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Ny rydde-rekord på Storhaug 
Storhaug har satt ny rydde-rekord: Minst 12 
tonn søppel og flere billass med spesialavfall 
ble samlet inn i bydelen i løpet av årets store 
ryddeaksjon, som gikk av stabelen sist belg. 
«Hele bydelen» var på bena for å gjøre 
Storhaug vårfin - i gatene, på lekeplasser, 
grøntanlegg og friområder. Unge og eldre, sto-

Førstepris til Nylund 
Med filmen «Pjoltergeist» - et filmatisert mareritt, 
har filmgruppa ved Nylund fritidsklubb gått til 
topps og tatt førsteprisen innen science fiction- kate
gorien under årets Amadeus-utdeling. 
Prisutdelingen fant sted på Ringved-festivalen i 
Trondheim nylig, hvor 400 festivaldeltakere fra hele 
landet var samlet - og over 100 filmer knivet om å 
bli best. Fritidsarbeider og regissør Thomas Dahle 
og hovedrolleinnhaverne Roar Andersen og Silje 
Solheim har all grunn til å være stolte. 

Merside3 

re og små, bydelsansatte, bedrifter, barneha

gene, skolene, beboerforeningene og andre fri
villige foreninger og lag deltok. Over 1000 
plastsekker og 1000 arbeidshansker gikk med 
- og utallige kaffekopper. Og Jørdag kom også
våren.

Mer side 4 og 5 

Dansere søker gymsal 
Ballettdanserinner fra 
fem og oppover - og 
danselærer Astrid 
Behren søker gymsal. 
Ballett-undervisningen 
foregår i dag i salen på 
Midjord bydelssenter, 
men siden interesserte 
har vært så stor, trenger 
de større lokaler. 

Mer siste side 

Du bestemmer

vi klipper 

L'OR�L KERASTASE 

Åpent 10.00 - 20.00 [17] 

I - ARKADEN - I

nr. 51 89 Jo 55 

Combi Frisør: 
Arkaden • Hundvdg • Kilden •

Madlakrossen • Sentrum Sandnes 
(Kirlægt. 2) • Sol.akrossen 

JVSLA SPISSE 

LOKALKOMPETANSE 
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Telefon 51 52 25 90 
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Humorfestival og
Brødrene te Bølten på
fritidsklubben på
Nylund. Man skulle
trodd at ungdommen i
bydelen ville storme
mann av huse - men nei-
da!

Fritidsieder Thomas Dahi vandrer
nervøst omkring i lokalene til fri
tidsidubben på Nylund. Det er fre
dag og klokka nærmer seg fem.
Brødrene te Bølten kommer snart
i anledning Humorfestivalen.
Hvor blir det av ungdommene?
Han ser atter en gang på klokka.

Nei, dette ser skummelt ut. Det
er nok flere årsaker til at ingen har
kommet ennå. Vanligvis åpner vi
klokka syv og ikke klokka fem.,
kanskje har ungdommene fest i
dag og da er oppmøtet vanligvis
lavt, men den tredje årsaken an
ser jeg for å være for den mest
sannsynelige. Vi fikk programmet
for Humorfestivalen svært sent,
noe har ført til at vi har fått alt for
liten tid til å informere om fore
stillingen. Når kommunen ikke
spør oss om råd er det nødt for å
gå galt, sier Thomas Dahi.

Så kommer Brødrene te BØlten,
alias Espen Hana og Torfinn Nag.
Thomas Dahl ser igjen på klokka

Pensjonistene på Berge-
land rygger ikke tilbake
for en lystig aften med
sang og ellevill humor
på dagsorden.

Bergeland bydelssenter var be
satt til siste stolsete da pensjonis
tene samlet seg til lott og løye
under humorfestivalen.

Allsangen sto nesten i taket da
(Lille-)Kari Svendsen svingte sin
banjo til kjente melodier med
spenst i. Mindre spestig var det
ikke da Bergelands — for anled
ningen — eget «huskor» stemte i
med lystige sanger idet de - for
anlendingen - i meget spesielle
kostymer marsjerte inn i hoved
salen og stemte sine rØster. For
ikke å forgiemme Midjord
Spelemandslag, som øker sin
populæritet hver gang de gir oss
en ny akkord.

Riktig «humorfestival» på sitt
aller, aller beste ble det da en
lang rekke av gjestene grep ordet
med sine beste historier. Ikke det
at alle egner seg like godt på
trykk - men de klang så godt i
øret at den ene etter den andre
brøt sammen i latterhyl - så det
knapt noen ende ville ta.

Hva mer skal til for å sette hu
mor på dagsorden? Annet enn
velfylte fat med lekre smørbrød
og rykende varm kaffe...

og ser håpefulit etter ungdomme
ne. Men nei, ikke en eneste en har
dukket opp og klokka er over fem.
Han forklarer situasjonen og en
smule skuffet forstår «brødrene»
at noe forestilling blir det ikke.

Ensom humor for Bøltenbrødn
Nye rekorder

Storhaug har klart det igjen: sette nye rekorder. Vi har
samlet inn i alt 12 tonn søppel bare i løpet av en helg.

Og ilcke bare det: vi har vist at når det gjelder å gjøre en
innsats for nærmiljøet er vi unike. Enestående er vi også
når vi har vært først ute med spesialavfall-kampanje.
Suksessen i vår bydel skal nok videreføres til andre byde
ler - som så mange andre av våre suksesser. For eksempel
vår vellykkede ryddeaksjon i fjor, som Stavanger kom
mune litt tafatt prøvde å etterligne. Uten å klare å komme
i nærheten av den aktiviteten Storhaugbeboerne utviste.

Men vi har flere «rekorder» å skilte oss med i disse
dager. Ungdommen på Nylund juniorklubb har

gjort seg til nasjonale helter og har vunnet førsteprisen i
årets Amadeus-utdeling med et filmatisert mareritt. En av
de første torsdagene framover kan vi, i likhet med de 400
deltakerne som var til stede på Ringved-festivalen ved
Trondheim under prisutdelingen nylig, få skue vinnerfil
men fra Storhaug. (I VideoØyet, NRK)

Idette nummeret av bydelsavisa har vi presentert fritids
arbeider/regissør for vinnerfilmen - samt de to hoved

rolleinnhaveme. De har gjort en glimrende jobb - men
langt fra alene. Bak seg har de en hel filmgruppe ved
Nylund fritidsklubb, junioravdelingen. Alle vi som har
vært aldri så lite borti slike, eller lignende prosjekt, har en
liten peiing på hvor stor stab som må til for å få alt til å
klaffe gjennom prosessen fra ideskapning til ferdig pro
dukt.

Vinnerfilmen
fra Nylund fritidsklubb er et eksempel

på solid samarbeid - innad i klubben, og utad med et
av kommunens andre fritidstilbud for ungdom: Teipen
Media. Vinnerfilmen er også et eksempel på at ungdom
kan -- hvis de bare får muligheter. Og gjennom kommu
nale fritidstilbud i Storhaug bydel - og i kommunen - er
våre ungdommer gitt en mulighet til positiv, skapende fri
tidsaktiviteter med mening i. Og har nådd til topps på
landsbasis.

S å vi kan gjerne lene oss tilbake, trekke pusten dypt og
være stolte av våre flinke ungdommer. Men kanskje

skal vi holde av en liten plass sånn helt i bakhodet, hvor
vi gjemmer en takknemlig tanke til de fritidstilbud som
finnes i bydelen - alt fra kommunale klubber, via idrett og
kor, til mor-barngrupper - som er med på å skape en me
nigsfylt fritid for mange. Og som hjelper enkelte helt til
topps.

Brødrene te Bølten, Espen Hana og Torfinn Nag, måtte bare vende
nesen hjemover igjen. Ingen ungdommer stilte for å høre på dem på

klubben under Humorfestivalen.

— Det va det eg sa. Me sko ak
ha tatt på oss capsane, sier Torfii
Nag.
- Ja, det e bad luck det, sier Esp
Hana.

Av Ole G. Uelani

k_H- ‘IL LS

....og livlig pensjonisttreff

I

Opplag: 6.800

FOR STORHAU.G ..og «huskoret» gjorde stor lykke.
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Til topps med filmatisert mareritt 
Med filmen 
«Pjoltergeist» - et fil
matisert mareritt, 
gikk Nylund fritids
klubb til topps og tok 
førsteprisen innen 
science fiction- kate
gorien under årets 
Amadeus-utdeling. 
Prisutdelingen fant 
sted på Ringved-fes
tivalen i Trondheim 
nylig, hvor 400 festi
valdeltakere fra hele 
landet var samlet. 

Over 100 filmer laget av norske 
barn og ungdommer var med i 
konkurransen om årets Amadeus
priser. Prisene ble delt ut innen for 
to aldersgrupper, 10 til 15 år og 15 
til 19 år, innenfor seks forskjellige 
kategorier. Alt fra animasjon, via 
science fiction - til dokumentar. 
Bak våre ungdommer, regissør og 
fritidsarbeider Thomas Dahle og 
skuespillerne Roar Andersen og 
Silje Solheim, sto filmgruppa på 
juniorlaget på Nylund Fritids
klubb. Men bare Thomas og Roar, 
var så heldige ! fil være med p! 
filmfestival i tre hele dager i 
Trondheim - og motta prisen, som 
består av et trykk av Sandemose 
og en sjekk på 2.000 kroner. 

Førstepris til Storhaugungdom. Fr venstre Roar Andersen, Silje Solheim og Thomas Dahl. 

-Pengene skal brukes til å lage en
ny film; Filmen om filmen. Vi er� allerede i gang med produksjonen 
og har tenkt å vise den på filmfes
tivalen i Volda til høsten, forteller 
Thomas, Roar og Silje, ennå opp
spilt etter prisdrysset i Trondheim. 
De vet godt at det nettopp var på 
grunn av effektene i sin «Pjolter
geist» at de vant førsteprisen - og 
nettopp det er det verd å lage film 
om. 

Ting blir levende 
- «Pjoltergeist» er et filmatisert
mareritt. Brannslanger som blir til
ekte kvelserslange, blomster som
blir til hender, dørhåndtak som
forsvinner når du griper om dem,
armer som kommer ut av speilet,
dukker med lysende øyne, rotter
som plutselig beveger seg rundt
det - hele tiden ting som blir
levende, sier de ire, og forteller at
det hele startet med at de satt seg
inn på et rom og fortalte hveran
dre om de verste mareritt som de
kunne tenke seg. Temmelig nifst -
som en skikkelig grøsser. Så ble

ELEKTRISK SKIPSMATERIELL - SKIP OG OFFSHORE 

....... 

Godkjente IMCO 1972 Godkjente kontrollavtaler 
lanterner for signallys 

Signallys 
skip og offshore 

Oslo: Syberg & Syberg A/S 
Bergen: Bergen Elektrolager AJS 

Ålesund: Alfr. Nesset A/S 
Tromsø: BMKO Engros A/S 

manus - eller story-board - skrevet 
ned Det vanskeligste var hvordan 
de forskjellig effektene til en skik
kelig grøsser skulle løses rent 
praktisk. 

«Lagt på is» 
Det er over to år siden filmgruppa 
startet på prosjektet med «Pjolter
geist». 
- Lenge ble den lagt på is, men så
blåste vi støv av den for å delta på
Rivgve-festivalen, forteller
Thomas. Sammen med Roar har
han sett alle de andre 100 filmene
som deltok i konkurranse om
Amadeus-prisene under opp-hol-

det i Trondheim. De har deltatt på 
en spennende prisutdeling i 
Trondheim kino, hvor «forrektige 
ungdomsskuespillere» sto for 
prisutdelingen, Øystein Dolmen -
fra «Knudsen og Ludvigsen» - sto 
for underholdningen, rektor fra 
Volda Kunst- og Krimskole lov
priste «Pjoltregeist» i høye toner, 
hvor juryen blant annet represen
terte Norsk Filminstitutt - og hvor 
NRK Fjernsynet med sitt 
«Videoøyet» var både høyt og 
lavt. 

Trolig får vi se våre egne vinnere 
fra bydelene i samme program en 
av de aller første torsdagene på 

FØRERKORT 
CDE Kurs 9. mai 

MC Kurs 24. mai 

Teorikurs klasse B i sommerferien 

Påmelding tlf. 51 89 30 80 
Nytorget 8 

�! 
�U STAVANGER TRAFIKKINSTllUTTI

- AUTORISERT TIIAFIKICSKOLE -

kalenderen. 

Takk til Teipen 
- Under oppholdet fikk vi også
delt ut kamera i en slags stafett for
å lage en film i løpet av tre timer.
Hele tiden mens NRK filmet det
vi holdt på med, forteller Thomas,
som ikke vil at Teipen Media skal
glemmes i alt styret rundt at ung
dommer fra vår bydel tok første
prisen på landsbasis.

- Teipen har alt det utstyret som
skal til, både kamera og redige
ringsutstyr, som folle kan leie for
en billig penge. Uten dem hadde
det nok ikke blitt noen vinnerfilm
fra Nylund Fritidsklubb, sier han.

Og skuespillene? Jo, kjempekjekt, 
sier de entusiastisk . 

- Det var kjempegøy å filme ..
men kjedelig med alt det som måt
te tas om igjen og om igjen. Og
noe var vanskelig, sier Silje

MASKINGRAVØREN 

MARTON OLSEN 

All i maskingraverirJ8 

Pedersgt. 29 

Telefon 51 52 02 15 
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Storstilt vårry�ding i bydelen 
te tas til hjelp for å få alt til fyl
lingen på Sele. 

- Aksjonen fungerer også veldig
fint sosialt. Over alt går drøsen,
og kaffekopper tlr påfyll, sier
Kari Helene, og sender en stor
takk til alle som tok i et tak for å
få ryddet opp i bydelen. - Ikke
minst alle som sto på torsdag og
fredag til tross for det dårlige
været, sier hun. Sosialt var det
også på Midjord bydelshus:
Torsdag ble det delt ut over 1000
plastikksekker og 1000 hansker
til ryddeglade beboere. Lørdag
inviterte bydelshuset til kafe med
kaffe, is, brus og noe å bite i.

Glad og ivrig ryddegjeng fra Øvre Blllsenborg beboerforening samlet på Kyviksmarka og Våren kom 
tar en pust i bakken. 

Minst 12 tonn søppel og flere billass med spesi
alavfall ble samlet inn i bydelen i løpet av årets 
store ryddeaksjon, som gikk av stabelen sist 
torsdag, fredag og lørdag. «Hele bydelen» var 
på bena for å gjøre Storhaug vårfin - og lørdag 
kom også våren. 

Lørdag brøyt også solen gjen
nom. Plutselig var våren her. 
Blomstre ble plantet og fortau 
sopt.... det var slett ikke ille å 
være ute og rydde opp. 

- Det som kanskje var litt spesielt
med ryddeaksjonen i år, var at
veldig mange privatpersoner var
med og ryddet utenfor egne bus;
spylte gater, sopte fortau og ryd
det, sier Kari Helene. Det som
imidlertid var belt spesialavfall
kampanjen i tilknytning til rydde
aksjonen.

ÆRDIGHIT 
SKAPER 

\ SIKKERHET. 
I
. Nokia NRT - prestasjon "" høyeste

klosse under alle værforhold. Gode 
I styreegenskaper, lavt lydniv6, 
1 holdbar slitebane og fremfor alt 
/ suvel'1!f11 grep p6 vlJI asfalt. 

Altid gode tilbud 

NOKIA 
11/RT 

Åpningstid: 
Mand.-fred.ld. 7.30-17 
Tirsdag til kl. 18' 
lørd<.1g kl. 10-13 

- Dette var kjempekjekt! Utrolig
mange deltok på ryddeaksjonen
og alt sosialt rundt deo - og vi
har samlet inn mer søppel enn vi
kunne drømme om.

Leder for Storhaug kultur og fri
tid, Kari Helene Rosenlund, er et 
eneste stort smil på tampen av 
den storstilte ryddeaksjonen i 
bydelen sist helg. Fjorårets 
rekordinnsamling på 5 tonn søp
pel er over doblet. «Hele byde
len» deltok i aksjonen for å gjøre 
Storhaug vårfin i gatene, på leke
plasser, grøntanlegg og friområ
der. Unge og eldre, store og små, 

Tannlege 

KJELL PER 
HOGSTAD 

Langgt. 50, 
4012 Stavanger 

Tlf. 51 52 57 62-51 54 64 80 

Også kveldsåpent 

STAVANGERLYKTER 

Håndlagde i kobber 
Smylclcer - lysestaker
i messing, kobber og jern. 

Reparasionsarbeider utføres. 

He11andsgt. 45 (hlømet I a..- IMalfandsgt.) 
Stavanger. 111. 51 89-10 ..... 39�

1!

..,. ... .  
Åpningstider: 
Mand.-.fred . ......... lilkl. 17. 
Torsdag ............... lilld.19. 
lørdag ................ til Id. 14. 

bydelsansatte, bedrifter, barneha
gene, skolene, beboerforeningene 
og andre frivillige foreninger og 
lag deltok. Blant andre Ramsvig 
motorbåtforening, Baptistkirken, 
Frisinn IL og Brodd IL. 
Mengdene av søppel overgikk 
alle forhåpninger, og var langt 
mer enn renholdsverket hadde 
satt inn mannskap og utstyr for å 
kjøre vekk. Også mandagen måt-

Spesialavfall 
- Storhau� er først ute med en
slik kampanje, og vi hadde
enorm stor respons på spesiallav
fall-innsamlingen. Noe som nok

�-; ·

,:

•·�. ,. ,I • . -�i 
i, . 

-r ...,;,"'-

Renholdsverket fikk kjemperespons ptl innsamlingen av spesialavfall 
og Jamne kjøre vekk store mengder av det. 

Kvalitetsarbeid til en rimelig pris 

NYTORGET RAMMEVERKSTED 
Nedre Dalgate 4 • 4013 STAVANGER 
Inngang Nytorget Tlf. 51 52 05 13 

Na ogsa apent lørdager kl. 10.00- 14.00 

viser at det er et stort behc 
slike innsamlinger. Trolig v 
bli videreført til andre byd 
Stavanger, sier Kari Helene. 
Tre steder i bydelen, 
Sverdrups plass, Ved P 
Asbjørn Klostersgate og voo 
fonkiosken på Varden, bh 
stilt opp spesialbil fra renh 
verket til å samle inn spesi 
fall. Det kunne være al 
malingsrester, lakk, beis, 
white spirit, tynner, syrer, t 
ljer, plantevernmidler og : 
gifter, spray-bokser, tjære, � 
med tungmetaller og andre n 
farlige stoffer. 
Bydelen bar avsluttet bisto 
andre storstilte ryddeaksje 
med ny rekord. I tiden frarr 
vil del bli en rekke arrangem 
i tilknytning til uteområde 
bydelen. Blant annet le 
Midjord bydelshus med ny r 
på fjorårets braksu�: sl 
fiskekonkurranse og rebuslø1 

Foto: Ok G. Ueland 



BYDELSAVISA 5 

Full rulle på Friden hele dagen 
Så snart du har stukket nesen din inn døra 
på Friden, forstår du at dette er t sted med 
full rulle hele dagen. Friden er nemlig navnet 
på skolefritidsordnignen ved Nylund skole. 
Her kan alle barn fra 0.-3. klasse «boltre 
seg» fritt fra klokken 11.45 til 16.15, hver 
eneste dag. På skolefridager er det åpent belt 
fra 08.00 til 16.00. Jammen er det godt med 
litt frilek etter en lang og slitsom skoledag •.•. 

På Friden utarbeides det både 
årsplaner og ukeplaner. På barne
møtene som arrangeres en gang i 
måneden, får også barna lov til å 
komme med forslag til hva de vil 
gjøre eller lage på Friden. 

AJle som går på Friden kan teg
ne, male, spille spill, lage for
skjellige ting, bygge hytter på 
puterommet - og mye mer. 

Dersom de ønsker det, har de 
også anledning til li trekke seg til
bake og krølle seg sammen i en 
myk sofakrok med en bok. 

I tillegg til frilek og fantasi, har 
barna også mulighet til li være 
med på ulike faste aktiviteter. På 
tirsdager er det svømming, og pli 
torsdager er det gymnastikk. 
Hver onsdag kan barna ta med 

Camilla og Renate storkoser seg på Friden. 

ØNSKES IUØPl's 
Sølvbestikk - Alt i gull 
� + Frimerker
Bm og postkort. ■ 
K. E. Frost Bergjelandsgt. 40-Tif. 51522

Pedersgt.22 
Sl. 89 42 02 

Kosestund med Dagfrid og god bok i sofakroken på Friden. 

seg en venn på Friden, for da er 
det vennedag. Forutsetning er 
bare at vennenes foreldre vet 
hvor de er. På fredager er det 
kosedag på Friden. Del vil si at vi 
lager middag og koser oss med 
film. 

Hver uke har tre barn ordensvakt
tjeneste pli Friden. Det betyr at de 
hver dag har ansvaret for å dekke 
bordet, rydde, vaske bordene og 
tømme bossbøttene. I tillegg har 
de ansvar for å fordele disse 
arbeidsoppgavene mellom seg. 
Samvær mellom barn i lek og fri
tid, fører naturligvis med seg 
krangel og konflikter. På Friden 
lærer barna seg å løse de konflik
tene som måtte oppstå. 
Forhåpentligvis blir de også bed
re rustet til senere å forvalte sin 
egen fritid. 

turer sammen. For noen uker 
siden var vi på Hellestø. Med mat 
og kakao i sekken, dro vi av sted 
på drage-tur. 
To ganger i halvåret arrangerer 

barna selv foreldrekafe. De 
bestemmer selv hva de skal sel
ge, og hvor mye kaffe, kaker og 
annet skal koste. Lederen på 
Friden har bare en slags veileder-

Friden har et godt samarbeid med 
en barnehage, og med Storhaug 
skolefritidsordning. Av og til 
besøker vi hverandre, og drar på 

Styrer ved Friden, Aud Solveig (t.v.) og Dafrid (assistent). 

Mottakstas ioner 
for bosstø111rning: 

Ryfylkegt. Stvgr. 
og Dusevikbasen 

i Randaberg 

Bosscontainere 
på dagen - ring: 
Tlf.: 51 800 800 
5 dager 
uten leie! 

Fabrikkveien 35 - 4033 Forus - Vaktnr. et. kl. 16- 060-71 383 

funksjon i dette arbeidet. 
Inntektene går til Redd Barna. 

Når kanskje både mor og far er 
på jobb, kan det være godt å ha 
en Fridne å komme til. Da slipper 
en å være hjemme alene, samti
dig som at en på Friden alltid har 
noen å leke med. 

Av Tone Haaland 
Sosialhøgskolestudent i praksis 

vedFriden. 

Lurer du på noe? 
Ønsker du en søknad? 
Ring Friden på tlf. 51 52 
30 52 og spør etter Aud 
Solveig eller Dagfrid. 
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Sommerens opplevelser med buss 
21 REISEMÅL. 
Lofoten-Vesterålen, Vestfold-Telemark, Vestlandet, 
Lillehammer-Gjøvik-Hamar, Haderslev-Flensburg, 
Rimini, Seefeld i Tyrol, Rhinen-Mosel, Frankrike-

-.. Jersey, Paris, Sommer i Østerrike, St. Petersburg, 

I Finland, Praha-Budapest-Wien, 

jf" 
Legoland-København, Eurod.-Disney, De kongelige i hovedsteder, Bremen-Helgoland, 

. � Holland-Rhindalen, Aalborg-Weekend, 
• Shetland-Skottland. 
\.�,-

BYGGEFIRMA 

FØRLAND 
TELEFON 51 89 05 88 - MOBIL: 94 67 51 34 8 TAUGT. 20- 4014 STAVANGER 

y1',:

Alt innen rehabilitering � .. a,r.,�

Bruk din loka.le byggmester 

Bistro nr. 1 
Kinesisk mat_ 
Norskmat � 
PIZZA • LUNNSJ · 

Pedersgaten 79 Stavanger 
Tif. 51 89 00 32 
Mand., tirsd., lørd. 14.00 - 23.00 
Søndag 12.00 - 21.00 

Take away. - Velkommen 

Gravstein 
Kontakt da fagmannen. 

-

Vi har til enhver tid mere enn 50 forskjellige modeller utstilt i våres
butikker. Her vil De ffi trygg og faglig veiledning. 
Katalog kan br inges hjem til deg på forespørrsel. 

50 års erfaring er din garanti for at du ffir en verdig og varig minnestein. 

th-. l9aaland (Jranill" A.s 
Kirkebakken 36 v/ Hetlandskirken - 4012 Stavanger-Tif. Sl 525612 

GlassmestereD i Senlruin 
�tW"elJ 10. Tlf. 51 89 19 19

ELVIGS'9.t.CIASS 

ÅLT I GLASS. Sr>ell. f>lr & 11t\eSSU1<f 

Raskesle � - til rimelig pis I 

fb12 -c:T GODT" TIL&UD -

:r6 '5C)MTAKT Me.D Geo..._ __

BYDELSAVISA 

Sneipfritt for de minst< 
- Nå må foreldrene skjerpeseg, sier flere beboere i bydelen på telefon til bydelsavisa.Og det gjelder foreldre somsitter på benkene på lekeplasser rundt på Storhaug og røyker - for så å kaste sneipen påbakken . 
- Vet de ikke at det er farlig forsmå barn -som alltid putterting de finner i munnen, spøren av leserne våre. En annenundrer seg over at foreldrene -ofte de samme som deltaraktivt på lekeplassdugnaderfor å gjøre det reint og triveligfor de minste - kan finne på ågrise til på denne måten. Ogutsette egne og andres barn forfare. 
Så er budskapet gitt videre: Laikke sigarettsneiper ligge igjenetter deg på lekeplassene!

:e 

i 

aha 
dzsgn 

CULLS"ED 

Ktv..l� 
STAVANGER 

f Pedersgaten 6 

j 
Telefon 51 89 30 79

. '. 

La de minste få slippe å vasse rundt i sneiper på lekeplassene, j 

flere lesere til bydelsavisa. Joakim Harestad Haukaas (illustrasj 
bilde) har det tryggest sneipfritt. 

fr::l1r.lK(o��� 
tlD Teknisk Kopiservice a-s

Vi utfører alt innen KOPIERING,GRAFISKE o 
REPROGRAFISKE tjenester 

Teknisk Kopiservice a.s. 
Avd. Stavanger Tlf. 51 53 50 80 - Fax 51 52 29 72 

Avd. Forus Tlf. 51 67 76 44 - Fax 51 84 53 

Teknisk Reproservice a.s 
Tlf. 51 58 15 80 - Fax 51 58 12 89 

Kopieringsservice på alvor 

Snitter og koldtbord 
Prøv oss vi lager det meste og beste!

Det lå kjøkken a.s. 

KONFIRMANTER 

Grønne dager med 
Ring for avtale: 

51528355 
51522986 

rabatt på konfirmantfotograferingen 
er vår gave til deg. Og du får 
selvfølgelig prøvebilder å velge &a. 

THOR E. ESPELAND 
FOTOGRAFMESTER 

Paradissvingen I, 4012 Stav:angcr. 

Fotograf Vigdis Høiland Vigrestad 
er tilknyttet v:lrt firma. 
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Båtpuss 
- et sikkert vårtegn

Opp av jorda dukker 
Hestehov og Krokkus og 
signaliserer at våren er 
kommet - ei tid som for 
en båteier betyr puss og 
stell av farkosten. På sol
fylte aprildager- vrimler 
det av dem i bydelens tre 
båthavner og det er ikke 
vanskelig å se at de leng
ter etter havets bil ele
ment og Ryfylkets mange 
fjorder. 

Kanskje vi ikke alltid tenker så mye på det, men Storhaug er faktisk en maritim bydel. Tre flotte båthavner i Breivik, Ramsvik og Godalen konstaterer det. Her ligger det båter, store som små og med og uten motor, som bare venter på å bli satt på vannet og tatt i bruk. Del er også mange som bare venter på sol, sommer og ferie, slik at de kan ta båtene i bruk, men først er det mye som må gjøres; pussing, vask, reperasjoner og masse annet. 
Av Ole G. Ueland 

BYDELSAVISA 

Bydelsavisa besøkte båthavna i Ramsvik en varm og solfylt aprildag. Der traff vi Andreas Bergsaker som var i full gang med å klargjøre båten sin - i dag skulle den vaskes. 
- Jeg bar vært interessert i båt sålenge jeg kan huske. Det startetmed at jeg var med bestefar ogfar ut i småbåt og fisket. Sidenhar jeg bare blitt hengende med det og jeg har alltid hatt båt, sierAndreas Bergsaker.
Andreas eier selv en del av havna i Ramsvik. Han bruker som kjent en del av arealene selv, men resten leier han ut til en symbolsk pris som bare skal dekke de aller nødvendigste vedlikeholdsutgiftene. I år har han fire motorbåter på eiendommen sin. 
- Om et par uker er jeg ferdigmed båtpussen. Jeg ser fram tildet. Hvert sommer bruker jeg toeller tre uker av ferien min ibåten. Snart kjenner jegRyfylkefjordene så godt at manskulle trodd at det var min egenbukselomme og jeg synes at detkan være kjekt å få oppleve nyeplasser. I de senere årene har jegbesøkt fjordene i Hordaland, sierAndreas Bergsaker.

Jeg har vært 
interesert i båt 

sd lenge jeg kan 
huske, sier 

Andreas Bergsaker. 

Hvert tJr bruker 
jeg to eller tre uker 
av ferien min i båt ... 

Nyheter fra Humminbird 
Mand. - frecl. 08.00-20.00 Lørd. 09.00-16.00 Søn<i. 10.00-16.00 

.. -.l ø■ 
'f/8"

''t._· 

.11111..,..it ..... '/:,:·. �æ· l.eW!es i to modeller. 4 hk· 6 li, for b6ter opp til Sil lot ....,,,-,,=�,...,,...,==.....,...,.........,J...a llndeMmsoos i bronsie og olle � kompooenter i ruslfrin SlBPNER MOTOR � imlelille. Valgfritt be�e,qsp;inel ,Jov-wk, eler ,1ouch>l:001roller. SIDH'OWER • den lllijoole tø.,popellen b lyslbllel. Se opp for el!Q,pi�. SIOEl'OWER-eles lølppei er et norsk kwiltetspodukr som l'lrielig 1e11e1 RICllll'llililg I IIIVllill og 1ræga rol'IOM. SIOEPOWER 1m sm6 � og kan dllfllr momns i dø llesl9 bata1. Stor effekt, ��.ml montaing og � pris f6r dl p6 �t 
l1-F�rhandler av Autohei; 7-���opiloter 09 _ instrumentet'.J

JAMA 

MARINA A.S 
STRØMVIG ◄, 4012 STAVANGER Tff. 51 52 01 92 (Ved HUlevågsvannet) 

SMllbrtllllr ......... lndlllp61Ne.,.... • æ· rbelastet brakett for hurtig av- og montering.• red høyoppløsellt skjenn.• To stråler gir med 16å og 53A strålersamtidig eller hver for seg.• ID+, vl�r dybden på individuell fisk.
VELIOIMEN TIL DEMONSTRASJON!
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BATREKVISITA 
Nyankomne varer fra inn og utlandl 

Utvalget er nå på toppl 
Vi lcan også vise deg et bredt utvalg i litt mer spesi· 

elle artilcler: 
• Styrekabler, gass, gear alle størrelser og merker
Teakvarer• Vindushster - Fenderbster • Kyølyen •

Skottrekk - Flere farger og typer • Seter - bordsøyler -
stolstativ • Rørdeler • Slanger av alle slag. 

Båter - Godt utvalg 
Motorer - forllandler: 

Evindrude - Ycmmar • Perkins - Mercruiser. 
Det komplette tilbud for båtfolk 

SIDD1s11 PLAST l.ø,vigsveien 40 Tlf.: 51 56 25 28 Fox: 51 56 27 10 
� PAUL GARSTAD ���:r:t�! 

ROGAIANDS STØRSTE BÅTSENTER VI HAR ALT FRA JOLLER TIL SKJÆRGÅRDSJEEPER, OG DAYCRUISERE. 
Plast, glassfiber og aluminium. Alt er utstilt innendørs 

Stikk innom ror �n hyggelig bltprat med folk som har 30 An erfaring! 
Vi har i 1 ill egg to auloriserte 
verbleder for repensjon eller 
5ervic:e av din inneabords eller utenbords motor. Ring og avtaJ lid før det blir for lang ventetid! 



8 BYDELSAVISA 

Velkommen 

til aden! 

/ 
·., .,_ •I tf' t 

''" ' 
• 

�stedet i sentrum. 
. .:• ,-

"t ·"?
:r 

f,. ,,,��,.;:; - �. .

V ARE NS 

Lastebil 
m/tippplan 45 cm 
84.2235 

lnline rulleskøyter 
St. 34-45. 132_1134.1145

pr. par 

Telefon 51 89 31 41 

Vi renser 

mens du 

handler 

V A N D E R B I L T 

Spesialtilbud 
Eau de Toilette spray 30 ml 
eller Parfum Satin 50 ml 
+ lekker Vanderbilt paraply kr. 14 9, •

H.t
,W .:... ff 

LEKER -9 4

Ballfangerspill 
for 2 personer. 
10.03 

LEKER 

Arkaden, Stavanger 

Tlf.: 51 89 31 42 

Hiemmelaget middag 
Hver dag fra kl. 11.00 - 18.00

SMØRBRØD - KAKER - IS 

DESSERTER 

FRA DISK 

ARKADEN KAFE 

-4 etasje

TELEFON 51 89 31 22 SELSKAPSMAT TIL HVERDAGSPRIS 

Vær med på årets 

Tresor 30 ml spray 
Hydrotive dagkrem 30 ml 

nå kr. 19S,
nå kr. 12S,-



BYDELSAVISA 

Langåpent alle. dager 
kl .. 10-20 (16) 

Undertøysavd: 

Badetøy man9e

modeller 

kun kr. I 00,· 

ARKADEN 

TLF. 51 89 52 65 

9 

Odds �atch Odds �atch Odds �atch Odds �atch Odds �atch Odds �latch Odds �latch 

Det søteste sommertøyet finner du hos Vero Moda 
- og prisene faller du pladask for . . .

Blomstrete 
sommerkjole 199, 

YEROMODA� 
MllANO • FIRENZE • RON1A 

Stavanger: ARKADEN og hos Odds Match i Kirkegaten 
Sandnes: KVADRAT og hos Odds Match i Gågadå 

Odds �latch Odds �atch Odds �atch Odds �atch Odds �atch Odds �latch Odds �latch 
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Ny eiendomsmeglerforretning i Stavanger: ..---0 

Frode Rødder og 
Rudolf Ottesen 

Skal du selge 

bolig eller hytte? 

Ring 5 I 89 I I I 2 

NÅ I STARTEN KLEMMER VI TIL, DE 20 FØRSTE FÅR: 
- gratis prisvurdering
- gratis tilrettelegging av boligen
- gratis annonse i husguiden
- gratis parkering.
Og best av alt, vi tar det ikke igjen på meglerprovisjonen.
LA OSS Gl DEG ET TILBUD PÅ SALG AV DIN BOLIG ELLER HYTIEI 

Klubbgt. 14. Stavanger. Tlf. 51 89 I I 12 - Fax. 51 89 13 90 ..--Q 

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 

RYFYLKEGATEN70-4014STAVANGER-TLF.51563290 TELEFAX 51563198 

0 

HAKON DAGLIGVARE 
Jelsagata 1 - 4012 Stavanger - tlf. 51 52 23 91 

Kjører ut varer hver fredag formiddag. 

Utkjøringen er gratis! 

VI HAR OGSÅ TIPPING! 

Bydelend eneste 

bakeri og 

konditori 

Nonnannsgt. 38 -4014 Stayanger-11f.: 51 89 01 56 -51 89 01 54a 

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

Telefon 5189'il2 10 
Telefax 51 89 42 51 

r, ,,,, 

SELSKAPSMAT• KOLDTBORD• GRILLMAT• 
. SMØRBRØD• COCTAILS ETC. 

MESSER. FIRMA-ARR. • BÅTl'URER • BRYLLUP ETC 

BYDELSAVJSA 

Gangbroen over Bergelandstunnelen 
Endelig er gangbroen over 
Bergelandstunnelen åpnet for fot
gjengere (og barnevogner). 
Nærmere fem år har det tatt å 
bygge denne gangbroen etter at 
tunnelen ble åpnet. Hvis ikke 
denne byggingen av en gangbro 
kommer i Guinness rekordbok, 
så er det et under. Å bruke nære
mere fem år på en enkel liten 
gangbro er utrolig. 

Men så har jo entreprenøren, 
etter det vi har hørt, brukt noen år 
av tiden på å krangle med kom
munen for å slippe å bygge denne 
broen. 
Jeg re blitt en flittig bruker av 
gangbroen etter at den ble åpnet, 
men det har slått meg at det er 
veldig får som bruker den. De 
foretrekker heller å gå over fot
gjengerfeltet utenfor tunnelåp
ningen ved Øgreid Trelast. 
Kanskje kommunen burde fjerne 
denne fotgjengerovergangen 
utenfor tunnelåpningen? Hva er 
vitsen med å bygge en gangbro 
hvis bare noen få bruker den? 
Fotgjengerne er nå blitt så vant 
med å gå over fotgjengerfeltet 
foran tunnelen at de ikke bryr seg 
om å bruke gangbroen. De har 

Man ser tydelig hvilken overgang mannen pli bildet foretrekker. 

vel regnet med at den aldr ville 
bli ferdig. 
Så får vi beboere håpe at det ikke 
tar fem nye år før tregjerdet i 
Pedersgaten, ovenpå tunnelen, 
fjernes sammen med de store 
vanndammene som ,er utenfor 
gjerdet, er det egentlig skulle 
vært fortau. 

Sigurd Bøe (tekst og foto) 

TILBUD PÅ 
ALARM I&\ 
Vi leverer W 
Klockner & Mællers 

Ta kontakt med oss og få et 
tilbud på alarm ferdig 
montert hjemme hos deg. 

&rERVAA§, &efTROAJS 
Aut. installasjonsforretning Stavanger 

Pedersgt 37 - Tlf/ Fax: 51 89 35 71 - Mobil 946 76677 

-lllliJcff;�,11
Skal du skifte vinduer 

Bruk bydelens egen glassmester 

Ryfylkegt. 70- 4015 Stavanger -Tlf. 51 52 04 82 

«VI UTFØRER ALT I GLASSARBEID» 

PRODUSENTAV: * cz::���.:
L,/�TEMER 

BIRGER JOHNSEN 
, ., 

STEININDUSTRI 

Sandeidgt. 21 -11f. 51 52 18 84 
Postboks 395 -4001 Stavanger 

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

MARMOR: Bordplater-Vindusplater -Fliser m.m. 

Gudstjenester 
i St. Johannes 
Søndager kl. 11.00 

1. mai, 4. s.e. påske:
Høymesse. Sokneprest 
Wasbø. Nattverd. Kor fra 
Rogaland 
Arbeidersangforening. Offer 
til Kirkens Bymisjon. 
Kl. 20.00: Konsert. 
Domkoret og 
Ungdomskantoriet. 
Hadland/Myrås. 
8. mai, 5.s.e. påske:
Konfirmasjonsgudstjeneste. 
Sokneprest Wasbø. 
Ungdomskoret. Offer til 
menigheten. 
12. mai, Kristi himmel
fartsdag: Høymesse.
Sokneprest Wasbø. Nattverd. 
Offer til Kirkens SOS i 
Rogaland. 
15. mai, 6. s.e. påske:
Høymesse. Sokneprest 
Wasbø. Dåp. Offer til 
Kristenrussen i Sør
Rogaland. Kirkekaffe. 
22. mai, Pinsedag:
Høytidsgudstjeneste. 
Sokneprest Wasbø. Nattverd. 
Offer til menigheten. 
23. mai, 2. pinsedag:
Prekengudstjeneste.
Sokneprest Wasbø. Offer til
kristent arbeid blant blinde.
29. mai,
Treenighetssøndag:
Familiegudstjeneste. 
Sokneprest Wasbø. Dåp. 
Barnekoret. Ungdomskoret. 
Offer til menighetsarbeidet. 
4. juni, lørdag kl. 18.00:
Musikkandakt. Bø kyrkjekor. 
St. Johapnes menighetskor. 
Kantorene Jens Barland og 
Gjert Lunde. Andakt v/ sok
neprest Wasbø. Kollekt. 
5. juni, 2.s.e. pinse:
Menighetstur til Sørbø.
12. juni, 3. s. e. pinse:
Høymesse. Vikarprest. 
Nattverd. Offer til menig
hetsarbeidet. 



Småjobbsentral 
i Midjord 
bydelshus i 
sommer 
Ved skoleslutt, fra mandag 20. 
juni til 8. juli - uke 25, 26 og 27 -
vil det også denn� sommeren bli 
en Småjobbsentral på Midjord 
bydelshus for beboere i bydelen. 

I alt 25 elever ved St. Svithun 
ungdomsskole ønsker å utføre 
småjobber som malerarbeid, ren
gjøring, hagearbeid, rydding, bil
vask/polering, trillepike og annet 
folk i bydelen trenger hjelp til. 
Satsene for oppdragene vil ligge 
på ca. kr. 45.- pr. time og lønna 
går direkte til den om utfører 
arbeidet. 

Småjobbsentralen formidler opp
drag. Den er ment å fungere som 
et nærmiljøtiltak i bydelen. Målet 
er å sysselsette skolefri ungdom, 
knytte kontakter mellom unge og 
eldre samtidig som ungdommen 
tjener lommepenger på jobbene 
de utfører. 

Sentralen som ble drevet i fjor 
sommer, viste at behovet for hjelp 
til denne typen småjobber var stor 
blant beboerne i bydelen. Vi 
håper at beboerne også i år vil 
benytte seg av tilbudet. 

Ansvarlig for tiltaket: 
Småjobbsentralen Kultur/fritid 
Torhild Halvorsen, daglig leder 
bydelshus 

Spørsmål ang. småjobbsentralen 
kan rettes til bydelshuset hver dag 
mellom kl. 10 og 13, 
tlf. 51 56 36 61. 

Torhild Halvorsen 

Esperanto 
på Midjord 
Stavanger Esperantoklubb ble 
stiftet den 3. mars i år. Klubben 
har åtte medlemmer og har studi
ering hver fjortende dag i Midjord 
bydelshus. 

Det har ikke vært noe esperanto
miljø i Stavanger de siste 30 åre
ne, selv om det har bodd flere 
esperantister i byen. Den nye 
klubben fyller dermed et behov 
som har bygd seg opp og tilbyr et 
sosialt fellesskap for de som 
interesserer seg for esperanto. 

Formålet til Stavanger Esperan
toklubb er å styrke og spre det 
internasjonale hjelpespråket espe
ranto i Stavanger og omegn, smt å 
arrangere kurs for intereserte. 

Styret i klubben består av Kjell 
Heggvold Ullestad (president), 
Lars Sandbakk (sekretær) og 
Arne Kverneland (kasserer). 
Stavanger &perantoklubb vil om 
kort tid slutte seg til Norsk 
&peranto-forbund. 

l(jeUHeggw,ld Ullestad 

BYDELSAVISA -11

Bydelsmusikkskole i nærmiljøet 
Nylund, Storhaug og St. Svithu1 
og undervisningen er lagt op1 
som begynnerkurs, grupper p: 
fem elever en time i uken i skole 
året. 
Elever som går i 1., 2. og 3. klas 
se kan søke sangopplæring oi 
instrumentopplæring på messini 
(kornett og horn), skolekorp: 
(undervisningen gis av musikk 
skolen), gitar, piano, fiolin 
musikkverksted (rytmisk sam 
spill), fløyte og klarinett. Eleve1 
som skal gå i 1. klasse kan søke 
grunnopplæringen, som består a, 
sang, spill og bevegelse. 

Bydelskoret er for elever som gå1 
i 2. til 6. klasse. Høsten 1994 vi 
bydelsmusikkskolen også gi e1 
musikalsk tilbud til barn i 4-6 ån 
alderen. Er det flere søkere enr 
det er plass til på de forskjellige 
tilbudene, foredeles plassene vec 
loddtrekning. 

Storhaug bydelsmusikkskole er 
den 12. største musikkskolen i 
Rogaland fylke. To ganger i året 
har vi musikkseminarer for 8-9 
åringene hvor de møtes til en to 
timers samling med spilling, lek 
og sang som avsluttes med kon
sert for familiene. Det er fullt 
med folk på konsertene og meget 
fin stemning. Foreldrene støtter 
godt opp om ungene sine og gjør 
det ekstra inspirerende for lærer
ne og elevene på konsertene. 
Foruten seminarene har vi jule
og sommerkonserter. Hver jul og 
vår opptrer de eldste elevene og 
Storhaug bydelskor på noen av 
aldershjemmene i bydelen. Det er 
en fin trening for elevene å opptre 
samtidig som at bydelsmusikk
skolen deltar aktivt i nærmiljøet. 
Musikkskolen har faste møter 
med både korpsene og Kari 
Helene i bydelsadministrasjonen. 
I slutten av mars hadde bydels
musikkskolen skolekonserter på 
Nylund og Storhaug der koret og 
musikkskoleelever opptrådte. 1., 
2. og 3. klasse sang OL-sangen så
det ljomet og det var ikke rart at
Norge gjorde det så bra under OL
hvis publikum viste en slik entu
siasme som bydelens elever vis
te.

Musikkskolen er med å spre glede i bydelen. Arldvfota. 

Bydelsmusikkskolens lærere tak• 
ker for innsatsen i år og ønske1 
nye elever velkomne høste11 
1994. Vi minner om at søknads
fristen er 6. mai (alle elevene i 1., 
2. og 3. klasse får utdelt søknads
sjema på skolen)

Storhaug bydelsmusikkskole 
startet opp høsten 1990 med 32 
elever og 7,5 timer undevisning 

fordelt på piano, gitar, klarinett, 
trommer og messinginstrumen
ter. I det skoleåret vi er inne i, har 
musikkskolen rundt 125 elever 
fra Nylund, Storhaug og Steiner-

skolen - og gir i alt 25 timer 
undervisning fordelt på instru
ment- og sangopplæring, grunn
opplæring, og bydelskor. Under
visningen foregår på skolene 

Roald HindaJ 

Leder Storhaug 

bydelsmusikkskole 

liiie;n·a�Johai kvinnedag på Storhaug 

- Vi synes dette var en

hyggelig gest av vår kollega i

barnehagen og kvitterer

med å dele hilsenen med

dere som leser bydelsavisa,

sier styrer Ragnhild Johnsen

og resten av personalet på St.

Johannes Dagheim.

På den internasjonale

kvinnedagen 8. mars,

stilte den eneste «hanen

i kurven», kurderen og

morsmålstreneren

Mehemet Emin Gezgin,

opp med roser til sine

kvinnelige kollegaer i

anledning dagen.

Storhaug-konfi:r.manter 
Følgende er konfirmantene i St. Johannes 
kirke søndag 8. mai: 

Stein Erik Aulie, Sturle Køste Barbo, Cato 
Bjørkås, Øystein Fløysvik, Jav C. Godtfrey, 
Chrisitian Nierenberg, Thomas Andre L. 
Olsen, Karl Petter Thorsen, Torgeir Thorsen, 
Geir Vetrhus, Cathrine J. Altinciced, Marte 
Førland Bru, Siv Therese H. havik, Linda 

Karin Larsen, Mona Moss-Iversen, Eva 
Helland, Cathrine Lea og Marisol Skogvold. 

Følgende er konfirmantene i Varden kirke: 
Kjetil Johannessen, John Gaute Laland, 
Anfinn Bergesen Mørkrid, Knut Robbestad, 
Stine Rygh, Anne Rørvig, Anne Katrine 
Sand, Jørund Tore Skadberg, Merethe 
Solvik, Ken Gøran Svensen, Ole Kristian 

Thomsen, Camilla Thull, Elisabeth 
Fjermestad Warland, Erik Øvstebø, 
Marianne Aasland, Irene Beneventi, Knut 
Christensen, Hans Rudolf Carlo Czybiilla, 
Erik Dahl, Silje Danielsen, Cecilie Drabsch, 
Iren Eike, Egil Eike, Øyvind Gilje, Cberyl 
Farah Marita Gobine, Kjell-Ivar Gilje 
Grøndal, Vibeke Gundersen, Beate Hnsen, 
Tommy Husebø og Bernt Jacobsen. 
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Pedersgaten 
- og strøket
rundt
forfaller
Flere hus i Pedersgaten forfaller 
mer og mer. Takrenner lekker som 
siler, vannbord løsner fra busene 
og råtner vekk, vinduer ramler fra 
hverandre, og det lekker inn i de 
husene som bar kjeller. Pluss at 
det er en del knuste vinduer som 
ikke blir skiftet. I samme kvartalet, 

Mellomgaten sett fra Normannsgaten med ubebodde og falleferdige hus og 
fabrikker. 

eide. Når det gjaldt penger, så var oppgave å reparere noe i huset de 
det ikke så mye beboerne hadde å leier. De bor der kun for å ha tak 
«rutte med», som det heter. På den over hodet. 

men i gaten nedenfor 
Mellomgaten - er det stort sett 
o� bare sorgen når det gjelder
bygningene. Der er det falleferdi
ge hus og fabrikkbygninger som
har stått ledige i over 20 år.

tiden reparerte huseierne det som De som bor i Pedersgaten snakker 
var å reparere av det de kunne ofte om at gaten skal forskjønnes 
utføre. Nå ser det ut som om av kommunen. Tegninger ble 
mange av eierne kun leier ut og utdelt for et par år siden, og bebo
ikke bryr seg om annet enn å tjene erne fttet nytt håp. Det begynte 
penger på boligene. Leieboerne med at kommunen legger ny vann
bryr seg ikke. Det er ikke deres og kloakkledning i Pedersgaten. 

De gamle folkene som bodde i
husene her i strøket, brydde seg
veldig mye om både vedlikehold
og omgivelsene rundt husene de

.r n '111ssHrt ·
.----------------, Komf,o,,,_,_���"'� . 

Tilskudd til -"""tllf,ucf""'�oi�Aw!sen 
�• "'-da;..-111 !lfle londeta .-ret.

1 

Rin•� Mdenf,w sl fir du ditt tan 

ks b . d ..... ,..,....,. tlhendL 8/anl.,,.. � tlWni
nettver ar e1 ��,..,..,.,t,.,uliet!!la.,,neon"""':" 

i Storhaug bydel 
Storhaug bydelsutvalg har bevilget 
kr. 185.000.- over nettverksmidlene 
til foreninger/frivillige i bydelen. 
Disse midlene skal brukes til nett
verksbyggende tiltak. En ønsker å 
gjøre en innsats for å styrke det sosia
le liv blant beboerne i bydelen. Vi 
oppfordrer søkerne til å lese 
Virksomhetsplanen for Storhaug 
bydel for å få et inntrykk av hva slags 
tiltak/grupper som blir prioritert i vår 
bydel. 

Eksempel på hva det kan søkes til
skudd til: 

- utvikling av nye nettverks
byggende tiltak

- dugnader og arrangement i
nærmiljøet

- etablering av nabonettverk
- åpne tilbud ute og inne for
bam/ungdom,spesielt på fridager
og i ferier

- aktiviteter i regi av foreldre i
barnehage og skoler

- rekrutteringskampanjer for å
trekke med grupper som ikke
benytter aktivitets-/forenings
tilbudet

- arbeide for utsatte grupper av
barn og unge

- kursvirksomhet med nettverk-
byggende formål

Søknaden skal inneholde en beskri
velse av tiltaket og et kostnadsovers
lag. Mer informasjon om tilskudds
ordningen og søknadskjema kan fås 
ved henvendelse til kultur og fritid, 
tlf. 51 50 86 08. 

Søknadsfrist13.mai1994 
Søknad sendes Storhaug bydelsadmi
nistrasjon, Karlsminnegt. 6 A, 4014 
Stavanger. 

..... 

Trlumph Adler 
KOPIMASKIN TA 2210 
Ml!get kompakt Dl furmjonell koplmaskin. enkel I bruk Dl 
p,akdslc talt Yedllkeholdsfri. 
• Tar Øton plass• Toppbeqent • Fontørnr/lormlnsker fra 
64 dl 156" • Kopiertna opp Ill 99 • I O kopier pr min. 
Pris Inkl tonerifargepulverbsseu. 

ll1ekblcrtwere ... don loclende ulinolopn - pmter• 
morte ................... ,,.,,IMlltttpl uulcrift. ... .............. 
• Arlcmaw, 70 ark • 50 KB buflor • 16 � 
-• 300 x lOO clpl • 180..,, pr. sek.• Unlct blelck· 
N!ll1I system. 

Trlumph Adler 
SKRIVEMASKIN Gabrlele 110 

Kompakt. driftssl1dcer Dl innspo,ubel maskin fra en •• 
verdens ledende p,odusencer. Volecnet for kontorarbeid. 

!"=�2.9 cm • Profesjonelt WQtur • Bærbar 
• Brukervennlige funks)oller. 
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Kommunen 
begynte å grave 
fra Møllehaugen 
av og utover 
Pedersgaten for 
om lag et års tid 
siden. De er nå 
kommet ca. halv
veis til Grense
steinsgaten. Med 
samme tempo, så 
blir det nok langt 
ut i 1995 før de 

når Langgaten. Og om de skal helt 
ut til Petrikirken, så tar nok det 
enda et halvt år lenger. Og dda 
nærmer man seg 1996. 
Nå er dette ikke noen kritikk av de 
som utfører arbeidet i Pedersgaten. 
Det er mye fjell i grunnen der led
ningene skal legges. Dermed blir 
det mye borring, og det tar tid, og 
ikke minst skyting og sikring. Det 
er kommunen som har gjort feil 
ved at de har innbilt beboerne at 
gaten skal bli oppusset altfor tid
lig. Kommunens timeplan ryker 
med flere år. her burde jo kommu
nen vært mer realistiske og heller 
sagt sannheten om at det vlle tatt 
mye leng�r tid enn det kommunen 
har gitt inntrykk av tidligere. Det 
er jo rett og slett å lure beboerne. 
Dette var kommuneledelsen fullt 
klar over. De klarer jo ikke engang 
å tette igjen de hullene som kom-

Advokat 

mer i asfalten på den delen av 
Pedersgaten som fremdeles ikke 
har fått nye vann- og kloakkled
ninger. Men det er gjeme derfor de 
ikke gjør det? 
Nå har ogs blomsterforretningen 
Petra Klosters etterfølgere lagt ned 
butikken. Som følge av kommu
nens treghet og faske forhåpning
er. Forskjønnelsen av Pedersgaten 
er nok kommet alt for langt ned på 
prioriteringslisten til kommunen 
til at vi beboere har noen som helst 
tro på at det blir utført noe slikt 
som på tegningene vi fikk utlevert. 
Vann- og kloakkledningene i 
Pedersgaten måtte blitt skiftet ut 
uansett. Det er denne bløffen kom
munen har gitt beboerne. Jeg per
sonlig tenker at vi har nok passert 
år 2000 før det i tilfelle blir noen 
forskjønnelse av Pedersgaten. 

Sigurd Bøe (tekst og foto) 

=R-E-1D_AA_ff UNSDAL 
Adv.tim. GEIR OSMUNDSEN 

Suldalsgt. 9 (lnng. Vikedalsgt.) - 4012 Stavanger 
Tlf. / Fax: 51 53 53 32 

Familiesaker (samboeravtaler, særeie, sep., 
skilsmisse, barneforhold, arv og skifte) 

Barnevern - Trygdesaker - Utlendingssaker -
Kontrakter - Straffesaker -

Prosedyre - Almindelig praksis 
Fri rettshjelp - konf .. innt. 1/2 t. kr. 250,· 
konferanse kveld/ lørdag, etter avtale. 
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Belønning for tortur 
Eks-røykende rektor ved 
Nylund røykfrie skole, 
Rune Knutsen har søkt 
administrasjonsleder 
Inger Elvik om beløn
ning for gjennomført 
torturkurs for (forhen
værende) røykere - et 
såkalt «Mobb 14 røykere 
kurs». Belønningen ble 
bare delvis innvilget. 

Bakgrunn for søknaden er, i følge 
eks-røykerne fra kurset, at 
Storhaug bydelsutvalg for en tid 
siden ble manipulert av adminis
trasjonsleder til å fatte et, for 
dem, ubegripelig vedtak om å 
gjøre Storhaug bydel røykfri fra 
sommeren av. I forbindelse med 
dette vedtaket ble alle bydelsan
satte tilbudt gratis røykeavven-

• •• • • 

Pedersen 1&2 
Østervåg 27, 4000 Stavanger. 

Tif. Sl 89 48 45 

Åpningst.: 
Mand.-fred. til kl. 17. 

Torsd. til kL 19. 
Lønl. Ul kl. 15. 

..... 
Østenåg 11f. Sl 89 41 77 
SlaYGIIØer Svll!llllehml 11f. Sl 52 09 43 

Frisøren i sentrum 

ningskurs. Den avvendte rektoren 
skriver blant annet; 
«Jeg ønsker å gjøre administra
sjonsleder oppmerksom på at vi 
er 12-14 tidligere uglesette sjeler 
- alle bydelsansatte - som nå er
totalt avvenne! fra alt som har
med sutte- og nikotinbehov å gjø
re. I stedet har vi blitt svært så
kjedelige to triste og fulle av nev
roser, men selvfølgelig er vi totalt
lojale overfor administrasjonsle
ders lunefullhet - det å gjøre alle
bygg og ansatte røykfrie innen 1.
juli 1994. Vi føler derfor at vi på
vår siste kursdag på Midjord
bydelshus den 6. april kl. 13.45
fortjener en av Fredriks kaker;
bide fordi vi har klart å bli røyk
frie (deprimerte, hissige, søv
ninge, sjokoladespisende og frus
trerte ), men også for å feire at du
nok en gang har klart å gjennom
føre/trumfe gjennom en av m!l
settingene i bydelens virksom
hetsplan.» I et slags forslag til

vedtak skriver den ikke-røykende 
rektoren blant annet at kursdelta
kerne på bydelens «Mobb 14 røy
kere-kurs>> skal serveres kake av 
administrasjonsleder Inger Elvik 
på sin siste kursdag. Han foreslår 
videre at administrasjonsleder 
garanterer at kursdeltakerne vil få 
et langt og helsebringende liv 
(riktignok mye kjedeligere enn 
før), penere hud, hvitere smil, 
bedre luktesans, lønnsopprykk ti 
våren og evig ansettelse i 
Storhaug bydel. Han ber også 
administrasjonsleder følge opp 
sin suksess med å proklamere 
Storhaug bydel som bilfri sone 
innen 1995. 

Belønningen ble bare delvis inn
vilget - men til gjengjeld ble det 
viktigste punktet imøtekommet: 
Administrasjonsleder stilte opp 
og serverte egenhendig kake til 
((de torturerte» .... kanskje som et 
friskt svar på en lystjg søknad? 

. 
@ 

U��W&@ 
- med 37 cimå. <>'f � &ttiJ:J!æA

BUTIKK ..... . 

l 
••• I STAVANGER 

Østervåi_Sfte_ � 
ØstervAgtorget 

GULLSMED - GEMMOLOG F.G.A. 

ØSTERVÅG 12, 4013 STAVANGER, TLF.: 51894436 

���!!i 
� Telefon 515219 87 

Ukens TILBUD 

BLAZER i semsket skinn kr. 1300,· 

13 

t----
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Helt slutt - og vi fortjener belønning, ifølge iklæ-røkende reklor Rune
Knutsen ved Nylund røykfrie skole. 

MÆHLE 

INFORMA FERIESENTER AS 

Østervåg 10 

VI Iran ferlel 
Midt I senlruml Hyggelige omglvelserl 

TLF◄ 5189 45 40 Man-fre 09.00-16.30 .r."''-
Torsd. 09.00-18.00 S R �

f llørd. 09.00-14.00 � ... �-.0 

1/aJtverlt & t?o. .f}.J 
Telefon 51 89 40 99- Østervåg 19 

Vårens og sommerens leker 
Mange fonlqel&ge sa■dsett, spann og spade, bad11ingto1, 

sohtennis, ringtennls og ringspill Hoppetau og uppestrik� 
mange sorter baller og størrelser, khnkekuler og 

vannpistoler. Traktorer, gocart, trillebårer, gravemaslun, 
dukkevogner og dukketriller. 

Våre Rogalandsbunader 
kan leveres i syv forskjellige mønstre og et variert 

utvalg i vestestoffer. 
Vi leverer og$! utstyr til bunadene 

som sølv og sko. 

Østcrvlg 25 - 4013 Stavanger - 11f. Sl 89 48 48 
Åpot: Hver dag J-16. Torsd. 9-19. u,nS. J-13 



14 

Har noen et brukt kjøleskap 
som står og støver ned? 

Vi på skolefrokosten på Nylund skole trenger mer plass til oppbe
varing av varer. Grunnen er at både matlyst og antall «morgenfu
gler» har økt. Dersom noen i bydelen vår kan avse et brukt kjøle
skap, vennligst ta kontakt med skolens administrasjon på 
tlf. 51 52 14 65. 

Trenger du hjelp til 
å reparere sykkelen? 

«MekkebusseID> 
kommer! 

Du betaler delene selv - vi hjelper deg gratis! 

Nylund skole 26. mai kl. 17 .00-20.00 

Arr: Prosjekt «sykkelistavanger». Stavanger kommune. 

Er du mellom 17 og 20 år og ønsker en tur til 
Sverige i sommer, bør du sende en søknad til 

Fritidskontoret innen 1. mai. 

I tiden 31. juli til 5. august pågår nemlig Nordisk 
Ungdomskonferanse i F.skilstuna i Sverige. Ungdommens 

framtid med vekt på ungdomskultur og ungdomspolitikk er 
hovedtema, og det er også avsatt tid til turer, ekskursjoner, 

underholdning og sosialt samvære. 

Ring fritidssjefen på tlf. 5150 71 76_ 
hvis du trenger å vite mer. 
Men busk søknadsfristen. 

Dersom du har dårlig råd, kan det være greit å vite at 
kommunen dekker både reise- og oppholdsutgiftene. 

Med vennlig hilsen Rolf Norås, fritidssjef 

Tilskudd til allment 

kulturarbeid 
Følgende kan B støtte: 

Amatørteatre, teatergrupper, musikkaktiviteter, folkedans, ballett 
og annen dans som kunstform og kulturytring, billedkunst, for
ming, fotografering, filming, kulturvern, kunstnerisk og andre kul
turelle innslag på møter og arrangementer organisert av ideelle, 
politiske og andre lag og grupper, kulturarbeid for barn og ung
dom, idrett. 

Kulturmidlene vil primært bli bevilget til 
utvikling av nye tiltak. 

Skjema fås ved henvendelse til Storhaug bydelsadministrasjon, 
tlf. 51 50 86 08. 
Utfylt skjema sendes Storhaug bydelsutvalg, 
Karlsmionegt. 6A, 4014 Stavanger. 

Søknadsfrist: 13. mai 1994 
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Misionsmøte 
i kirkestuen 

Varden kirke 

onsdag 4. mai kl. 19.30 

Terje Høiland 

«Bønn i møte 

med Kroatia» 

Bevertning - Misjonsoffer 
Bønnemøte kl. 19. 00 

All.E VELKOMMEN 

St. Johanne menighet: 

l\'lenighetstur 
søndag S. juni 

St. Johannes menighet 
arrangerer menighetstur til 
Rennesøy søndag 5. junj. 
Avgang med buss fra St. 
Johannes kirke kl. 10.00. 
Vi feirer familiegudstje
neste sammen i den gamle 
mellomalderkirken på 
Sørebø kl .  11.00. 

Etter ll\ldstjenesten hlir 
det lunsj i det grønne. 
Turen vil kunne by på en 
rekke interessante besøks
mål. 
Pris for dem som følger 
bussen: 
kr. 100.- pr. person. 

Storhaug skole 
inviterer til 

17. mai fest

kl. 11.00-13.00 

Tombola, kafeteria 
og k onkurranser 

i skolegården 
(i henhold til været) 

Bli med! Bli 

med! Bli med! 

Kanskje DU vinner i 

det store lotteriet! 

Neste nummer av 

Bydelsavisa 
kommer: 

onsdag [El iuni 

Innleveringsfrist: 
fredag 3. iuni 

17. maifest

i St. Johannes menighetssenter 

I år inviteres til 17. mai fest i St. J ohannes menighetssenter. 
Innbydelsen gjelder alle som bar lyst til å være med å feire 
nasjonaldagen. Kanskje er det en ide at noen går sammen? 
Det blir både tale for dage, underholdning og mat. Festen 
begynner kl. 19.00, i passe tid etter folketoget. 

Gudstjenester i Varden 
søndager kl. 11.00 

1. mai: 4. søndag etter påske er det høymesse ved Odd Edland. Det
blir nattverd og offer til Kristent Innvandrerarbeid.
8. mai: 5. søndag etter påske og konfinnasjonsgudstjeneste ved
Bjarte Thorsen og Odd Edland. Ivar Pedersen spiller trompet, og det 
blir offer og stss, 
12. mai: Det et torsdag og Kristi Himmelfartsdag. Gudstjenesten blir 
ved Odd Edlæ, og det er nattverd og offer.
15. mai: 6. dag etter påske og gudstjeneste ved Odd Edland.
Denne søndag n er det dåp, offer og skyss. 
22. mai: 1. pinsedag har Odd Edland gudstjenesten. Det blir både 
dåp, nattverd og offer. 2. pinsedag er det ingen gudstjeneste i
Varden.
29. mai: 1. søndag etter pinse har vi familiegudstjeneste ved Odd
Edland med offer og kirkekaffe.
5. juni: 2. søndag etter pinse er det gudstjeneste ved Atle Johansen
og offer til Sjømannsmisjonen. Det blir nattverd og skyss. 
7.juoi: Tirsdag og forbønnsgudstjeneste ved Odd Edland på kvelds
tid kl. 1930. 
U. juoi: 3. søndag etter pinse er det gudstjeneste ved lek gudstjenes
teleder Olaug F.skildsen. Det blir offer og skyss.
19.juoi: 4. søndag etter pinse er det gudstjeneste ved Odd Edland,
offer og skyss.
26. juni: 5. søndag etter pinse har vi gudstjeneste med nattverd ved
Odd Edland og Tor Berger Jørgensen. Denne dagen blir Heidi
Sandland innviet til misjonær. Offeret går til Det Norske
Misjonsselskap, og vi har kirkekaffe.

I sommer blir det gudstjeneste i Varden hver 

søndag bortsett fra 31.juli. 

VELMØTI! 

Sykkelens dag i Stavanger 
Stavanger kommune med kommunalavdeling for byutvikling har 
vedtatt en satsing på miljøvennlig transport.I den forbindelse er et 
sykkelprosjekt satt i gang. Prosjektperioden er satt til 1993-1995, 
og hovedmålet er at flere vil bruke sykkel framfor bil i tiden fram
over. 

I de anledning er det bestemt at søndag 5. juni 1994 skal være 
sykkelens dag. 

På denne dagen vil kultur og fritid i Storhaug Bydel samarbeide 
med de andre bydelene i Stavanger om 

0 

SIDDISTRAKKEN 

Dette er en kulturløype der flere kulturinstitusjoner holder åpent 
og har aktiviteter både for barn og voksne. En håper at familiene 
vil ta søndagsturen pr. sykkel denne dagen. I Storhaug bydel blir 
Bergeland bydelssenter en av kulturinstitusjonene som vil bolde 
åpent. 
Når siddistråkken nærmer seg vil vi gå ut med plakater og presse
omtale. 

Storhaug kullur og /riJid 



Bli ltjent med uteområdene i bydelen 

Alle barn i alderen 
fra 5-7 år og 1.-4. klassetrinn 

Kultur og Fritid ønsker l gjenta suk
sessen frå i fjor da vi oppfordret barne
hagene, skole/fritid og skoleklassene til 
l ta i bruk og bli kjent med uteomrlde
ne etter ryddeaksjonen.

Vi vil derfor fra Midjord bydelshus llne 
ut stintesnører som kan brukes nede i 
Ramsvig havn, samt legge ut rebusløy
pe i samme omrade. 
Aktivitetene vil plgl i ukene 17 og 18 
fra kl. 10.00-13.00 

For l koordinere dette på best mulig 
måte, ber vi dere om å ringe til Midjord 
bydelshus og forhåndspåmelde tid og 
dag som ønskes. 

Småjobbsentralen 
i MidJord bydelshus 

Trenger du hjelp til ! utføre jobber som: 

Lettere malerarbeide - rengjøring - vindusvask -
luking - hagearbeid - rydding av loft 

og kjeller og mye annet ..... 

Du betaler kr. 45.- pr. time til den/de som utfører Jobben for deg 
og ungdommene vil ha et ID-kort som forteller at de kommer fra 
Småjobbsentralen. 

Du blir kjent med dem, de blir kjent med deg. 
,.-

Ring oss pl tlf. Sl 56 36 61 melloin kl. 10-13 for oppdrag. 

Spøsmål angående Småjobbsentralen kan rettes til bydelshuset 
på samme tlf. nr. 

FRIVILLIG HJELP 

Har du tid og lyst til å gjøre en frivillig innsats for andre her på 
Storhaug? 

Trenger du hjelp, og ønsker du hjelp av frivillige? 

Den frivillige hjelpen kan være: 

- Besøk
- Følge til/fra gjørem!I
- Kjøre eller gå en tur
- Vennskapsfamilie
- Reservebesteforeldre
- Hjelp til å handle
- Hjelp til praktiske ting
- Hagearbeid
- Nabohjelp

Er DU interessert: Ring tlf. Sl 56 15 85 
Har DU bruk for hjelp: Frivillighetssentralen, Storhaug bydel 

Frivillighetssentralen 

BYDELSAVISA 

Velkommen til 

«Bli )tjent tretten» 
på Midjord Stadion. 

Mor og barn gruppene fra 
Nylund og Midjord inviterer 
med dette alle gruppene til 
«Bli kjent treffen» 

torsdag 28. april 

kl. 10-13 
Alternativ dag er torsdag 
5. mai samme tid hvis været
slculle bli dtlrlig.

P! programmet st!r fra kl. 10: 

• Aktiviteter og leker for
barna

• Sosialt samvær med
grillkos

• Felles sang og
underholdning med Nina.

HUSK: ALLE tar med seg 
sin egen grillmat - og noe å 
drikke - ev. kaffe. 

Torhild Halvorsen 
Midjord bydelshus 

Søknadsfrist 

- bydelshus

Vi minner om at søknadsfris
ten for leie av lokaler i 
Midjord bydelssenter og 
Bergeland bydelssenter er 1. 
mai. 

Bydelssentrene leier ul til 
private tilstelninger, lag og 
foreninger med bydelstilk
nytning. 

Spørsmål ang. leie kan rettes 
til 

Midjonl bydelssenter, 
tlf. Sl S6 36 61 el 
Bergeland bydelssenter, 
tlf. Sl 53 52 67 

Til beboere eller 
kjente av beboere 
på Storhaug 

Jeg, Bente, arbeider på 
Stavanger kulturhus 
V/info.torget. Lenge har jeg 
forsøkt å finne leilighet til 
meg og min datter Charlotte 
på 14 år, som går på St. 
Svithun skole - men uten 
hell. Leier du ut - eller Jcjen
ner du noen som kan hjelpe 
oss med en plass å bo? Vi 
ønsker oss en tre roms leilig
het. Er greie, vanlige men
nesker. Sikre betalere. 
Tif. arbeid: 51 50 71 70, tlf. 
priv. 51 66 47 99. 

Hilsen Bente og Charlotte 

'

IDRETTSLAGET BRODD 

Arrangementet av IL Brodd 1994 

Miniputt-turnering på Midjord Stadion 23. og 24. april. 
Ansvarlig: ungd. avd. 

St. Hans aften 23. juni på Godalen badeplass. Ansvarlig: styret. 
Guttetumering - 7., 8. og 9. oktober på Midjord Stadion. 
Ansvarlig: Bjørn Sivertsen. 

Juletresalg p! Midjord Stadion hele desember måned. Ansv. 
Styret. 

To utlodninger - en i mai/juni og en i september/oktober. 

Vennskapsfamilie 
Har du og din familie litt tid, og lyst til 1 bli kjent med familier 
som har en annen kulturell bakgrunn? 
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Frivillighetssentralen, Storhaug bydel, ønsker l komme i kontakt 
med norske familier som kan tenke seg ! være vennskapsfamilie 
for utenlandske familier på Storhaug. 

INNVANDRERE OG FLYKTNINGER VIL HA NYTI'E OG 
GLEDE AV NORS� VENNER SOM KAN Gl DEM: 

Mulighet til å bli bedre kjent med det norske språk gjennom 
naturlig sosialt samvær. 
Kunnskp om norsk dagligliv, holdninger og samværsformer. 
Muligheter for å bli bedre kjent i bydelen. 

HVA KAN EN GJØRE SOM VENNSKAPSFAMILIE 
være med å gi språktrening. 
Dele felles interesser, og inspirere hverandre til nye. 
Sosialt samvær hjemme o� ute. 
Hjelpe til med praktiske ting. 
Være med som kulturoversetter for hverandre. 
være en som lytter. 
Være et ledd i et nytt nettverk i det norske samfunn. 

HVA FÅR DERE SOM VENNSKAPSFAMILIE 
Vennskapsfamiliene skal være et tosidig forhold der begge 
parter gir, og Br noe igjen. 
Som norsk familie vil du/dere få ny og !>«:rikende kunnskap 
om annerledes kultur, musikk, mat, levevis og livssyn. 
Samtidig få erfaring og glede av å være med som brobyggere 
mellom forskjellige kulturer. 

KULTURFORSKJELLER EKSISTERER, VED ØK.ET 
KONTAKT VIL NOE ANNET KOMME I FOKUS: 
DE MELLOMMENNESKELIGE BEHOV SOM 
VI HAR FELLES. 

Frivillighetssentralen vil være behjelpelig med ! knytte kon
takt mellom personer som kan passe for hverandre. 
Er du/dere interessert, eller ønsker mer infonnasjon: 

RJNG FRIVILLIGHETSSENTRALEN , STORHAUG 
BYDEL, TLF. Sl 56 15 85. 

Pensjonisttur til Haugesund 

26. mai

Varden menighet arrangerer tur for pensjonister 26. mai. Det blir 
fremmøte og avreise med buss fra Varden kirke kl. 09.00. Turen 
går først gjennom Rennfasttunnelene til Mortevika, hvor vi tar 
fergen over til Atsv!gen. Vidre går turen til Haugesund hvor vi 
spiser middag på Neptun hotell. Hjemover kjører vi over Kannøy 
med stopp ved Avaldsnes kirke, hvor det bli andakt og omvisning. 
Ferjeturen over Boknafjorden går fra Skudesnes til Mekjarvik. Kl. 
17.00 er vi tilbake ved Varden kirke. Turen vil koste kr. 150.- pr. 
person. 

Påmelding til prestekontoret i varden kirke. 

Frist: 19. mai. 



BYDELSAVISA 

Ballettdansere søker gyinsal 
For ett og et halvt år 
siden startet Astrid 
Behrens ballett-
undervisning i salen 
på Midjord bydels
senter. Pågangen av 
interesserte har vært 
stor og nå trenge� bal
lettdanserene et større 
lokale - salen blir rett 
og slett for liten. 

Av Ole G. Ueland 

Astrid Behrens er utdannet innen 
ballett-faget og underviste tidli
gere på et høyere nivå. For et par 
år siden ble hun mor og da ble det 
mindre tid til dette. Hun var med 
i en av Mor-barn-gruppene i by
delen. Det var her hun fikk ideen 
om å leie salen på Midjord by
delssenter og starte opp med bal
lettundervisning. l januar 1993 
tok hun fatt med de første «eleve
ne» og siden den gang har det 
bare gått slag i slag. Antall bal
lettdansere har bare økt og nå 
trenger de en større sal. 

! .,;--

. r LAVPRIS- � 
SLAKTEREN 
v/Bybru-tunnelen. 
Haugesundsgt. 7
Her får du førsteklasses mat 
til virkelig lave priser. Så ta 
twen til den rimelige slakteren 
v/Bybru-tunnelen du også. 

Kjøttdeig ·4·· gøo
pr.kg KUN 

K·1 øftp':ølse_r 
t.ie . '; '°

llf� kg KUrf • .. 24 
Grillpølser29øo
pr.kg KUN 

Bacon 69 90

pr. kg KUN 

Husk ellers virt 
mange gode tilbud 

ÅPNINGSTIDER: 
Tatllo,vet og HaugNUndagL 
Manda1>-torsdag Id. 9-16.30. 
Fredag Id. 9-18. Lørdag kl. 9-13. 
Gjensidigebygget 
Mand., tirsd., oosd., fred. Id. 9-16. 

Torsd. Id. 9-18. Lørdag Id. 9-13. 

- Det blir litt trangt under taket
og mellom veggene her, særlig
når de voksne trener. DE krever
selvsagt litt mer plass. Dessuten
hadde det vært kjekt med en sal
som var litt mer innrettet for bal
lettrening. Jeg skulle ikke sagt
nei takk hvis jeg fikk muligheten
til å legge treningen til en gym
sal, sier Astrid Behrens.

Et tilbud til bydelen 
- Undervisningen er i hovedsak
et tilbud til innbyggerne i byde
len og jeg har tro på at et opplegg
som dette kan være med på å ska
pe et bedre nærmiljø. Før jeg
startet opp, loddet jeg interessen i
bydelen. Jeg snakket både med
barn og voksne og interessen vir
ket svært lovende. l år har jeg to
partier som har benyttet seg av
tilbudet. Det første partiet består
av barn og det andre av ungdom
og voksne, sier Astrid Bebrens.

Mye lek og litt alvor 
16 små ballettdanserinner mel
lom fem og åtte år står oppstilt på 
rad og rekke. Flotte drakter, kon
sentrasjon på topp og stor utø
verglede - dette er gøy! 
- Første posisjon. Klar! Bli der.
Ytterste armen ned og bøy fram
over. opp på halvtå, kommande
rer Astrid Behrens og barna lys
trer.

Slik foregår den alvorlige delen 
av ballettundervisningen, men 
når ballettimen er på 45 minutter 
rekker man også en god del lek. 

- For det meste er de ukentlige
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Interessen for ballettundervisning har vært stor • og barna storkoser seg, forteller Astrid Behrens.

ballettimene basert på lek. Det er delta selv. Jeg danser jazzballett gang i mitt liv er trim blitt gøy 
ikke rett å gjør noe annet med på partiet som kommer etter at Det er ikke lenger et ork å trim
såpass unge utøvere, men litt datteren min er ferdig. For første me, sier Elisabeth Andreassen. 
alvor må til hver gang, sier Astrid 
Beherns. 

Veldig sosialt 
Ute på gangen sitter foreldrene 
og ser på barna mens de danser. 
Man må nesten være blind hvis 
man ikke ser at også foreldrene 
syns at dette er gøy . 
- For det første er dette veldig
sosialt. Man får anledning til å bli
kjent med andre fra samme bydel
som seg selv og så kan man også

9{ing oss, 7
' og vi bringer deg 

varm middag og fersk, nysmurt 

'71 mat hver dag

/1..ndersen XjØK..,ks,n & 1(pfonia{
t -·• ?f::Uffesurufsgt, Stavange1j raf 51 56 33 92

� 
eie� U/J nytt miljø . .>iperit: '.Mmuiag-frfJUlfJ: 08J0•18
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