
føyd til at de vil ha opp skilt på 
Storhaug med påskriften «hunder 
skal holdes i bånd» - og ikke 
«Vær vennlig bruk bånd». 

�

Tannlege Kjell Terje Næss 
Kirkegaten 13. 4006 Stavanger. 

Tdefon (04) 52 32 21. 

Midt i hiertet av byen 

Alt i forsikring! 

Ta trygghetstesten 

m Forenede
Forsilaing 

Tlf. 04 58 18 88 

Logo og slago1 
for Storhaug 
1.000 kroner vil bydelsadmi 
trasjonen betale den som klan 
fremskaffe den beste logoen 
det beste slagordet for Storh 
bydel. Og politikerne har sag 
til premien. Betingelsen er at 
som deltar enten bor eller art 
der i bydelen. 

Tanken bar det å lage egen le 
og slagord for Storhaug, er å s 
pe større identitet, heter det i f 
slaget fra administrasjonsle, 
Inger Elvik. Hun peker også pi 
ved å invitere beboere og ans� 
i bydelen til å utforme disse, 
også selve prosessen være me◄ 

skape samhold. 

I konkurransereglene heter det 
både logo og slagord for bydel 
skal appelere til alle aldersgn 
per, og være dekkende for h◄ 

bydelen. Logo må kunne trykk, 
og se bra ut i svart hvitt. Den r 
kunne egne seg på brevhod 
Slagordet bør ikke være len� 
enn 10 ord og må kunne passe i 
på bunnen av et brevark. 

Juryen, som består av en repr 
sentant fra bydelsutvalgt, t 
administrasjonen, fra beboerfor 
ningene og redaktør av bydels 
visa, kan peke ut to vinnere df 
som logo og slagord har forskjt 
lig forfatter/designer. 

Frist for innlevering av forslag 1 
logo og/eller slagord for Storhat 
bydel, er satt til 1. jur 
Forslagene sendes bydelsadm 
nistrasjonen. 

Nytt styre i Østr« 
Østre Arbeidersamfunn har ha 
årsmøte og styret har nå følgend 
sammensetning: 

Leder Ada Braadland, nestlt 
der/sekretær Berly Sivertsen, ka� 
serer Solveig 8. Einarssor 
Styremedlemmene er Ester I< 
Lunde, Ester Roaldkvam, Judit 
Årnes. Varamedlemmer er Arn 
Jeppesen, Arnold Bøe og Alfre1 
Mitchell. 

Nytt styre i Varden 
pensjonistforening 
Yarden Pensjonistforening har 
hatt årsmøte og styret har næ føl• 
gende sammensetning: Leder 
Solveig B. Einarsson, nestleder 
Thomas Karlsen, sekretær Margit 
Kjærseth, kasserer Guri ne 
Karlsen, styremedlemmer John 
Larsen, Judith Arnes og Judith 
Rosland. Varamedlemmer er Odd 
Holter, Astri Olsen og Sissi 
Jørgensen. 
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Dette er ry_ddeaksjonen 
Ryddeaksjonen blir 
organisert slik: 
Torsdag 22. april fra kl. 8 til kl. 
20 deles det ut sekker og hansker 
fra frivillighetssentralen i 
Midjord bydelshus. 
Fredag 23. april fra kl. 14 kjører 
renholdsverket rundt og samler 

inn søppelsekker på avtalte ste
der. 
Samme dag kl. 12.15 opptrer 
klovnen Knyt på Nylund skole 
for små og større barn som har 
deltatt i ryddeaksjonen. 

Lørdag 24. arril fra kl. 15 kjører 
ansatte fra parkavdelingen rundt 

og samler inn søppelsekker på 
avtalte steder. 
Samme dag fra kl. 15 til kl. 17 
inviterer brukerutvalget og pen
sjonistene på Bergeland bydels
senter alle som deltar i ryddeak
sjonen til kafe med kaffe, rund
stykker, pØlser og brus. 
Spesialrabatter for ivrige rydde-

® 

re! Velkommen! 
Mandag 25. april kan det hentes 
gjenglemte sekker etc hvis vi f!r 
beskjed om hvor de er! 
Hvis det er flere som vil delta så 
kontakt oss! 
Ring frivillighetssentralen tlf. 04 
5615 85. 

Plassering av søppelcontainer 
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Aktiviteter og foreningstilbud 

Sl"o 

-Aktiv-itete fore . - Tog
'Ilingstilbud 

;81.olVAN 
•••,,,. 6.l!IIKg..__ . 
.t� 11'1 "-lt� -""'Mt 

•.IJ. t-:!!.!-tJ.tJ.d 

Storhaug Kulur og fritid har gitt ut ny oversikt over aktiviteter og for-
eningstilbud i bydelen. 

Storhaug kultur og fritid tilbyr nå leie av lokaler og søknadsfris
en ny, oppdatert overdsikt over ter/orientering om offentlige 
alle aktiviteter og foreningstilbud midler som foreninger lag kan 
for både barn, ungdom voksne og søke. 
pensjonister i bydelen. I heftet Heftet med oversikt over aktivi
har June B. Steffensen, som er teter og foreningstilbud i bydelen 
ansvarlig for trykksaken, skilt kan fås ved henvendelse 
mellom aktiviteter og tilbud for Storhaug kultur og fritid, bydel
barn 0-7 år, for barn 7-13 år, for sadministrasjonen på 
ungdom, voksne, familier/alle, Kyviksmarka, Midjord bydelshus 
for pensjonister og beboerfore- eller Bergeland bydelssenter. 

BYDELSAVISA 

Storhaugtunnel 
topprioritert 

Storhaug bydelsutvalg har gitt 
arbeidet med å framskynde 
bygging av Storhaugtunnel fra 
Steinhagen til Strømsbrua 
høyeste prioritet i sine priori
terte oppgaver for inneværen
de år. Det ble vedtatt etter et 
forslag fra Aps Egil Larsen på 
møte i bydelsutvalget denne 
måneden under en såkalt 
resultatvurdering for Storhaug 
bydel. 
Blant de sakene som er spesi
elt pekt på av prioriterte opp
gaver er aktiv rekruttering av 
fagpersonell til sykehjem og 
åpen omsorg. Etter et forslag 
fra SV skal også aktiv rekrut
tering av fagpersonell til bar
nehager også rekrutteres. 
Videre skal styrking av mer
kantil bemanning i bydelsad
ministrasjonen og kultur/fritid 
søkes løst snarest. 
Administrasjonen vil dessuten 
arbeide aktivt for å finne 
oforslag til nye lokaler for 
bydelsadministrasjonen og 
pleie og omsorg. 
I et forslag der Høyre ber om 
at ny rapport om utvikling av 
barnevernet og sosial omsorg 
1. kvartal i år, ble også vedtatt
som prioritert oppgave. 

ninger/borettslag, samt kart over .-------------==========::. 

grenser for disse. Heftet innehol-

BERGESEn=As 

- VI SKAL VIDERE

NOKIA 

NRT 

NOl<IA DEl<I< 41 
Utviklet og produsert i Finland 

Tirsdag 
langåpent til· 

18.00 

-�-!ii 11f� �lc)lit-;. �n:�-=- it��
Vulk verksted 

Til. 04-53 47 51. Jærgt. 53 
4014 St.ivanger 

FØRERKORT 
CDE kurs 19. april 
B kurs 26. april 

HUSK FASE 2 

Påmelding tlf. 04 56 19 1 O
Nyto�get 8 

�! 
�U STAVANGER TRAFIKKINSTllUTTt

ta 
Sivilingeniør 

Torger 
Carlsen 
aksjeselskap 

Sløpengl 39 
4014 Slavanger 

• PROSJEKTADMINISTRASJON
• BYGGELEDELSE 
• BYGGEPLANLEGGING 
• RÅDGIVNING BOLIGBYGG 
• TAKSTER OG SKJØNN
- TILSTANDSKONTROU AV

BOLIG OG NÆRINGSBYGG

Tlf. 04-53 60 10 
Fax 04-52 30 41 

«RÅDGIVERGÅRDEN» 
Støperigt 39-4014 Stavanger 

Medlem 
RÅDGIVENDE INGENIØRER ANS 

NORGES TAKSERINGSR>RBUND 

- AUTORISERT TRAFIKKSKOLE -

Tipstelefon 04 50 86 02 

Bydelens 8 
ELEKTRIKER 

Ring først 04-53 06 07 

&TERVAAG &,,r.ROA/S 
Aut. installasjonsforrening Stavanger 

Pedersgaten 37 -Tlf./fax 04 53 06 07 - mobil: 060 76 677 

'""'li' Sl. •013 � li O• Sl 31 6' 

TILBUD 

Hiemmelogede KOMLER m/kiøtt , 
pølser, kålerobistoppe 

hver torsdag 

KUN 49,-

THE REAL BURGER 
Mand.-fred. 11.00-22.00 • Lørd. 18.00-22.00 • Bønd. 14.00-22.00 

r � 

Storhaug 

Blomsterhandel & Binderi AIS 
Vi er 40 år i blomstring. -

Kvalitet og service hos oss. 

BLOMSTER En glede ågi. -En glede åfå.

NYE FARGERIKE 

MULIGHETER 
0 

DENNE VAREN! 

Vinterens tørre inneklima sliter på håret, slik 
at det mister mye av sin spenst og glans 
Nå er tiden inne for en skikkelig oppfrisk
ning. Sett liv og farge på kjedelig og livløst 
hår med skinnende fargetoner! 

KVADRAT 
04 63 13 03 

HILLEVÅG 
04 589765 

PEDERSGT. 
04521774 

IKEAHUSET 
04 63 08 55

• 
OLA VSHAGEN, 
SUNDEBRÅTET 

04 5903 71 
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BYDELSAVISA 

LESERBREV 

Uberettiget kritikk av bydelshuset 
Lund kritiserer visse mangler ved 
Midjord bydelshus i et leserbrev i 
Bydelsavisa for Storhaug under 
tittelen «Bydelshuset var bedre 
før i gamle dager». 
Brukerutvalget i Midjord bydels
hus finner kritikken foreldet, og 
er• 1ite betegnende for dagens 
bydelshus. 

Lund peker på «mangler», som 
telefon for brukerne. 
Telefonautomaten har fått egen 
linje og er alltid disponibel for 
brukerne • både for ut- og inngå
ende samtaler. 

Et omdiskutert veggteppe blir 
nevnt. Men ingen vil ha det på 
veggen! Nytt gulvbelegg blir 

også nevnt. Brukerutvalget 
mener dette må være huseigers 
sak når det skal byttes gulvbe
legg, ikke brukernes. det var 
dessuten stor glede hos brukerne 
da det nye gulvbelegget erstattet 
det gamle. Det ga storsalen en 
ansiktsløftning, og de innsamlede 
midlene blir ikke belastet denne 
nyanskaffelsen. 
Nye gardiner med mer blir belas
tet de innsamlede midlene - og 
oppdateringen av storsalen for1-
selter. 

Ellers mottar brukerutvalget 
lovord fra brukerne over forny
ingen i bydelshuset, og gleden 
over at de innsamlede midlene 
blir fornuftig brukt. 

Leif K. lund kommer med uberelliget kritikk av bydelshuset, mener 
husstyret. (Faksimile av oppslaget) 
Anskaffelser og fornyelser er i 
full overenstemmelse med daglig 
leder. 

For brukerutvalget 
i Midjord bydelshus 

Margreth Grindheim, leder 
/ 
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Hvor bliver 
bydelsavisa av? 

Nå nærmer vi oss slutten av mars 
måned, men enda har vi ikke sett 
noe til nummer en av 
Bydelsavisa som ble utgitt anta
gelig i februar. Jeg tenker da på 
beboerne i strøket 
Mellomgt./Pedersgt./Normannsg 
t. og Nedre Dalgt. bare for å nev
ne noen. Ingen av de personene
som bor i ovenfornevnte gater
jeg har snakket med har sett noen
bydelsavis i år.

Er det slutt på distribusjonen av 
avisa? 
Eller er det noen i Nylund skole
korps som rett og slett gir blaffen 
og slenger avisene på dynga? 
Eller er det andre ting? Ikke vet 
jeg hvorfor vi beboere ikke får 

------------------------------------------------------- avisa. 

Stopp ltjøringen i Johannesparkell 
Grunnen til at jeg skriver dette· er
al jeg fant ett eksemplar av num
mer en for 1993, godt gjennom
våt,. ved Øgreid trelast for nær
mere tre uker siden. Ellers så 
hadde jeg ikke reagert på at avisa 
ikke var distribuert. Men reaksjo
nen hadde kommet da vi forhå
pentligvis hadde fått nummer to 
en eller annen gang før påske. 

Nå synes jeg det er så mye kjø
ring i Johannesparken, at det må 
settes· en stopper for det, sier 
Svein Kleiberg på telefon til 
Bydelsavisa. Han bor rett ved 
parken og er vitne til at stadig fle
re biler finner veien gjennom par
ken._ 

I.: - Folk bruker Jofiannesparken

til at en liten gutt som lekte med 
ball nede ved fontenen nær var 
blitt påkjørt, sier Kleiberg, som 
sikkert har veldig mange med seg 
når han mener at en park må {å 
være bilfri - og folk som ferdes 
der må få være i fred for biler. 

- En annen sak er at oarken blir så 
Med hilsen Sigurd Bøe, 

Normannsgt. 10

stygg av all kjøringen. Plenen 11------------

blir til bare sorpe når biler kjører 
over hele tiden, sier Kleiberg, og 

som en snarvei fra
Maugesundsgate lil oppsiden av
kirken - kjører rett over plenen.
Dessuten er del en hel del unødig
parkering ved menighetssenteret.
Klart de må få kjøre ned om det
er varelevering eller det er folk
med dårlige ben, men 95 prosent
av dem som kjører, kunne ha satt
bilen ved kirken og gått de 20-30
meterne, sier Kleiberg. Han for-

En park må få være bi/fr� sier Svein Kleiberg til bydelsavisa. 

undres om det ikke kan settes opp 
sperrer som hindrer al parken blir 
brukt til gjennomkjøring. For 
eksempel rett under brua der folk 
kjører opp. Når det gjelder kjø
ring til menighetssenteret, mener 
han menigheten selv burde kunne 
sørge for å få redusert trafikken. 

Zoneterapaut 
teller at han alltid har bodd nær 
Johannesparken - og at den alltid 
har vært en perle. Som nå er i 
ferd med å ødelegges. 
- Det er mange unger som bruker
parken. Og mange dagmødre

Gravstein 
· Kontakt da fagmannen.

Vi har til enhver tid mere enn 50 forskjellige modeller utstilt i vllrcs 
butikker. Her vil De få trygg og faglig veiledning. 
Katalog kan bringes hjem til deg på forespørrsel. 

50 llrs erfaring er din garanti for al du t'§r en verdig og varig minnestein. 

th-. l9aaland (Jranill A.s 
Kirkebakken 36 v/ Hetlandskirken -4012 Stavanger-Tlf. 04 525612 

J. H. Catering 
Finnestad A/S 
Pedersgt. 20 
4013 Stavanger 
Telefon (04) S6 12 12 

Tetefu (04) S6 18 15 

SELS�SMAT •KOLDTBORD• GRILLMAT• 
SMØRBRØD• COCTAILS ETC. 
MESSER• FIRMA-ARR.• BÅTTURER• BRYLLUP ETC 

som kommer dit med ungene. 
Men det gir jo en falsk trygghet å 
oppholde seg i en park med unge
ne når det plutselig kommer 
biler. Senest sist uke var jeg vitne 

Vi gir råd og veiledning 
i utførelse av: 

Industrianlegg, kontor, forretningsbygg 
skoler, fritidsbygg og boliger. 

El. anlegg for messer. 

VI BEHERSKER BÅDE STERK- OG SVAKSTRØM 

RYFYLKEGATEN 70-40l4STAVANGER-TLF. Cl456 '.l2'X> TELEFAX 04 56 31 91l 

BYDELENS ENESTE 

bakeri og konditori 

�A/S 

Normannsgt. 38 - 4014 Stavanger - :1f· 04 89 01 56 - 04 89 01 54 -

Ase Marie Bowftz 

Eksm. zoneterapaut 
Off. godkj. sykepleier 

Tlf. 04 53 12 48 
Jelsagt. 62, 4012 Stavanger 

STORHAUG 

APOTEK 

Åpningstider: 
Man. - tre. 8.30 -16.30 
Tors. 8.30-18.00 
Lørd. ' 8.30 - 13.00 

Storhaugveien 15 - 4014 Stavanger 
11f. 04520857 

04525693 
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Sølv er tradisjon. Trad�jon er kultur. 
Å holde i sølv - et lite løft opp fra 

hver'!agens trivialiteter. Sølv til deg 
selv og den du vil glede. Alltid like 

populært. Tidløst og verdifullt. 

Kom til gullsmeden og studer et 
vakkert mønster. I sølv. 

CULLSMED 

��
STAVANGER 

Pedersgt. 6 - Tlf. 04 52 56 59 
Gratis parkering 115 min. 

utenfor butikken. 

Velkommen til 

NVTaRGIIIIT 
Telefon 52 29 70 • 4013 Stavanger 

. · 15 •. qntts urtce,faq a1enfor IUdlldæat 

Husk servitter, 
lys og pynt ti I 

påsken 
Vi har også et 
stort utvalg av 

spill. 

BYDELSAVISA 

otølt våre annonsører - de støtter oss 

ELEKTRISK SKIPSMATERIELL - SKIP OG OFFSHORE

[t] 

Godkjente IMCO 1972 Godkjente kontrollavtaler Signallys 
lanterner for signallys skip og offshore 

Oslo: Syberg & Syberg A/S Ålesund: Alfr. Nesset A/S 
Bergen: Bergen Elektrolager AJ� Tromsø: BMKO Engros A/S 

Kvalitetsarbeid til en rimelig pris 

NYTORGET RAMMEVERKSTED 
Nedre Dalgate 4 - 4013 STAV ANGER 
Inngang Nytorget Tlf 04 52 05 13 

Nå også åpent lørdager kl.10.00 -14.00 

ra ]'IK{o���� UD Teknisk Kopiservice a-s

Vi utfører alt innen KOPIERING, 
GRAFISKE og REPROGRAFISKE tjenester 

Teknisk Kopiservice a.s 
Avd. Stavanger Tlf. 04 53 50 80 - Fax 04 52 29 72

Avd. Forus Tlf. 04 67 76 44 - fax 04 84 53
Teknisk Reproservice a.s 

Tlf. 04 58 15 80 - Fax 04 58 12 89

Kopieringsservice på ·alvor 

Homeopati 
& '  

Esalenmassasje 

Eli Nerdrum 

Valbergsenteret, Kirkegaten 30, Telefon 04 89 14 78 

lesestoff 

Man.- Fred.kl. 9.30-18.00 
Torsd. kl. 9.30-19.00 
Lørd. kl. 9.00- 13.30 

BYGGEFIRMA 

FØRLAND & KARLSEN 
TELEFONER 04 89 05 88 - 04 54 25 26 a TAUGT. 20-4014 STAVANGER 

MOBIL 060 - 75 134 

Alt . h b"l"t . innen re a 1 1 ering 

Bruk din lokale byggmester 

N6 m61et med 

en konto i Kreditkassen 

Vi kan ikke garantere heder \oi-·
7-

, ? ,, , : 
og gull. Men dine økonomis- { ··/ )_1 ·\ ,\er, · rr 
ke mål kan vi hielpe deg å 

· 
.. :· ,, /

realisere. Kom innom .J. 
Kreditkassen for å få praktis
ke tips om lønn, lån og 
sparing. 

I( !���ITKASSEN 

Haugesundsgt. 30 Stavangew

.. Tlf.: 04-56 20 35 
_J 

�: I T N E S S l U 8 
I 

* Harmoni og velvære

* Kondisjon

* Det gdr hurtig fremover

Start opp nå -

Du kan begynne treningen 
når du vil. 
Ta med deg treningstøy 
og start opp så snart du har 
valgt ditt Fitness-/ Aerobic 
program. Valget er ditt! Du 
kan ringe o� bestille tid for 
en gra�is onenterings eller 
prøveurne. 

mosKIIR 
rs-1 PEDERSEll tlS 
SKIPSHANDEL • OFFSHORE • INDUSTRI ENGROS 
Baneviksgt. 7, 4014 Stavanger. Tlf. 89 08 00
ALT I ARBEIDSTØY OG VERNEUTSTYR 

Tipstelefon 04 50 86 02
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Høyre anker til kommunaldepartementet 
Høyre vil ikke godta for
mannsskapets avslag på 
anken om at Ingeborg 
Bækholt (SV) var- inhabil 
i spørsmålet om fordeling 
av· nettverksmidler. Nå 
anker partiet saken inn 
for kommunaldeparte
mentet. 

Fellesforslag 
Et fellesforslag fra SV, KrF, Sp 
og Ap gikk av med seieren. I før
ste omgang. Dette forslaget inne
bærer at St. Svithun skole skal få 
30.000 kroner til åpent hus for 
elevene i fritiden. 39.500 skal 
brukes til overgang fra u-skole til 
videregående skole. 15.000 er 
avsatt til vanskeligstilte barn og 
unge. Kjøleskap til elevkantine 
og jubileumskasett har fått hen
holdsvis S.000 og 12.000 kroner. 
Generelt forebyggende barnevern 
er tilgodesett med trimutstyr, lek
segruppe m/mat og leksefrokosl 
på St. Svithun skole for ialt 
40.000 kroner, mens PUH-tjenes
ten skal få 7.000 kroner. 

Det var 26. januar i år bydelspol i
tikerne behandlet fordeling av 
såkalte nettverksmidler, ialt 
500.000 kroner som skal gå til 
forebyggende barnevern. Høyre 
fremmet da en egen sak om å 
benytte 300.000 kroner til barne
vern gjennom sosialkontoret, 
150.000 kroner til frivillige orga
nisasjoner og 50.000 kroner til 
be�rforeningene i bydelen. 

Kultur og fritid skal få 118.000 
kroner til lønnsmidler, 31.400 til 
ryddeaksjon, 12.500 ti I ferie
klubb, 7.000 tiltransport ferie
klubb og 40.000 kroner til pro
sjektmedarbeider i mor-barn
gruppene. 

Høyrepolitikerne i bydelsutvalget anker avgjørelsen som er tatt i Stavanger formannskap inn for kommu

Forslaget falt med en stemme, og 
del ble sti It spørsmål ved om 
Ingeborg Bækholt var inhabil 
og stemmen som var utslagsgi
vende for resultatet. Høyre anket 
denne avgjørelsen inn for for
mannskapet, men har ikke Btt 
,medhold. Saken ble returnert 
bydelsutvalget for ny behandling, 
og Høyre fremmet samme forslag 
på ny. Uten andre tilhengere enn 
FrP. 

Blant de frivillige organisasjone
ne er .menighetene tilgodesett 
med 40.000 kroner, beboerfore
ningene med 40.000 kroner, eldre 
med 12.000, miniarboretet med 
20.000, Nylund og Storhaug sko
lekorps med 20.000 og idretten 
med 20.000 kroner. 

naldepartementet. 

Høyre anker 
Dette vedtaket, som ble vedtatt 

mot Høyres og FrPs stemmer, vil 
bli anket inn for kommunaldepar
lementet, opplyser Werner 
Engevik (H). Til tross for avslag 
på anken i formannskapet. 

- Vi mener denne saken ikke er
tilstrekkelig belyst med den 
behandlingen den har fått.
Dessuten synes vi saksframstil
lingen er veldig subjektiv, hevder

Klassedelingen opp i april 
Er det klasser i Storhaug 
bydel som ønsker 
nynorskundervisning har 
de like rett til det som i 
resten av landet. Men når 
det gjelder saken om klas
sedeling for skolene fra 
høsten av, vil det bli tatt 
opp på aprilmøtet. 

Det var meldingen Torgrim 
Olsen (A) ga bydelsutvalgets hit
til siørste tilskuerskare i frikom
mune-perioden: Foreldre og 
andre involverte som ønsket å få 
et svar på den siste tidens mål- og 
klassedelingsstriden i bydelen på 
møte i bydelsutvalget sist uke. 
Tilslftlerne målte forlate møtet 
uten å få svar på alle spørsmålene 
sine - men også med beskjed om 
at saken vil bli drøftet med alle 
foreldre til førsteklassinger 
bydelen i inneværende uke. 

Helge Dagfinn Andersen (SV) 
beklaget den situasjonen som er 
kommet opp i dagspressen med 
hensyn til nynorskklasse og klas
sefordeling i bydelen, og stilte 
følgende spørsmål: 
- Kan dette skje igjen, al folk
ønsker spesiell undervisning og
vi ikke har ressuerser.

Virksomhetsansvarlig for skole
ne, rektor Hans Olav Olsen, men
te ja: - Jeg"1�r at vi bør sørge for 
å B inn i blldsejttet reserver for 
uforutsett klassedeling. 

Fullt hus for å høre politikemes avgjørelse om mål- og klassede
lingsstriden i bydelen. Men tilhørerne måtte gå hjem med forurettet 

sak. Først i april blir sake11 avgjort. 

På Storhaug er det grunnlag for dukket opp under posten «even
fire førsteklasser høsten 93, og tuelt» på sist bydelsutvalgsmøte 
det ser ul som det blir en hadde leder av bydelsutvalget, 
nynorskklasse - trolig på Nylund. Torgrim Olsen, delte å si: 
Problemet nå er om det skal være 
to paraleller på hver skole. Del 
ser ut som om dersom det legges 
to klasser til Storhaug, må 12 ele
ver flytte fra Nylund tiJ Storhaug 
skole. Opprettes det derimot tre 
klasser på Ny.lund, må åtte elever 
flytte fra Storhaug til Nylund 
skole. Da blir imidlertid Storhaug 
stående igjen med en stor første
klasse. Noe som står i stor kon
trast til politikernes vedtak om å 
skape likeverd mellom de to sko
lene. 

Bydelsutvalget har likevel talt 
«stormen» rundt klassedelingen 
melJom skolene i bydelen med 
større ro enn oppslagene i pres
sen skulle til�i. Da saken også 

- Bydelsutvalget har hatt endel
telefoner om dette, men vi jobber
veldig intens for å finne en løs
ning som alle foreldrene blir til
freds med.
Signaler fra Stavanger kommune 
kan tyde på al det ligger politisk 
vilje sentralt til å gå inn med eks
tramidler for å få opprette en 
nynorskklasse på Nylune. 
For en del elever vil det at klasse
delingen fortsatt ikke er avklart 
imidlertid bety at de erinå ikke 
vet hvilke skole de skal begynne 
på til høsten. Når det er bestemt 
hvilke elever som skal hvor, har 
foreldrene rett til å klage inn 
avgjørelsen for bydelsutvalget. 

Engevik. 
Likevel ble det en viss enighet 
blant «motstanderne». For under 
en debatt om hvilke av de vedtat
te fordelingene av nettverksmid
lene som kunne iverksettes, ment 
Høyre det var tverrpolitisk nok 
enighet til å kunne fordele midle
ne til frivillige organisasjoner før 
ankeavgjørelsen fore! igger. 
Likeså gikk Høyre inn for at pot
ten til prosjektmedarbeider mor
barngruppene, potten til vanske-

Humorfe$ti.valei{ · !:la<fde en, 
\ frodig· for' \ijoini;'"i 'srothau · · ' g\" ,... ,b_ . s - . 8,
: by<J.el. I alf �1tc{ fol'��jelH&4 . 
/ atrangementtk 53'.i;nl�t falf45� 
, · små dg stor� i'by4etern pe:rip: 
'. den · 12. • ,·2.fr \ febr:uat; 
, . Ai�angeme.nter l�r 1tor.e, • og . 

små. - unge ,59m;;eldre - h,vor 
hoyediogrediensen . var ,, ha 
1,1et s_øy. 

ligstilt barn og unge kan fordeles 
- og potten til generelt forebyg
gende barnevern kan fordeles.
Leder Torgrim Olsens gjentatte 
forsøk på å løse striden og finne 
fram til en såkalt «minnelig løs
ning» - uten kommunaldeparte
mentets syn på saken - var såle
des langt på vei vellykket. 

Men kommunaldepartmentet skal 
likevel avgjøre habilitetsspørs
målet. 

Midjord b.yd�lsw.,s. .  . og . ,, 
Bergeland ,.,.,·. by��ls.sen,for,. 
Foreldre og barn . f�J�r· for� 
gikk bilde i byi,�l�h��t of på 
Bergeland bjdelsse.rifer ,, - · 
mens: ungd,<lnimeti .sh'111let '$�g 
til humorkveld i 'ju11iorlcl.u� 
ben �orsdagskve-ld�n. Blant : · 
an ner med.,såk�lt •. <d�te�P9!:!?> _,_.. 
p,4 prog�mmet. E-ii'Jo.rfu'. for · 
irtiprovisert ria.t�r SO.Jtil, duker 

, ' For gen eldr,�, &�rpi var - det - ·for å sette laltermus�{e.ne i 
:�;:'.:q�sqagen sbm�:St{):::i::;��rt\dfetl§ Sv�ng. ��::-
:, tegn.,· med {<Jnoro't�f�, både Og ki6yner vit;r det:in�nge·av. 
. ,� påRam$yi&,nåi�Wsyk�lljt::)11 - Som bil def fra Boerg�fa.nd 
·�· hyor også:": �Jd_r�· pfra :, 'St. bydelssenter viser� E;t:defte'.'eri
j:i-J9�it'}n,� og ,$(�:}P�iri\�lder'-' · {orm foc ak:thiitel so�'alJtid er
,,. hje.11} , viir jpvi!e,rtft f�t, ''i,, ,. I ike pop.ul ær. :,, 

. ._; ';;; ·-· :, ' >'" :-; �:-1:, ••'. ' .••. ·:-;.�:: 

Ny bydelslege på Storhaug 
Toril Thrana Rørå er ansatt i 
vikariat for bydelslege Gunn 
Aadland, som har permisjon 
fram til midten av mai .. 
- Fra midten av mai blir vi tre

leger ved senteret. Det er en 
reell bedring av vår kapasitet 
som vi ser fram til med stor 
glede, sier bydelslege Harald 
Bjøenestad til bydelsavisa. 
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Fødselsforeberedende kurs 

Samtalegruppe for vordende foreldre stater 
onsdag 14. april kl. 17-19-

i Midjord bydelshus 

Jordmor, fysioterapaut, helsesøster og 
familierådgiver er med på kurset som går 

over 6 kvelder. 
Pris 570.-

En kan søke om fritakelse fra kursavgift. 
Påmeldelse innen 11. april. 

Storhaug helsestasjon, Birkelandsgt 2 
4012 Stavanger - tlf. 0450 89 06/04 50 70 90 «Helsesøster». 

Vard9n menighet: 

Pensjonisttreff 
i menighetssalen, Varden kirke 
Torsdag 15. april kl. ll 

Andakt ved Grete Fiksdal. Underholdning ved Birger Mæland. 
Intervju, utlodning m.m. 

Kirkeringf est 
onsdag 27. arril kl. 19.00 i menighetssalen 

Gunnar Hinderaker taler over tema: 
«Omsorg i det kristne felleskapet» 

Program med smil og alvor. God bevertning. 
Rom for en god «drøs}>, 

Alle foreninger og kirkeringer er hjertelig velkommen. 

Paradisforenfngen 
Tirsdag 27. april kl. 18.30 i Menighetssalen 

Solstreif 
Onsdag 21. april kl. 16.30 i kirkestuen 

k.vartalet blir grønn lung

. ommune i dn,g h11 
er � • ;1i'II' t i.cndntnm-c
' o, Mf :tall $Cf! vilti
t.e de øvrt�c lo ,te, .. 

li,·01 i hy<lclrn li"'""·

idel"' •• h•rt,,lrl. 
knyHos urr Ill .,.,. 

minen \'CL1 siden av. 
·c �tnro, �:,nilc • OJ! 

, 

,. 
. (· 

--;,• 

+, 
. .' 

: I 

BYDELSAVISA 

STAVANGER KOMMUNE 

STORHAUG 

BYDEL 

Tilskudd 

foreninger/frivillige 
Storhaug bydelsutvalg vil i 1993 gi ekstra tilskudd til 
foreninger/andre frivillige som ønsker å gjøre en innsats for å styr
ke det sosiale liv blant beboerne i bydelen. Vi oppfordrer søkere til 
å lese Virksomhetsplan for Storhaug bydel for å få inntrykk av hva 
slags tiltak/grupper som blir prioritert i vår bydel. 
Eksempler på hva det kan søkes tilskudd til: 

- Utvikling av etablerte foreninger
- Oppstartingstilskudd for nye beboerforeninger/andre

aktiviteter/foreninger
- Opprydningsaksjoner/dugnader/arrangement i nærmiljø

�tablering nabonettverk/aksjon nabohjelp
- Åpne tilbud ute og inne for barn/ungdom, spesielt på

skolens fri dager og i ferier
- Aktivitgeter i regi av foreldre i barnehage/skole
- Rekrutteringskampanjer for å trekke med grupper som

ikke benytter aktivitets- /foreningstilbudet
- Arbeid for utsatte grupper av barn og ungdom
- Kursvirksomhet som gir mer innsikt i å arbeide med prio

riterte grupper i bydelen 
Søknadsskjema og virksomhetsplan fås ved henvendelse til bydel
sadministra�jon. Søknadene vil bli behandlet sammen med søkna
der til utvikling av nye tiltak. 
Søknadsfrist: 30. april. 
Søknad sendes/leveres Storhaug bydelsadministrasjon, 
Karlsminnegt. 6a, 4014 Stavanger. 

STORHAUG 

BYDEL 

Stor 

Logo/Slagord 

konkurranse 
Alle som bor eller arbeider i 
Storhaug bydel inviteres med 
dette til å delta i en konkurran
se for utforming av Logo og 
Slagord for bydelen. 
Vinneren vil få 1.000 kroner i 
premie for beste logo/slagor'å. 
Det kan kåres to vinnere der
som logo og slagord har for
skjellig forfatter/designer. 
Logo og slagord skal appelere 
til alle aldersgrupper, og være 
dekkende for hele bydelen. 
Logo må kunne trykkes, og !'.e 
bra ut i svart hvitt. Den må 
egne seg for bruk på brevhode. 
Slagord bør ikke være lenger 
enn 10 ord, og må kunne passe 
inn på bunnen av et brevark. 

Forslagene sendes: 
Storhau� 
bydelsadministrasjon, 
Karlsminnegt. 6a. 
4014 Stavanger 
Innen: I. juni 

Barne og ungdomsarkiviteter 

i Varden kirke 
Varden 

minigospel 
Kor for jenter og gutter fra 4 lil 
6 år. Tirsdager kl. 16.15-17 .00. 

Varden barnegospel 
Kor for jenter og gutter fra 1. til 
4. klasse. Tirsdagre kl. 17.30-
18.15

Harer (speidere) 
For jenter og gutter fra 6 å.r og 
oppover. Tirsdag. kl. 17.30 

Meiser (speidere) 
For jenter mellom 7 og 10 år. 
Torsdag kl. 17.30-19.00 

Ulvunger (speidere) 
Fopr gutter mellom S-11 år. 
Onsdag kl. 17.30-19.00 

KFUK-speidere 
For jenter fra 10 år og oppover. 

Torsdag kl. 17.30-19.00 

KFUM-speidere 
For gutter I t år og oppover. 
Mandag kl. I 8.30-20.00 

Ranger/Rovere 
For jenter og gutter over 16 år. 
(Kontaktperson: Tore 
Skjeveland, tlf .• 04 56 22 30= 

Teremittua 
Klubb for jenter og gutter fra 4. 
til 6. klasse. Annenhver fredag 
kl. 18.00-19.30. 
(Kontaktperson: Monica 
Kloster, tlf. 04 52 23 54) 

Maurtua 
Ungdomsklubb for alle fra 7. 
klasse og oppover til ca 20 år. 
Fredag kl. 19.30-23.00 

Foreldre-barn 

gruppe 

For foreldre med bam under 
koiealder. Tirsdag kl. 11.00-

11 .00. Ta med matpakke. 

Søndagsskolen 
Søndag kl. 11.00: 
«Billedklassen» 

fra 4 år til og med 2. klasse. 
«Søndagsringen» 
fra 3. til 7. klasse. 

- :

Ved vanlig gudstjeneste er alle 
med i gudstjenesten til salmen 
før prekenen - alle går så til sine 
søndagsskolerom. 
Ved familiegudstjeneste er alle 
med i gudstjenesten hele tiden. 

KRIK-lag 
Kristen idrettsgruppe for I. 
"·�eregående og oppover. 
Tre,.ing onsdager 18.00-21.00. 
(Kontaktperson: Margot 
Meling, tlf. 04 56 35 83) 
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STAVANGER KOMMUNE 
STORHAUG 

BYDEL 

Vil du bli 

STØTTEKONTAKT? 

Vi trenger støttekontakter for følgende personer: 
a. Funksjonshemmet kvinne i rullestol ca. 40 år. Krav til søker:
Voksen kvinne over 30 år.
b. 2 psykisk utvikling.5hemmede ungdommer (menn). Krav til
søkere: Menn over 20 år.
c. Voksen kvinne (over 50 år) med psykiske problemer. Kvinne
med erfaring i omsorgsarbeide. 
c. Ensom kvinne med handicap. Trenger: Voksen, varm venninne.

Alle våre støttekontakter bør ha initiativ, ogdt humør og like å 
arpeide sammen med andre. Sosialkontoret betaler noe lønn, beta
ler utgiftsdekning og gir veiledning. 

Er du interessert? 
Kontakt Åsveig Pestalozzi, Storhaug sosialkontor, 

&<» 
Idrettslaget BRODD 

Krossgt. 61, 4015 Stavanger, tlf. 04 35 78 

I.L. BRODD og Vital forsikring
arrangerer 

« Vitalcup» 
miniputt-turnering 

24. og 25. april
på Midjord stadion 

Ta turen bortom og se morgendagens storspillere i aksjon. 
Kafe og brussalg. 

St. Johannes menighet: 

Påsketoner 
v /forild Oddane, hom - Gjert Lunde, orgel 

Onsdag 7. april 1993 kl. 12.30 i St. Johannes kirke. 

Vårkveld 
Søndag 18. april kl. 19.00 arrangerer vi vårkveld 

i menighetssenteret 

Av program: 
Felleskor, Menighetskoret, Ungdomskoret, Barnekoret, 

Andakt v/Helge Helgesen 
Musikkinnslag 

Alle er hjertelig velkommen 

· Leilighet søkes
Leilighet ønskes på Storhaug Max kr. 3.500 pr. mnd i husleie. 
Tif 04 59 41 40 etter kl. 17.00. 

BYDELSAVISA 

Gudstjenester i 
Varden kirke 
påsken 1993 

Palmesøndag 
4.april

kl. 10.30 Bønn i kapellet 
kl. 11.00 Gudstjeneste 

v/Edland 
Offer. Skyss 

Sltjærtorsdag 
8. april kl.

1 7 .30: Skriftemål 
kl. 18.00 

Kveldsgudstjeneste v/Edland 
Natverd 

Langfredag 
9. april

kl.11.00:
Langfredagsgudstjeneste 

v/Edland 
skyss 

1. påskedag
11. april kl. 10.30: Bønn i

kapellet 
kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste 

v/Edland 
Offer 

Kornett: Marianne Nordin 
Helvig 

1. søndag
etter påske 

19.april
kl. 10.30: Bønn i kapellet 
. kl. 11.00: Gudstjeneste 

v/Edland 
Samtale med komfirmanter 

Offer. Skyss 

Hjelp til 

rengjøring 
ønskes 2 g. pr. mnd. søkes 
snarest. 

Tlf. 04 89 00 80 (A) 
Tlf. 04 52 11 60 (P) 

0 

Apen bu 
I.L. Brodd vil ha åpent i bua i
Godalen om søndagene. Den
vil åpne førstkommende søn
dag og være åpent utover
våren mellom

kl. 12.00 og 16.00. 

Menyen vil bestå av kaffe, 
vafler, is, sjokolade, o.l. 

Støtt opp om I.L. 
Brodd' s ungdomsavde

ling - spis vafler! 

-----�----==-----, 

BRUK NATURGJØDSEL 

Nylund skolekorps selger 

TØRKET HØNSEGJØDSEL 
50 l ( ca. 30 kg) i plastsekk 

60 kr. fritt tilkjørt 

Bestill hos: 
Rundhovde 04 52 48 15 

og Nilsen 04 89 07 27 etter kl. 17. 

Velkommen til påskefrokost 
i St. Johannes menighet 

1. påskedag inviterer
St. Johannes diakoniutvalg til påskefrokost i 

menighetssenteret, 
Høgsfjordgt. 8 (i kjelleren til St. Johannes kirke) 

kl. 9.30 
med påfølgende 

høytidsgudstjeneste i kirken 
kl. 11.00. 

15 

LOPPEMARKED 

med kafeteria 
i gym.salen, 
Nylund skole 

LØRDAG 24. APRIL 
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Lopper kan leveres på skolen

fredag 23. april fra Id. 17.00 
Du kan også ringe en i komiteen, så 
kommer vi og henter: Inge Svendsen (04 
53 02 12), Tor Ognedol (04 53 00 94), 
Hans 0. Mæland (04 56 11 35), Fred
Blomgren (04 53 04 14) 



Vårene' lterlll 

HU i ME: c,9.11

TORSDAG 09-20 

LØRDAG 09-16 

- og sommeren
kommer •.. 

- goe dametruser i 3 pk: 59. -
- goe herretruser i 3 pk: 59. -
- lun joggedress
m/glidelås 248.-

- store sofaputer m/fyll: 98. -
Merkevarebutikk.en i 
dame/herre: 
Konfeksjon 
Nattøy 
Undertøy 

STØPERIGT. 16, $teUU(l(\d leuøett 1f4
Vis a Yls letna 1000 Allt1Ut.U 'l1 lJ!,_1ura � 

I Østre bydel, Stavanger STØPERIGT. 16 B - TLF. 04 56 28 50 

AGA A.S Dekker ethvert 

behov for Søylandsgt 20 

4015 Stavanger 

Tlf. 04 56 27 00 

Geir Soma 

Merete Ørpetvedt 

Torhild Jacobsen 

PROPAN 

Trude Salomonsen 

Laila Henriksen 

Geir Berge 

•i',. 
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Gunn Kathrin Haukalid

' 

BYDELSAVISA 

Fatlands bu'gera 1 kg 
TV Pizza 
S tor pakke chips 
HennTomat 
Malscom 
Tomat bømer 
Telys20stk 
Hundemat 1/1 bx 
Kattemat 112 bx 
Lys pærer 25-4o-60W 

29,90 Pumpe dpe 500 ml 10,00 
19,90 Drikkebeger 100 stk Eng1111911 19,90 
8,95 Bestikk 100 stk Engangs 15,90 
3,95 Tallerkener 50 stk Engangs 15,90 
3,95 L.atmannskost m/brett 19,90 
3,95 Oppvask børste 3,95 
8,95 Ucar penllght batterier 4 stk 17,90 
7,95 Video kassetter UIMspllt 47,90 
4,95 Scotch fllm 24 bilder 19,90 
3,95 Blomsterjord 10 liter 11,90 

i Støperigt. v /Kielvene 

-

Vi takker for de fire årene 
som har 8ått 08 ønsker 
velkommen til fortsatt 
hy�eli8 handel. 


