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ulestemning på 
torhaug skole 

1ulegrana er tent i skole-
rden, og korpset har øvd inn 

.ngene som får tilhørerne i den 
Ue stemningen. Bydelsavisa 

:fikk være med da k lasse lA på 

,torhaug skole laget sin egen
adventskalender av pepperkake
figurer. 

På midtsidene kan du møte 
unge bakere, se bilder fra årets 

_revy, og lese om Kreativt 

1
0ppvekstmiljø - et prosjekt de 

grunnskolene på Storhaug 
al delta i fra neste år. 

Julestemning i skolegården: 
Onsdag 7. desember ble julegrana tent på 

Storhaug skole, til toner fra Storhaug skolekorps. 

y sjanse for Tou Scene 
idere drift på Tou Scene er -Vi har fått en siste sjanse, sier
"kret. Forhandlinger med kre- daglig leder Line K. Røreng, 
";torer og investorer, samt of- som er optimist med tanke på 
ntlige tilskudd har gitt et godt framtiden. 

Bru til Vassøy 
nnlag for driften i 2006. Mer på side 4

JULETRESALGET PÅ KJELVENE 

Vi er nå tilbake på 
vår vanlige plass 
på Kjelvene. 

Vi har godt utvalg 
i juletre, pynte
grønt og kranser. 

Vi ønsker gamle 
og nye kunder 
velkommen! 

Er det lenge siden du bar sett oss? 

00 
CARL E BUCH AS 

opticus 
E T A B L E R T 1 9 0 8 

Ansv. optiker Per Kåre lsachsen 
Kirkegt. 3, 4006 Stavanger 

Tlf.: 51 52 04 25 

Eksempel på vår Komplett-serie: 

Progressive briller fra kr. 1485,-

Bystyret vedtok mandag 
5. desember å gå inn 'for at
det bygges bru til Vassøy. Et
f lertall på 34 representan
ter stemte for bru, 17 for et
utvidet ferjetilbud og 16 for
tunnel.

-Dette er den beste løsningen
for oss, sier Jarle Stormark,
som bar vært aktiv i aksjons
gruppa som har jobbet for

FN's frivillighetsdag: 

bru-alternativet. Han fortel
ler at de aller fleste, rundt 90 
prosent av innbyggerne på 
Vassøy, ønsket dette utfallet. 

-Med bru får vi tilgjengelig
het til byen døgnet rundt.
Dette betyr mye, ikke minst
for barn og unge, og for bru
kere av kommunale hjemme
tjenester, sier Stormark.

. Se side 2 

-Alle har noe å gi!
-Alt dreier seg ikke om penger
her i livet. Jeg synes det er
viktig å arbeide som frivillig,
og gi noe til andre mennesker.
Det gir opplevelser som gir ny
inspirasjon, sier Sverre Heiden
berg.

Han er en av rundt 50 personer 
som er tilknyttet Frivillighets
sentralen på Storhaug. Mandag 
5. desember ble FN's frivil
lighetsdag markert. Hver dag
året rundt blir det lagt ned et
stort antall timer frivillig ar
beid i idrettslag, menigheter og
organisasjoner. Frivillighets
dagen er en markering hvor
betydningsfullt dette arbeidet

, 

er både for dem som arbeider 
som frivillige og for dem som 
nyter godt av tjenestene. Frivil
lighetssentralen på Storhaug er 
en av mange arenaer for frivil
lig innsats. 

.. 

Rogalands Avis
journalisten forteller om 
mat, vin og jul... 

Side3 

Julegaver 
Hva med en julegave fra 
bydelens egne kunstnere? 

Side JO 

Joseøhine 
Om forgangne tiders opp
dragelse av pigebørn. 

Side 12 

Tre nye bøker med lokal 
tilknytning er omtalt. 

Side 13 

-Det gir meg mye å hjelpe and
re mennesker. Jeg kommer i
kontakt med andre og lærer nye
ting, sier Sverre Heidenberg.
Han mener det har en verdi i seg
selv å stille opp for andre uten
betaling fordi drivkraften da er
en indre motivasjon.

Heidenberg ønsker flere ung
dommer som deltakere i frivil
lig arbeid og mer frivillig arbeid 
med ungdom og nye landsmenn 
som målgruppe. 

Sverre Heidenberg er en av få 
menn som er engasjert i Frivil
lighetssentralen. På side 5 kan 
du møte seks av kvinnene. 



Side 2 

Jul i overfloda 

av Sonja D. Tinnesand, 
gruppeleiar Stavanger SV 

Det er ikkje noko eg treng ønske 
meg til jul. Det slo ned i meg som 
ei sjok.kerande innsikt medan eg 
sat he.r framfor PCen. Eg hadde 
logga meg inn på nettbank.ent og 
sat og lappa på mitt dårlege sam
vit med å sende pengar til Redd 
Barna, Raude Krossen, Amnes
ty International, Regnskpgfon
det og alle dei andre som treng 
gåver. Eg lever i den rikaste 
byen i det tikaste landet i verda. 
På dei omtrent 40 lra som er gått 
sidan eg for første gong eg kan 
hugsa var ein liten unge som såg
pl pak.kane under juletreet m,ed 
stor spenning, er eg kommen så 
langt at eg har alt. Eg er heilt 

sikker på at eg har altJo.r mykj� 
_nå.r eg tenkjer meg om. Og eg 
veit at fleirtalet i Stavanger ed 
same situasjonen. 

Det verste er kan hende at vi har 
alt for myke av di nokon andre 
har alt for 'lite. Rikdomen er 
skeivt fordelt i verda, seier vi 
av og til med alvorsttmg røyst 
og meiningsfull tone. Slik at det
bøyrest ut som eit visdomsord, 
eit filosofisk innsikt om den lag
naden som gjer nokon mylge og 
nokon andre lite. Men slik er det 
jo ikk:je. Fo,rdeljnga av velstand i 
Norge, i Stavanger <;>g i verda er 
ikkje fordelt ulikt av lagnaden. 
Det er menneska som fordeler. 
Det er medvitne, politiske val 
og handlingar gjennom lang tid 
som er grunnen til at omkring 
tretti tusen ungar døyr kvar dag. 
av rnatmangeJ - eller av sjuk
dommar som dei ville overt�d 
om dei budde her. 

Bydelsavisa 

Det er ikkje tilfellet som avgjer 
kven som skal ha gode dagar, og 
kven som skal arbeide tolv ti
mar dagen frå,dei er åtte år for å 
halde liv i seg sjølve og familien. 
Framleis lever over ein f-,mtedel 
av jQrdas befolkning i fattigdom. 
Den økonomiske og militære 
overmakta til stormaktene er 
ein av dei viktigaste gr11D.Dane 
til underutvikling og manglande 
økonomisk framgang i mange 
fattige og udemokratiske land. 
Folk må sjølve kunne avgjere 
den økonomiske og politiske 
utviklinga si for å f1 økonomisk 
og politisk: framgang. For meg er 
dette ein viktig politisk kamp. 

Om ikkje alle de som les dette 
er samde med meg i at de vil 
vere med i politisk arbeide for 
l forandre den. grunnleggjande
to.rdellnga av godar i verda. kan
de kanskje ta i mot ei anna ut
fordring: Ojer noko som kan

tyde ei lita forandring no når vi 
fei rar at sola snur. SjA om du kan 
finne på noko som iklrje berre 
au.kar focbruket, når du ·skal velje 
gåve til dei rundt deg som har 
like god råd som du. Kan hende 
finn du gåver som både du sjølv 

' og mottakaren kan ha det kjekt 
med etter at pa.ldq:,n er opna. Kva 
med ein kveld på teater, ein ki
nobillett eller ein invitasjon til 
middag? Eller noko heilt anna, 
som du veit at nokon du vil glede 
kjem til å setje pris på. 

Qje noko av rik.domen din til 
nok.on som bruker den til noko 
viktig; ei gåve til Redd Barna. 
til· Amnesty eller Naturvem
foroundet Gje deg sjølv og alle 
du er glad i, god tid og mykje 
omtanke 'i julehelga. Og kjenn 
etter om du kanskje skal ba som 
mil fur neste år å engasjere deg

i no� som k� fotandre verda 
endå meir grunnleg,gjaflde. 

Møter i bydelsutvalget 
Storhaug bydelsutvalget startet mig denne restfordelingen av Vanskelig bue terende hus i kvartalet BS2 og 

bygging av et midlertidig park
eringsanlegg i to etasjer, ønsker 
Storhaug bydelsutvalg å kom
mer med følgende merknader: 

møtet i november med en om- tilskudd for 2005: Alf Aslaksen (FRP) tok opp 
at den nye miljøgata mellom 
Eigersundsgata og Østre Ring 
utgjør en bue, som er vanskelig 
å finne den rette kjørebanen i. 
Dette resulterer i at trafikken 
ned fra Egersundsgata i svin
gen bruker venstre kjørebane, 
og møter motgående trafikk 
i dennes kjørebane. Forslaget 
fra Alf sendes over til kommu
nalavdeling for teknisk drift. 

visning på den flotte, rehabilit
erte Nylund skole. Finn Lea 
viste stolt fram skolens mange 
nyoppussete rom. 

BoHgbygging i Emmaus 

Under behandling av reguler
ingsplan for utbygging av områ
det på Emmaus Gård (Waisen
husområdet) sørget Geir Rolan
dsen (H) for et vedtak som viser 
til bydelens knappe grøntar
ealer og at bydelsutvalget håper 
at reguleringsplanens område
grenser blir regulert slik at fria
realene utvides. 

Mer parkering i Lervig 

Under behandling av bebyg
gelsesplan for Lervig, felt B5 
tok Svein T.J>isani Førland (SV) 
initiativ til et vedtak {)ID at det 
må etableres 1 parkeringsplass 
pr. bolig på egen grunn og at 
romslige familieleiligheter med 
livsløpstandard prioriteres. 

Tilskuddsmidler 

Bydelsutvalget vedtok enstem-

Neste nummer av 
BYDELSAVISA 

kommer ut 
20. FEBRUAR

Frist for levering av stoff/ 
annonser er 
10. FEBRUAR

E-post:
storhaug.bydelsavis@ 

enternett.no 

Frisinn Basketball, 

kr 8.000,- til basketskole 
Bergeland Bydelssenter, 

kr 2,000,- til kultur-
arrangement 
Broddprosjektet JF, kr 21.430,
til div arrangementer og drift 
Varden menighet, 

kr l.000,- til aktivitetsdager 
Volvene sangkor, kr 3.000,
til lO års jubileumskonsert 
Sameiet Vikedalsgata, 
kr 2.000,- til julearrangement 
Storhaug skolekorps, 

kr l0.000,- til instrumenter og 
uniformer 
St. Johannes menighet, 
kr 1.000,- til korkurs og 
barnegudstjeneste 
Vassøy vel, 
kr 10.000,- til lokalt bydelshus 
Lions Club Storhaug, 
kr 6.000,- til juletrefest 
St. Svithun skole, kr 8.000,- til 
juleball 

Bydelsavis 

Bystyret har bevilget kr 51.714 
som ble overført til Storhaug 
bydelsavis. 

Utgiver: 

Riving på Nytorget? 

Det bør ikke rives gamle hus på 
Nytorget før reguleringsplanen 
er vedtatt og arkitektkonkur
ransen er avholdt. Storhaug 
bydelsutvalg vedtok en skarp 
uttalelse om Nytorgets framtid 
på sitt møte i desember. Et
ter forslag fra Todd Slaughter 
(Samarbeidsutvalget for bebo
erforeninger på Storhaug) vil 
denne uttalelsen bli oversendt 
til Kommunalavdeling byut
vikling og byantikvaren: 
"Med bakgrunn i forslag fra 
Stavanger parkeringsselskap 
og ordfører Leif Johan Sevland 
(Stavanger Aftenblad 04. og 
05.l l.2005) om riving av eksis-

Riving må ikke igangsettes 
før reguleringsplanen er ved
tatt, arkitektkonkurransen er 
avholdt og bebyggelsesplan for 
kvartal BS2 er utarbeidet. Krav 
om riving av eksisterende hus i 
dette kvartal skal ikke legges til 
grunn forarkitektkonkurransen. 
Reguleringsbestemmelsene om 
byfornyelse gir mulighet til å 
beholde eksisterende hus og 
legge disse inn i nye prosjekter, 
hvis det er hensiktsmessig, el
ler alternativt kan hele kvartalet 
fornyes." 

Feil om hundehold 

Bydelsutvalget behandlet lokale 
forskrifter om hundehold i mai 
i år, men vedtaket ble ikke kor
rekt g jengitt i sakspapirene. 
Det rette vedtaket skal være 
at bydelsutvalget gikk inn for 
at hele friområdet fra Brei
vik til Hillevågsvatnet med 
tilliggende friarealer underleg
ges båndtvang og at hund skal 
holdes i bånd på lekeplasser. 

Redaktør: 

Storhaug bydelsutvalg 
Postboks 1608, Kjelvene 

4093 Stavanger 

Sigrid Marie Bækholt 
Tlf. : 926 56 544 

Redaktør nr. 6-05: 
Jan Tore Horpestad 

Avisstyre: 
Elin Rydningen (leder) 

Torgrim Olsen 
lngebeth Bergesen Himle 

Annonsesalg: 
Tore Kristian Tjemsland 

Tlf.: 924 61 829 
Layout: 

Jan Tor.e. Horpestad 

Nr. 6 - desember 2005 

Bru til Vassøy: 

-Beste løsning
for øy-boere

Vedtaket om at det skal byg
ges bru til Vassøy er den beste 
løsningen for beboerne, men
er Jarle Stormark, som er en 
av dem som har stått i spissen 
for bru-aksjonen. 

-Bru-løsningen vil gi større
uavhengighet, også for alle
som ikke bruker egen bil.
Stormark peker blant annet
på at barn og unge får lettere
tilgang til skole, fritidsmiljø
og idrettsaktiviteter, eldre
og syke får bedre tilgang på
kommunale hjemmetjenester,
og konfirmanter kan komme
til og fra undervisningen på
egen hånd. Videre at myke 
trafikanter - syklister, gående,
rullestolbrukere - får like stor
bevegelsesfrihet som bilister.

I tillegg vil bru-løsningen 
også inkludere forbindelse for 
beboere på Langøy, der skole
barn i dag må bruke båt for å 
komme til skolen på Vassøy. 
Bru er dessuten et billigere al
ternativ enn tunnel. 

Vedtaket i Stavanger by
styre legger en klar føring 
for fylkeskommunen, som 
skal fatte endelig avgjørelse 
i saken. Ifølge Stavanger Af
tenblad skal det mye til at 
fylkeskommunen ikke følger 
bystyrets innstilling. Det er 
uklart når bru-prosjektet kan 
settes ut i livet, men 5-6 år

til byggestart er ikke usann
synlig, bl.a. fordi Ryfast skal 
gjennomføres først. 

-Jeg håper det kan skje for
test mulig. Ferjetilbudet i dag
er for dårlig og må bli bedre
i påvente av brua. Ferja er for
liten og hver dag blir biler
stående igjen, sier Stormark.
Han mener at også veinettet
på Vassøy må utbedres for å
tåle den økte trafikken fast
landsforbindelse vil medføre.

Reguleringsplanen legger opp 
til bygging av 320 nye boliger 
på Vassøy. 

-Skole og barnehage har kapa
sitet til dette, men veinettet er
ikke godt nok, sier Stormark.

Distribusjon: 
Nylund skolekorps 

v/Egil Larsen 
Tlf.: S1 52 86 42 

Opplag: 7700 

Trykkeri: 
Dalane Tidende 
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Tore Bruland har besøkt alle spisestedene i Stavanger og Sandnes 

Jakten på det perfekte måltid 
profilert restaurant

kritiker og vinanmelder i 
Rogalands Avis kunne man 
kanskje tro at Tore Bruland 
feirer jul med lekre, kalori

rike retter på rekke og rad. 
Men nei. 

Når vi spør hvilken mat som 
er obligatorisk for ham i julen, 
blir han ganske stille før han 
svarer: -Mandariner. Lukten av 
mandariner. Slik har det vært 
siden jeg var liten og vi fikk en 
kasse mandariner i hus hver jul 
og spiste til det var tomt. 

Så godt, så enkelt - for å sitere 
reklamen for en ferdigmat
produsent som neppe tjener 
store penger på Tore Bruland. 
Det blir riktignok spist både 
Grandiosa og halvfabrikert 
mat hjemme i Lysefjordgata 
på Storhaug, men slikt overla
ter han til resten av familien; 
ektefelle og tre barn på 12, 14 
og 18. Selv tilbereder han hel
ler en kylling eller entrecote. 
Bruland tilstår at han også kan 
ha glede av gåselever. Eller en 
god biff. Egentlig liker han det 
meste, unntatt Kalles kaviar -
og makrell i tomat om har stått 
åpnet i kjøleskapet noen dager. 
Transmaken frister ikke. Tore 
Bruland liker mye, men spiser 
altså ikke hva som helst. For 
eksempel holder han fingrene 
unna fatet med julekaker. -Det 
er usunt. Julekaker består stort 
sett av mel, smør og sukker. 

Tradisjonell norsk julemat fris
ter ikke gastronomen Bruland. 
-Det er en merkelig skikk at på
den største festdagen i året set
ter man fram tørket lammekjøtt
og kålrabistappe.

-Hva vil du selv velge som jule

middag?

-Reinsdyrsteik med kokte pote
ter, fløtesaus, tyttebærsyltetøy
og waldorfsalat. Det er noe av
det beste jeg vet, sier Bruland
og antyder at en god bordeaux
kan være passende drikke til
herligheten.

"Gundersen og Slettebø" 
Tore Bruland begynte sin yr
keskarriere som førskolelærer. 
I 17 år jobbet han i flere barne
hager i Stavanger, blant andre 
St. Johannes og i Steinhagen, 
der han var styrer. Samtidig 
hadde han fra barndommen av 
hatt interesse for mat. Faren var 
kokk og Bruland lærte mye av 
ham. Mens han ennå jobbet i 
barnehage, begynte han i 1997 
å skrive restaurantkritikker i 
Rogalands Avis. Sammen med 
andre gikk han ut på byens res-

forskjellige produktene rettfer
dighet, sier Bruland, som tror 
han må ha smakt 3-4000 ulike 
viner i årenes løp. 
-Jo dyrere vin, jo bedre?

-Dyr vin er bedre enn billig vin.
Dyre viner kan være utrolig go
de. Men en vin til 2000 kroner
er ikke 20 ganger bedre enn en
til 100 kroner. Det finnes mye
snobberi når det gjelder vin.
-Hvilken vin vil du anbefale nå

til jul?

-Det må bli en Monte Antico
2004 til 108 kroner. Det er den
vinen soin akkurat nå gir mest
for pengene · •

Snobbeskolen 

Tore Bruland er restaurantkritiker og vinekspert i Rogalands Avis. 

I 2002 gav Bruland ut boken 
"Snobbeskolen". Noe av tanken 
med boken var å rette et kritisk 
skråblikk nettopp på snobberi 
knyttet til mat og vin. 

tauranter for å teste kvalitet og 
service. Vurderingene førte 
Bruland i pennen, og de kom 
på trykk i avisen signert pseu
donymet "Gundersen og Slet
tebø". 

-Det var en spennende jobb, og
en utfordring å holde identite
ten hemmelig. Vi holdt på med
dette i nesten tre år. Etter hvert
begynte jeg å skrive en vinspal
te i avisen i eget navn. Da var
det ikke så vanskelig for folk å
legge to og to sammen, og jeg
valgte å fortsette med restau
rantanmeldelsene i full åpen
het. Nå sier jeg fra til personalet
i hvilket ærend jeg kommer.

-Hvordan reagerer de når du

kommer?

-Jeg blir tatt godt imot, men
jeg ser jo at folk blir nervøse.
Det blir som å gå opp til eksa
men uten å få forberede seg,
sier Bruland. -Men jeg prøver
å legge vekt på å få fram det
beste i folk. Samtidig er det jo

slik at noen ikke får det helt til. 
Noen fordi de ikke kan bedre. 
Det finnes altfor mange dårlige 
restauranter. 

Best i byen 
Tore Bruland har i løpet av åtte 
år besøkt samtlige spisesteder i 
Stavanger og Sandnes, og kjen
ner bransjen på godt og vondt. 
-Hva kjennetegner en god res

taurant?

-Det er restauranter som lager
god, skikkelig mat. Ikke nød
vendigvis så fancy, men med
utgangspunkt i kvalitetsråvarer
som blir tilberedt riktig og ikke
for mye. Dessuten bør man ha
et bra vinkart med rimelige pri
ser. Det viktigste er likevel at
personalet er flinke med folk
og ser gjestens behov.

-Hvilke restauranter er de bes

te i byen?

-Tango og Craigs er de to abso
lutt beste. Jeg liker også Cafe
de France, som er en perle litt
utenfor sentrum.

Vinkjenner 
Å bedømme vin med terning
kast slik de fleste aviser gjør 
kan kanskje få noen til å tro at 
resultatet er basert på tilfeldig 
synsing. Det er langt fra tilfelle. 
Perfeksjonisten Tore Bruland 
forteller at han har lest mye om 
viner. Han har forelest på kur
ser om mat og vin på Gastro
nomisk Institutt og undervist i 
vinlære på Hotellhøgskolen. I 
8 år har han hatt sommerjobb 
på Kammermusikkfestivalen 
i Risør - som "hjelpegutt" på 
kjøkkenet om dagen og som 
vinkjenner om kvelden. 

-Seks ganger i året er jeg
sammen med 10-15 andre jour
nalister med på Vinmonopolets
prøvesmaking. Da kler vi oss
i hvite laboratoriefrakker og
jobber i lokaler spesielt laget
for vinsmaking. Vi smaker og
spytter, gjerne opp til 100 for
skjellige produkter på en dag.
Man må være trent for å gjøre
en skikkelig jobb som yter de

Selge bolig? 

-Vi er nok for opptatt av mat og
vin, tilbehør og kjøkkenutstyr.
Vi er litt ute av fokus her. Jeg
tror dette er et overskuddsfeno
men. Vi har alt, men mangler
kanskje noe viktig å engasjere
oss i. Mat og drikke er viktig,
men ikke det viktigste i livet.

Ta julen tilbake 
-Egentlig hater jeg julen, sier
Tore Bruland. -Jeg blir depri
mert av alt kjøpepresset og at
folk kaver sånn for å få alt på
plass. Jeg mener vi burde ta
julen tilbake, med den fred og
høytid som hører med. Vi kla
rer oss godt med færre kaker.
Hele huset trenger ikke være
rent. Vi kan dempe presset til å
kjøpe dyre presanger. Vi kunne
bruke dagene rundt selve julen
til dette og ikke begynne halv
annen måned før.

Tekst og foto: 

Jan Tore Horpestad 

Kontakt oss for et godt tilbud! 

meglerhuset 

ottesen &dreyer 
Statsautorisert eiendomsmegler MNEF 

Tlfe 5 I 53 20 20 
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Tou Scene AS er sikret fortsatt drift 

-Nå starter det kjekkeste arbeidet
En sliten men glad Line K. 
Røreng kan endelig senke 
skuldrene etter en lang peri
ode i uvisshet om Tou Scenes 
framtid. Som daglig leder ser 
hun nå fram til å jobbe for å 
fylle de ærverdige lokalene 
med et mangfold av kultur
aktiviteter. Hun forsik.rer at 
døren står åpen for lokale ini
tiativ, og utfordrer Storhaug
beboerne til å være med på 
utviklingen av kulturfabrik
ken Tou Scene. 

Line K. Røreng begynte i job
ben som daglig leder for Tou 
Scene 24. oktober. Dagen etter 
ble det klart at investorene sa 
nei til en ny kapitalutvidelse. 
Først onsdag 7. desember ble 
det klart at den videre driften 
var sikret. Underskuddet for 
inneværende driftsår er dekket 
gjennom en kombinasjon av 
offentlige og private tilskudd 
og en avtale med kreditorene. 
Neste år er Tou Scene sikret til 
sammen 1,8 mill. kroner i drift
stilskudd fra stat, kommune og 
fylkeskommune. 

-Jeg tror vi skal få dette til gjen
nom en nøktern og disiplinert

drift. Samtidig er der viktig å 
øke inntektene. Vi har god ka
pasitet, og ønsker flere brukere 
av lokalene våre, sier Line K. 
Røreng. 

Hun mener at Tou Scenes rykte 
som et sted for "smale" kunst
neriske uttrykk er noe misfor
stått. -Vter ennå i startgropen 
og har ikke noen definert pro
fil som skulle tilsi en slik opp
fatning. Miljø og profil bygges 
opp av brukerne sammen med 
oss som jobber her. Vi ønsker 
å gi rom for de smale arrange
mentene, men også være et sted 
der tilbud for et bredere publi
kum skal ha sin plass, for ek
sempel gjennom arrangementer 
for barn og eldre. Det er bred
den i arrangementene som skal 
skape profilen. 

De siste ukene har hun merket 
stor interesse for Tou Scene. -Vi 
har hatt mange omvisninger for 
ulike grupper, fra Rotary til be
boere på Alders hvile. 

Røreng ser det som viktig å for
midle at Tou Scene gjerne vil 
samarbeide med ulike aktører, 
som skoler, eldresenter, festi-

valarrangører, revygrupper m.v. 
I tillegg har en allerede begynt 
med kommersiell utleie til blant 
annet julebord. Tou Cafe Bar er 
dessuten åpen for alle mellom 
kl. 12 og 14 hver dag. Målet er å 
ha en dagåpen kafe, i tillegg til 
servering knyttet til åpne eller 
private arrangementer. Røreng 
tror kafedriften er avhengig av 
at det skjer noe i lokalene som 
trekker publikum til stedet. 

-Nærmiljøet er viktig for Tou
Scene. Det bot mange aktive
kulturbrukere og utøvere på
Storhaug, og jeg ønsker velkom
men alle initiativ som kan bidra
til et variert tilbud i lokalene
her. Har du en ide, så ta kontakt,
sier Line K. Røreng.

Mer om hva som skjer på Tou 
Scene AS kan du finne på 
nettsiden www.touscene.com. 

Line K. Røreng er 

daglig leder på Tou Scene AS, 

med utsikt fra terrassen utenfor 

Tou Cafe Bar i bakgunnen. 

Loffere - en vandring fra Oslo til Stavanger
Med videokamera og minimalt 
med bagasje og penger tok 
Andreas Siqueland og Anders 
Kjellesvik nylig fatt på turen 
Oslo-Stavanger til fots. Hen
sikten var å følge den gamle 
lofferuten "Sørlandstråkket", 
som har vært benyttet av men
nesker på vandring i tidligere 
tider da omstreifere var et van
lig innslag langs veiene. 

Vandringen er dokumentert ved 
flere timers video-opptak, som 
vises uredigert i Ølhallene på 

Tou Scene. Opptakene vises på 
tre storskjermer, der publikum 
kan følge vandringen, stående 
eller sittende på madrasser. 

-Madrassene er et symbol på
den gjestfrihet vi var avhengige
av på turen, sier kunstnerne. De
forteller at de på samme måte
som omstreferne i gamle dager
banket på døren hos folk for å
be om husly for natten.

aiPotu, Andreas Siqueland (t.v) og 

Anders Kjellesvik presenterer installasjo
nen "Loffere/Tramps i Ølhallene på Tou 
Scene fram til jul. 

-I begynnelsen var det ikke så
lett, men vi lærte etterhvert å se
hvor muligheten for å komme
inn var tilstede, sier Siqueland
og Kjellesvik, som brukte tre
uker på turen.

-Loffere/Tramps handler om å
bevege seg utenfor de normale
premissene som er lagt for det
moderne mennesket. Vi ønsket
å utforske mulighetene for å

kunne overleve på landeveien i 
dagens samfunn. 

aiPotu har tidligere reist i Eu
ropa og Skandinavia i en gam
mel husbil. Reisene har dan
net råmateriale for forskjellige 
kunstneriske uttrykk. 

Utstillingen på Tou er åpen 
fram til jul; fredager kl. 19-22 
og lørdager kl. 12-16. 

Ned i vekt 
med varige resultater 

Kurs på Storhaug starter i uke 2 

Din lokale kursleder: 

Karin Rudlang Telefon: 93 00 98 66 

Alders-, uføre- og familierabatt 

CJ grete roede
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Rundt 50 personer deltar i Frivillighetssentralens 

arbeid på Storhaug, men behovene er store: 

-Vi har plass
til flere!

Frivillighetssentralen på Stor
haug har rundt 50 frivillige 
medarbeidere, men har god 
plass til flere - ikke minst 
menn og ungdom. -Vi har bruk 
for alle. Det du kan, trenger vi! 

Bydelsavisa har møtt seks 
kvinner som deltar i Frivillig
hetssentralens arbeid på Stor
haug. Oppgavene er mange og 
varierte, og hver enkelt kan 
selv bestemme hva en vil gjøre 
og hvor mye en vil delta. Blant 
de oppgavene Frivillighetssen
tralen har engasjert seg i siden 
starten i 1992 er mor/barn
grupper, "snakke norsk-grup
p er" for innvandrerkvinner, 
besøk på alders- og sykehjem, 
praktisk hjelp av forskjellig 
slag, turgruppe, angstgruppe, 
leksehjelp, den årlige ryddeak
sjonen og mye mer. 

-Vi er ikke nødt. Vi får ikke
lønn. Vi gjør dette fordi vi har
lyst. At vi ikke slutter viser at
vi får minst like mye igjen som

Slik kan en sammenfatte moti
vasjonen bak den store frivil
lige innsatsen som blir gjort 
blant annet av disse seks. 

Felles for dem er at de har kom
met i en livssituasjon som har 
gitt anledning til å sette av tid 
til frivillig innsats for andre -
noen er blitt pensjonister, andre 
har etter hvert store barn. 

-Da jeg gikk av med pensjon
ville jeg gjøre noe for de eldre
i bydelen. Det har vært helt
fantastisk. Jeg føler meg verd
satt og møter mange hyggelige
mennesker, sier Jenny Peder
sen.

Margot Svendsen har nettopp 
begynt som frivillig. Hennes 
oppgave er å hjelpe en dame 
til å komme seg ut på tur. Hun 
gleder seg. -Jeg tror dette skal 
bli kjekt. 

Hilde Sunde har vært med i 8 
år. Hun kom først i kontakt med 
Frivillighetssentralen da hun 

MIDJORB BARNEiliREFF HAR LEli)IGE PLASSER 
Hver tirsdag fra kl.1000-1300 på Midjord bydelshus, for barn fra 0 til
6 år med voksne. Vi har mange ulike aktiviteter som maling, tegning
og sang. Vi er ute på tur og har god plass til flere som ønsker å være 
med. Det er bare å møte opp, eller ta kontakt med Berit Ai:nesen på 
�lefon 99709713. Medlemskontingenten er kun kr 100,-prår, og,alle 
har med egen mat og drikke. 

Flott julepresang: 

-,SANITAS-
1 

FILMEN 
Endelig er DVD'en som alle santtasgutter og årdalsbuer har ventet på, ute for 
salg. Åpningen av det nyrestaurerte Sanitas og gjenforeningsturen med alle 
årganger gutter som har vært på Sanitas, er nå kommet på film. For kun kr 
250,- kan du gjenoppleve denne dagen så ofte du vil i framtiden. 

Her spiller alle hovedrollen ... og hør hva guttene selv sa etter premieren: 

•
Svein Egil Omdal: I .,a.Manna·en: I a_Johnny:
«Grævla bra DVD» V«Dette va' gil/il» V«Heilt i orden film» 

Filmen kan nå kjøpes ... 
• OBS på Mariero, i plateavdelingen • Hver kveld på Martinique i Pedersgaten

(åpen mellom 18-01) • Eller på telefon 930 99 676 og 900 53 784 -- -

Denne annonsen er sponset av Blikk.teknikk

Bydelsavisa Side 5 

Frivillighetssentralens trofaste støttespillere. Fra venstre Hilde Sunde, Jenny Pedersen, Margot Svendsen, 

Johanne Vik, Astrid Njå og Margareth Anderson. På fanget: Otto Andre. 

deltok i en mor/barn-gruppe, 
og ble gradvis med som frivil
lig. Nå er hun med og driver en 
"snakke norsk-gruppe". -Det er 
spennende. Jeg møter folk fra 
hele verden og lærer mye om 
andre kulturer - og om meg 
selv. For mange av disse kvin
nene er vi de eneste de snakker 
norsk med. 

-Vi får et helt annet syn på andre
kulturer. Det skal ikke alltid så
mye til for å være til hjelp, sier
Astrid Njå. Hun er småbarns
mor og bruker nå et par timer i
måneden sammen med beboere
på et sykehjem.

Margareth Anderson forteller 

at hun har vært med i 5 år. Hun 
er uføretrygdet, og sier at hun 
"hadde gått på veggene uten 
dette". Hun forteller at hun er 
blitt godt kjent på Storhaug i 
løpet av disse årene, og at hun 
har fått mange kjekke venner. 

Johanne Vik representerer be
boerforeningene i ressursgrup
pa for Frivillighetssentralen. 
Gruppa skal vurdere om nye 
oppdrag faller inn under frivil
lighetsbegrepet og godkjenne 
dem før de blir satt ut i livet. 

-Min oppgave er nå først og
fremst å være en støttespiller
for Beate Kvia, som er leder for
Frivillighetssentralen.

De seks kvinnene er opptatt av 
framtiden. Neste år er det 5 år 
siden Frivillighetens år. Dette 
ønsker sentralen å markere med 
å rette arbeidet inn mot ungdom. 
Ett av målene er å knytte flere 
unge til det frivillige arbeidet. 
En idedugnad der bl.a. denne 
utfordringen skal drøftes, er 
under planlegging. Videre har 
man tanker om at mange barn 
og unge trenger "reservebeste
foreldre" fordi stor mobilitet og 
mange oppløste familier ska
per nye behov. Til dette trengs 
stabile frivillige. Tiltak overfor 
barn er forpliktende. 
-Vi må hele tiden tenke nytt ut
fra hvilke behov som er aktu
elle.

UK4Ji�Q.gt � 

Ungdommens Kulturmønstring arrangeres lørdag 4. februar 2006 på Metropolis. 

Her kan alle ungdommer opptre med sang, dans, kunst eller annet. 

ALLIAN�E 

Påmelding på www.ukm.no innen 13 januar. 

ALLIANSE 

Vi tilbyr landets største utvalg av al/ianse

ringer, ørepynt, armbånd og kjeder til meget 

konkurransedyktige priser. 

''' 
Mestergy_ll_ 

KRISTOFFERSEN 

ARKADEN, TLF. 51 89 43 34 
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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 

LERVIKSVEIEN 22 - 4014 STAVANGER-TLF: 51 84 63 20 

I• El JUJNESTADEI»ttRO•I,

El. Anlegg 
Boliger 
Næringsbygg 
Alarm 
Rehabilitering 

Nybygg 
Service 
Forhåndspris/ 
Anbud 

Pedersgt. 2 - Tlf.: 51 89 31 10 

Bydelsavisa 

Aase Marie Bowitz 

Telefon 51 53 27 18 - 51 53 12 48 

Jelsagt. 62, 4012 Stavanger 

1n�o SHIIT 
SILKETRYKK AS 

Ryfylkegt. 22, 4014 Stavanger 

Tlf 51 86 26 95 -fax 51 86 22 35 

norske serigrafers forening 

INDUSTRI • OFFSHORE • FALLSIKRING 
f,f''1Js.. ETABL. 1915 $''t 

l!!P--�--,,J � JOHN DAHLE � 
SKIPSHANDEL A/S 

PLATTFORMVEIEN 6, 4098 TANANGER - TLF. 51646990 - TELEFAX 51646991 

j.d.mail@john-dahle.no 

www.john-dahle.no 

Bydelens eneste 

bakeri og 

konditori 

Nr. 6 - desember 2005 

GRAV 
MONUMENTER 

Stor utstilling. 

Katalog for hjemlån 

NavnetlHøyelser. 

Restaurering. 

Torsdag tll 18 

Tlf: 

518933 56 

th. 19aaland OraniH Å.s 

Kirkebakken 36 (v/ Heilandskirken) 
4012 Stavanger 

Bergelandsgt. 37, 

4012 Stavanger 

Tlf. 51 52 54 83 

�� T� 

L, Sertifisert etter 
K/A ATLs 
i� Bransjestandard 
� ..,_..,_,.,ISONtl .... 

Normannsgt. 38 - 4014 Stavanger - Tlf.: 51 89 01 56 - 51 89 01 54 

SOPIHOP AS 
../ Sopemaskiner 
../ Snørydding 
../ · Gartnertienester 
../ Vaktmester 

1 Faste driftsavtaler til fast pris 
Regelmessig vedlikehold 
lønner seg 

TLF. 51 89 01 98 
FAX 51 89 13 43 
www .sopihop.no 

Jelsagata 1-4012 Stavanger-tlf.515223 91 

VI HAR TIPPING OG FLAX! 

Åpningstider 9-21 (20) Søndag 12-20 

I IJTLEIEMAS:rmm'R 
I 

I 

I I 

I 

• Minigravere • Gulvallping • l(Jemeboreutstyr
• Kompreuorer • Nivelerutstyr • Vedkløyvere
• Lensepumper • Høytrykkavaakare • St•v-lvannaugere
• Varmluftautetyr • Asfalt-&etongaager • Melale-/borem•klner
• Lifter • Hjullaster • Komprimeringautatyr
• Frontlastere • Avfuktere og mye, mye mer ...

4014 srAvANGeR \Valnøg Mastånsenriæ M 
Faks: 51 84 14 01 

Haugesundsg. 41

� 

SALG - UTLEIE - SERVICE 

www.wannberg.no S Tlf• 51 84 14 00
I 

E1)0st: post@wannberg.no

.._ ___ _
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I denne boken følger vi 

INGEBORG BÆKHOLT 

fra barneårene på Sørlandet, gjennom krigens 
gestapoforfølgelser og hennes politiske og 

pedagogiske innsats i Stavanger fram til hennes 
år som bydelspolitiker på Storhaug. 

jord 
,lande 

Julegaven som 
gir varig glede! 

Boka om Norges eldste 
passasjerbåtisaltvann 
får du i bokhandelen. 

Frelæ fortag 2005 
www.riskafjord.no 

I 

104 SIDER 

RIKT ILLUSTRERT 

Kr 100,-

Bestilles fra 

Arnt Bækholt 
tlf. 51 88 30 52 -

91 63 81 71 

eller på epost: 
jangjerd@online.no 

Bydelsavisa 

STAVANGERLYKTER 

Håndlagde i kobber 
Smylcker - lysestaker I 
messing, kobber og jem. 
Reparasjonsarbeirutføres 

ALLTID TILBUD 

Hetlandsgt. 45 
(hjørnet LanggtJHeflandsgt) 

Stavanger 
Tlf. 51 89 40 39 

Åpningstider: 
Mandag-fredag til kl. 17 

Torsdag til kl. 19 
Lørdag til kl 14 

HVIDING � 
BEGRAVELSESBYRÅ AS 

Tlf. 51 82 00 50 
Til tjeneste hele døgnet 
Transport i inn- og utland 
Vi gir alltid prisoverslag 

www.hviding.no 
post@hviding.no 

Selskapslokaler 

til 
leie! 

Pris kr. 1500.-/ 1200.-
1 etg. og kjeller, kan leies separat. 

Godt utstyrt med dekketøy til 
over 50 personer. 

Tv, video, dvd og musikkanlegg. 
For bestilling, kontakt Kari Einarsen 

på tlf: 51 56 39 77 - 90 78 06 10. 

Se på borettslagets hjemmeside: www.rosenli.no 

Bl Rosenli, Rosenli 17, 4015 Stavanger. Tlf: 515620 62 
e--post post@rosenlino, fax: 51 53 15 68. 
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Stiftelsen 

PårørendeSenteret 

PårørendeSenteret er en fri
villig virksomhet med tilbud 
til pårørende av personer 
med rusproblem og/eller en 
psykisk lidelse eller spille
avhengighet. PårørendeSen
teret har driftsavtale med 
Stavanger kommune, Sand
nes kommune og Helse Vest 
RHF. 

Vi tilbyr: 

•Individualsamtaler
• Parsamtaler
•Famil�samtaler
•Ulike gruppetilbwd
•Informasjon og rådgivning
pr. telefon.

Du vil møte fagpersoner 
som har taushetsplikt og 
solid erfaring. Vi ønsker deg 
velkommen til å ta kontakt. 
Tilbudet er gratis. 

Besøksadresse: 
Vaisenhusgt. 39 B 
4012 Stavanger 

Telefon: 51 53 11 11 
Faks: 51 53 11 10 

Hjemmeside: 
www.parorendesenteret.no 
e-post:
parorende@
parorendesenteret.no

Åpningstider: 

Mandag 11.00 - 19.00 

Tirsdag 09.00 - 15.00 

Onsdag 09.00-19.00 

Torsdag 09.00 - 15.00 

Fredag 09.00-15.00 
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Pepperkakekalender 
-Dere er mesterbakere!

Lærer Karen gir oppmuntring og gode råd 

til klasse lA på Storhaug skole. 

Det er l. desember, og klassen er travelt 
opptatt med å bake sin egen adventskalen
der. 

-Jeg skal bare lage gutter, opplyser en av
guttene.

-Guttene lager gutter og jentene lager jen

ter, sier en av jentene.

Førsteklassingene får gode råd når de skal 
kjevle deigen. Melposen går på rundgang rundt 

bordet. Litt etter litt blir deigen passe flat. Pep

perkakedamer og pepperkakemenn blir formet 
av ivrige hender. 

-Jeg skal lage en slange!

-Jeg gleder meg til Barne-TV i dag, for da kom-
mer Blåfjell.

-Jeg trenger mer deig!

Lærerne Karen og Brit Elin svarer på spørsmål 
og hjelper til der det trengs, samtidig som de 

passer på at ferdige figurene kommer inn i ste
keovnen og blir værende der passe lenge. 

Når figurene er ferdig stekt, stikker Brit Elin et 

lite hull i hodet på hver av dem. Kakene skal 
nemlig henge på klassens julekalender. Men 
først må hver figur få et tall. 

-Hvor mange tall trenger vi? spør Brit Elin.
-Vi trenger 24, svarer en av guttene kjapt.

-Klarer dere å skrive tall helt til 24?
-Klart vi kan!

Så stiller bakerne seg i kø for å skrive tall på 
figurene med melisglasur. Fra 1 til 24. 

Og hver dag fram til jul skal en elev få komme 
fram, tenne et lys og spise opp dagens pepperka

kemann. Eller dame. 

Lærerne forteller at 
førsteklassene på 

Storhaug skole forbe
reder seg til julen på 

flere måter . 

.. 

De øver på julespi.U 
som skal framføres i 

kirken og på avslut
ningen med foreldre
ne. 

Den 13. desember 

markeres Lucia-da
gen. En dag skal de på 

sløyden for å lage en
gler av tre. Og selvsagt 
skal de lage julekort, 

lenker og annen jule
pynt. 

Hver mandag møtes 

1. til 3. klasse til ad
ventssamling, med 

opplesning og sang. 

-Vi synger mye jule
sanger, forteller Karen
og Brit Elin.

Klasse JA på Storhaug skole viser seg å være rene eksperter på å lage 
pepperkaker. De skal bli til en spiselig adventskalender. 

Thomas Victor har laget en flott 
pepperkakemann. 

Maria legger fine pepperkake
figuer på stekebrettet. 

Simen og Anders Emil står først i køen 
når det skal skrives nummer på figurene. 

Stolte lærere, Karen (til venstre) og Brit Elin kan 
henge opp pepperkakene på adventskalenderen. 
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Klovnen, Ballerinaen og Trusemannen 
Storhaug skole's revy av året fikk tit
telen "Klovnen, Ballerinaen og Truse
mannen" og trakk fulle hus i hele uke 
46. Den høstet i tillegg heftig begeist
ring fra lokale medier og befestet sin
posisjon som en viktig sosial "happe
ning" både blant elever, lærere, forel
dre, slekt og venner.

Her fikk de ulike politiske partiene, 
missekokurranser, eventyrsjangeren, 
restaurantbransjen, stavangerpolitiet 
og vaktene i skolegården passet på
skrevet, og lot lite bli overlatt til fan
tasien. Flotte sangnummer, glitrende 
parodier, herlige tolkninger, heftige 
dansetrinn og morsomme replikker 
gjorde sitt til at denne revyen vil bli 
husket med et lite smil av de som var 
så heldige å få billett. 

Kreativt 
oppvekstmiljø 
Storhaug skole, Nylund skole 
og Johannes Læringssenter er 
tatt opp som deltakere i det tre
årige prosjektet Kreativt Opp
vekstMiljø 2006-2008 i regi av 
Norsk Kulturskoleråd. 

Formålet med prosjektet er styr
king av samarbeidet mellom 
grunnskole og kulturskole ut fra 
tanken om at kunst og kultur
opplevelser har stor betydning 
for den enkelte elevs personlige 
utvikling og livskvalitet. 

som bfr�rer ordinære skolefag. 
dette d bl.a. sang, stemmebruk, 
dramatisering, leseopplevelser, 
estetiske innfallsvinkler som 
metode i matematikk, bruk av 
digitale verktøy, kreativ tekst
skaping. 

Prosjektet vil på denne måten 
bidra til å bringe estetiske og 
skapende elementer inn i skole
hverdagen. Videre tar en sikte 
på å utvikle egne kulturpro-

sjekter i samarbeid med profe
sjonelle utøvende kunstnere. 

Samtidig vil man stimulere 
kunstnere til å skape kunst for 
og med barn og ungdom. Sam
arbeidet mellom kunstnere, 
lærere og elever har som mål 
å lage forestillinger rettet mot 
barn og unge. 

For elevene vil dette gi verdifull 
trening i å 'møte et publikum, 
samarbeide med andre om kre
ative oppgaver og gi økt forstå
else av ulike kunstformer. 

Prosjektperioden for KOM! er 
tre år. Hvert år blir det arran
gert to nettverkssamlinger for 
de skolene som deltar. Kostna
dene er kr. 20.000,- pr. år pr. 
grunnskole, som bl.a. dekker 
utgiftene til deltakelse på pro
sjektets nettverkssamlinger. 

Mer informasjon om prosjektet 
finner du på 
www.kulturskoleradet.no. 

50 år siden skolestart 
I år er det 50 år siden disse glade festdeltakerne 
begynte i 1. klasse på Storhaug skole. Lørdag 
22. oktober ble det feiret med stor fest på Hotel
Atlantic. I 1955 var det to gutte- og jenteklasser
som hadde hver sin inngang på skolen. 20 per
soner fra hver av de fire klassene korn fra hele
landet for å være med på festen, til sammen

80 personer. I tillegg møtte fem av lærerne fra 
den gang. 

De hadde først en liten samling på skolen, før 
alle ble fraktet med buss til Hotel Atlantic, 
hvor mimring og bespisning pågikk til langt 
på natten. 

Tekst: Stavanger Aftenblad. Foto: Egil Bowitz. 
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Vakre og uni�e 
lokale julegaver 

Tekst og foto: Sigrid Bækholt 

Bydelens gamle fabrikkloka
ler tas i bruk på nye måter og 
gjøres om til bl.a. atelier og kul
turlokaler. Før jul arrangeres 
utstillinger og salgsmarkeder. 
Her finner man de vakreste og 
spesielle lokale julegavene som 
er egenproduserte, unike og 
hver av dem med sin egen og 
spesielle historie. 

Tou Marked hver søndag 

På Tou Scene arrangeres jule
marked hver søndag. Her treffer 
du dem som selv har laget sine 
smykker, T-skjorter, julede
korasjoner, julekort, kunst og 
keramikk, vinyl, delikatesser 
og secondhand. Linda Birkedal 
tok initiativet og driver marke
det sammen med Katrine Lille
land, Stian Robberstad og Line 
Halstad. 

-Jeg ønsket selv et slikt tilbud,
sier K�trine Lilleland. Marked
er i London, København og
Barcelona er forbilder. Jeg var
med i 2-3 år på Blå ved Akersel
va i Oslo. Det kan bli like flott
her på Tou Scene. Det er en fin
gåtur hit for dem som kommer
fra byen. Utsikten er flott o�
det serveres god mat og kaffe.
Dette er vår femte søndag her.
Hit kommer det også folk som
ikke før har vært på Tou Scene
før, sier Katrine.

Den lekre blå vasen i keramikk 
er laget av Hanne Tobiassen og 
koster kr 800,-. Hanne Tobiassen 
har keramikkverksted i Haukeli
gaten 28 og selger sine varer på 
Tous Marked hver søndag. 

Blå romairtisk keramikkskål med hjerte i bunnen er laget av Marianne 
... 

Nyhagen og koster kr 100,-. 

De tre vakre keramikkoppene er laget av Marianne Nyhagen som har 
verksted sammen med Hanne Tobiassen i Haukeligaten. - Vi deler på 
fargene også, forklarer Marianne. -Jeg lager koppene uten hanker. 
Det er så godt å holde begge hendene rundt koppen og kjenne på var
men. Koppene koster kr 100,- pr. stk. 

Bydelsavisa 

telier 1 
Ryfylkegata 22 er i ferd med å 
bli et stort og viktig kulturbygg i 
bydelen. Første søndag i desem
ber arrangerte kunstnerne som 
holder til i bygget en felles åpn
ing med visning av lokalene og 
det de lager. 

Bygget inneholder bl.a. ca 400 
kvm atelier, stort musikkstudio 
og øvingslokale for Stavanger 
Brass Band. -Bygget eies av 
Arne Bø Pedersen ved Trond 
Bø Pedersen, sier billedkunst
ner Egil Bjørnestad som har 
holdt til i bygget i 10-12 år. 

-Eierne har en romslig holdn
ing til å leie ut bygget til kunst
nere. 5 kunstnere holder til her
nå. Spennet omfatter smykker,
design, objekter, tradisjonelle
malerier, grafikk og tegning i
ulike uttrykk.

Bilder i blått og grønt er laget 
av billedkunstner Gunn Lis
bet Gaarden. Hun har atelier 
sammen med Evy Horpestad 
Tjåland i Ryfylkegata 22. De 
tilbyr kunst- og kulturopplevel
ser i byens råeste atelier. 
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BYGGMESTER 

TERJE FØRLAND 

TELEFON: 51 89 05 88 - MOBIL: 917 66107 

TAUGT. 20 - 4014 STAVANGER 

Alt innen rehabilitering. 

Bruk din lokale byggmester! 

Overtid, 
Lunsj, 

Selskap, 
Avslutning 

.... eller bare smaken 

STORHAUG TLF. 51 53 55 50 

Apningstider: Man.· Tors. 13:00 -12:00 Fre. -lør. 13:00 - 23:00 Søn. 13:004 22:00

www.pizzabakeren. no
L---���HAUGESUNDS.G_T. 43 



Side 12 

Joseph i nes 

Stiftelse 
-en opdragelses-

- . . 

anstalt fof fattige

Pigebørn
Norges første offentlige bar
nehjem var Stavanger kom
munale barnehjem, som star
tet i 1912. Seinere skiftet dette 
navn til Strømvig, en institu
sjon som stadig er i drift, nå 
som utredningsinstitusjon. 
St�vanger har helt siden opp
rettelsen av barnehjem vært 
foregangskommune for utøvel
se av omsorg for barn. I 1877 
hadde Stavanger ¼ av alle 
barnehjemsplassene i landet. 

Storhaug historielag hadde i 
oktober besøk av Reidar Øster
haug fra institutt for sosialt 
arbeid, barnevernpedagogisk 
utdanning på universitetet i Sta
vanger. Han har i lengre tid vært 
spesielt opptatt av barnehjems
historie, og denne kvelden for
talte han et lydhørt publikum 
om Josephines Stiftelse og bak
grunn. 

Landets nest eldste 

nest eldste barnehjem, oppret
tet i 1834. Det er faktisk det 
eldste barnehjemmet som er i 
kontinuerlig drift. Barnehjem
met ligger nå på Stokka, og 
huser mellom 5 og 6 barn. 
Staten har driftsansvaret, mens 
stiftelsen fortsatt står som eier. 
Barnehjemmet har f lyttet på seg 
noen ganger i løpet av årene, og 
kom til slutt til Stokka i 1978. 

Opdragelsesanstalt 

Opprinnelig var hjemmet en 
"Opdragelsesanstalt for fat
tige Pigebøm i Stavanger", fra 
1836 kalt Josephines Stiftelse. 
Navnet fikk det etter kron
prinsesse Josephine av Sverige/ 
Norge. Daværende kronprins 
Oscar (senere kong Oscar 1,), 
ga stiftelsen et årlig tilskudd på 
25 spesiedaler. 

12.000 spesiedaler 

Drivkrefter på 1800-tallet var 

Bydelsavisa 

Josephines Stiftelse i Kongsgaten, Stavanger. Bildet er fra 1918. 
Thomas Gjeste/ands samlinger. Statsarkivet. 

Haugvaldstad og Søren Dan- i Norge var for jenter. Hvorfor 
iel Schiøtz. Haugvaldstad var akkurat jenter? Det er ikke noe 
haugianer, Schiøtz brødrevenn fullgodt svar på det, men en 
(hermhut). Schiøtz var gift forklaring kan være at jenter 
med datter til Valentin Rosenk- var lettere å ha med å gjøre enn 
ilde, og en kjent misjonsmann. gutter. Eller det kunne være det 

De siste 10 årene av sitt liv var 
Haugvaldstad husfar i stiftelsen. 
Da han døde, viste det seg at 
han hadde testamentert hele 
sin formue, nærmere 12.000 
spesiedaler, til stiftelsen. Ikke 
ett øre gikk til misjonen, selv 
om misjonsinteressen og bar
neomsorg var to sider av samme 
sak. Arven ble forvaltet av sty
relsen for stiftelsen. De holdt 
nøye regnskaper, lånte blant 
annet penger til folk med pant i 
fast eiendom. 

Hvorfor bare jenter? 

faktum at jenter var mer utsatt. 
De ble ofte grovt utnyttet som 
arbeidskraft hos fosterforeldre. 
Så kunne det være at man red
det dem fra å komme i "uløkka", 
beskyttet dem fra å bli seksuelt 
misbrukt. En annen forklaring 
kunne være at de var billige i 
drift. Jenter var flinke i håndar
beid, strikking, veving, spin
ning osv. Josephines Stiftelse 
var en effektiv håndarbeids
bedrift som produserte klær og 
solgte dem. Råvarene kom fra 
folk i byen. Jentene sørget for 
opptil 10 - 20% av inntektene. 

Ett yrke for jenter 
Josephines Stiftelse er landets blant andre John Rasmussen Alle de første 14bamehjemmene 
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Barna på vei til kirken. 
Tegning av Jakob Sømme. 

Det bodde rundt 25 jenter til 
enhver tid på Josephines stif
telse fra 1859 og oppover til 1. 
verdenskrig. Stiftelsen var nøye 
med at jentene skulle oppdras 
til gode tjenestetyender. I 1850 
fantes det bare ett yrke for jent
er: Tjenestejente. Det kunne 
være nyttig for jentene å ha lært 
seg dette yrket når de en gang 
giftet seg. Hvorfor helst jenter i 
barnehjem? Jo, også for å skaffe 
seg lydige og dydige tjeneste
jenter. Stiftelsen sikret seg ret
ten til å plassere jentene ut i 
den første jobben deres. Det var 
viktig for stiftelsen at jentene 
ble plassert hos folk stiftelsen 
visste ville ta godt vare på dem. 
Plankegjerdet rundt eiendom
men skulle skjerme jentene fra 
påvirkning utenfra. 

Lang arbeidsdag 

Jentene hadde en kjempelang 
arbeidsdag. Dagsordning fra 
1850 så slik ut: 
Opp klokken 6 og så videre 
kl. 7-9 Haandarbeid 
kl. 9-10 Læsetid 
(forberedelse til skoletiden) 

kl. 10-10 ½ 
Friqvarter og Mellemmad 
kl. 10 ½-12 
Haandarbeider 
kl. 12-2 Middagsspise og Fritid 
kl. 2-5 Haandarbeide 
kl. 5-6 Mellemmad og Fritid 
kl. 6-8 Skoletid 
kl. 8 Aftenspise 
kl. 9 Sengetid 

Skole og skolefag 

Det var tre ansatte, en 
førstelærerinne og en annen- og 
en tredjelærerinne. 

En dameforening som ble eta
blert i 1844, kontrollerte om alt 
var greit på stiftelsen. De ville at 
jentene skulle få mer kjøkken
trening, men stiftelsens besty
relse gikk ikke inn for det. 

På skolen lærte jentene lesing, 
skriving, regning og religion. 
Regning falt tidlig vekk fra 
pensum. Det de leste var nytes
tamentet og Pontoppidans fork
laring. 

Stiftelsen drev sin egen skole 
begynnelsen av. Stavanger v 
en fattig og liten by. De leide inn 
lærere, gjeme fra allmueskolen; 
Jentene lærte i alle fall å lese. 
Men skolen forandret seg. I 
1889 fikk stiftelsen pålegg om 
å øke timetallet. Fra 1893 gikk 
jentene på andre offentlige skol• 
er, f. eks. Petri. 

Styret 

Styret for Josephines Stifte! 
er selvrekrutterende. Styrer 
sitter i mange år, også p erson
alet. Stabilt og godt miljø. Det 
at stiftelsen har egenkapital, er 
en stor fordel. En representant 
fra byens myndigheter var med 
i styret fra ganske tidlig i histo
rien. Det er fortsatt en kommu• 
nal representant med i styret. 

Astrid Erland 
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ye bøker med lokal tilknytning 

Gjerde, Jan: 
Ingeborgs tid: Ingeborg 

indirekte berørte hennes liv. Og 
det er nettopp dette som gjør 
boka så spennende! rie Bækholt (1925-1998) 

Dette er en flott bok om et fan
tastisk menneske. Les denne 
boka om Ingeborg Marie 
Bækholt og hennes innholds
rike liv. Den handler ikke bare 
om privatpersonen Ingeborg, 
men like mye om nasjonale og 
internasjonale samfunnsmes
sige hendelser som direkte og 

Det var Ingeborg og kretsen 
rundt henne som var mye av 
grunnlaget for dannelsen av 
Sosialistisk Valgforbund i 1971. 
Stavangermodellen, der med
lemmer av SF og NKP gikk 
sammen om en felles-liste, ble 
modell for hele landet. Inge
borg var gruppeleder for SV 

på 70-tallet. Og livet 
før den tid var også 
svært innholdsrikt: 
oppvekst i mellom
krigstidens fattig
Norge, krigen (hun 
var aktiv i motstands
bevegelsen tross 
sin unge alder), den 
kalde krigen (hun 
var aktiv kommunist 
til hun ble ekskludert 
i 1950) og EU-kam
pene. Hun gjorde 
også en betydelig 
innsats i fredsbev
egelsen. Flott lesing 
for alle som er inter
esserte i Stavangers 
og Storhaugs nære 
historie! 

Hei! 
Jeg har illustrasjonsutdanning, 
dekorasjon og utstillingserfaring. 
Har du behov for meg? 
Tif. 90163022 

Veggur fra kr. 1490,
Kikkerter fra kr. 198,
Flotte armbåndsur 

Urmaker 
Thv. Thorbjørnsen a/s 
Nytorget 12, 4013 Stavanger 
Tlf/fax 51 52 07 66 
www.urmaker.no 
Juleåpent: 
Mandag-fredag 9-20 Lørdag 9-16 

fliNr. maliDj. pa,hett. belejpia,utå 
N • � l€.f"\ , 

�� et/�
Støberigården 

Tlf. 51 89 03 70 

Gjerseth, Kjell: 

Hvis du ikke er snill: Histo
rier om Lindøy 

Kjell Gjerseth (f.1946) er jour
nalist, forfatter og sosiolog 
og har bl.a. skrevet "Chakoo" 
(roman fra Afghanistan) og 
"Jorda rundt på 80 dager". 

Nå har han skrevet bok om 
Lindøy, "forrige århundrets 
største pedagogiske bløff i 
Stavanger og Rogaland". Over 
2500 "uartige" gutter har gått 
på Lindøy skole opp gjennom 
tidene. Denne boka er et pus
lespill av fakta, fortellinger 
og fantasi. Mange har sterke 
meninger om Lindøy. Den 
sanne historien om Lindøy er et 
umulig prosjekt. Dette er bare 
historier, sier forfatteren. Men 
det er spennende historier! 

«Jeg gråt da jeg ble 

sendt til Lindøy. Og jeg 

gråt da jeg reiste der

fra.» 

Historier om Lindøy

«Det onde syntes å være 

saa mægtigt i ham, at 

man kunde være fristet 

til at tvile paa, om en 
heldigere opdragelse 
vi/de havt nogen syn

derlig virkning.» 

«Det verste var ikke å 

være på Lindøy, men 

å fortelle andre at du 
hadde vært der.» 

(Fra boken) 

Thoring, Erik: 
Riskafjord kom seilande: om 
båtene, bygda og byen i over 
140år 

Erik Thoring (f. 1955) har mer 
enn 20 års journalisterfaring fra 
Rogalands Avis og Nationen. 
Han er nå ansatt i halv stilling 
som daglig leder i Naturvern
forbundet i Rogaland. 

I 2000 ga han ut "På tur i Sta
vangers natur" på norsk og i 
2001 på engelsk. Riskafjord 

Åpent: Hverdager til,10-11. torsdag til 10•19, lørdag til 1CM4 

Straenlntenør 
Vtrksglttn_ 13 Mt-awT1uferpl. StivM9tr Tif. !Ut.)i $0 

Riska-fjord 
ko� '■ellende1� 

Il er nesten like gammel som 
Skibladner, og da Titanic sank 
i 1912 hadde båten vært i virke 
i 28 år! I over 130 år gikk den 
i passasjertrafikk i Sverige, 
Oslofjorden og mellom Sta
vanger og Hommersåk. 

Da den ble tatt ut av rutedrift i 
1996 var den Norges eldste pas
sasjerbåt i helårs rutedrift. Her 
er båtens historie samlet og pre
sentert på en fyldig og levende 
måte, med mange flotte bilder. 

Brodd kafe 

hver 

torsdag fra kl. 

17.30 

� 
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Kirken ved 

broen 

JULENS GUDSTJENESTER I 

ST. JOHANNES KIRKE 

18. desember, 4.s.i advent

Tekst: Joh. 3 ,26-30
Kl. 11.00 Høymesse.
Reimunn Førsvol/. Dåp.
Nattverd. Offer til menighetsarbei
det. Kirkeskyss. Kirkekaffe.

Søndag 18. desember kl. 18.00 
VI SYNGER JULEN INN 
Barnekorene, Blåsere fra 
Gjallarhorn, Varden kammerkor 
Vidvinkel 

Kollekt til kirkemusikalsk arbeid. 

JULAFTEN 24. desember 

Tekst: Lukas 2,1-14 
Kl. 16.00 Familiegudstjeneste 
Reimunn Førsvoll. Barnekorene. 
Offer til Kirkens Nødhjelp. 
Gjallarhorn spiller fra kl. 15.30. 

25. desember, 1. juledag
Tekst: Joh. 1,1-5[6-8)9-14
Kl. 11.00. Høytidsgudstjeneste.

Reimunn Førsvoll. Høytidsmusikk.
Dåp/nattverd.

Offer til menighetsarbeidet.

2006 

1. januar, Nyttårsdag

(Jesu navnedag)
Tekst: 4. Mos. 6,22-27.
Kl. 11.00. Høymessefei/es ml
Varden. Reimunn Førsvoll.
Nattverd.
Offer til menighetsrbeidet

HETLANDSKIRKEN/ 

FRUE KIRKE 

24. desember
JULAFTEN KL. 16.00 .
Familiegudstjeneste
Atle S. Johansen.
Offer til Sjømannskirken

�,\u, 
Ftnnes nl hos Norges største solsellterlqel;t 

Frivillighetssentralen 
8,w, og blid finnes nl 
hele 117 lteder. 
I Innbydende lokaler og 
med valgfri sotetid. Solid 
erfaring og 1ocle innlqøp 
sikrer de1 full tryøhet 
01 topp kvalitet • I 
dlleø tll f'arpn. 

Alltklflnt 

Frivillighetssentralen formidler frivillig innsats 
mellom de som ønsker å motta hjelp og de som ønsker å gi hjelp. 

I tillegg arrangerer sentralen forskjellige sosiale treff i samarbeid med 
andre organisasjoner og institusjoner. 

NY FARGE PÅ TILVÆRELSEN? ER DU NY I BYDELEN? 

Ønsker du å lære noe nytt, Ønsker du å bli bedre kjent i området, 

møte andre på tvers av kulturer- trenger du informasjon om frivillige lag 
oppdage forskjeller, men også likheter? og organisasjoner i bydelen? 
Setter du også pris på en god latter? Ønsker du å delta i foreldre/barn gruppe 

KONTAKT FRIVILLIGHETSSENTRALEN, STORHAUG 

MIDJORD BYDELSHUS 

Tlf 51 56 15 85 
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Fritid Storhaug har lokaler i Midjord bydelshus. Lokalene leies 
ut til grupper, organisasjoner og arrangementer. Vi har oversikt 
over fritidsaktiviteter for alle aldersgrupper og kan informere 
om ulike tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner. 

HØSTEN2005 
Vi er i ferd med å oppsummere en kjekk og travel høst. KREA
TIVT KAOS, klatrekurs, helgeturer, ungdomskonferanse, 
høstferieaktiviteter, dansekurser og mye annet har stått på pro
grammet. I tillegg til mange positive og spennende arrange
ment i samarbeid med bl.a. Brodd IL, der Night Rumble, Mini

Rumble og Åpen Hall har vært de sentrale. 

Vi avslutter høsten med JULEDISKO i idrettshallen fredag 
16.12, der de yngste fra 5. - 7. klasse er velkommen mellom 
kl.1800 - 2100, mens de eldste er velkommen fra kl. 2100 og 

O''.c 

Ny scene på bydelshuset 
Vi har, med støtte fra bydelsutvalget og i samarbeid med kul
turskolen, fått bygget en egen scene på bydelshuset. Nå er det 
fritt frem for alle som vil opptre, enten det er teater, band, poesi 
eller annet. Scenen står klar til bruk, med nymontert anlegg og 
vi satser på at denne vil bli flittig brukt fremover. 

Vinteren 2006 
Alt er enda ikke ferdig planlagt, men noe av det som kom
mer til å skje utover vinteren er klart. Åpen hall hver fredag 
vil selvsagt fortsette, og KREATIVT KAOS hver tirsdag er på 
plass. Vi vil prøve å arrangere klatrekurs for de som ønsker å 
lære mer om dette, samt at vi satser på å få i gang dansekurs 
både for gutter og jenter. Vinterferien nærmer seg, og også i år 
vil vi arrangere overnattingstur for ungdom, samt at vi planleg
ger karatekurs for ungdom i bydelen. 

Det er imidlertid viktig for oss å få innspill og ideer til aktiv
iteter og annet, og her er det bare å ta kontakt med Kalle på 
bydelshuset så skal vi være med på dette. 

[IDJORIJ 

Nordre Ramsvigvei 1, 4015 Stavanger 
tlf 51 50 89 96/98 
epost: midjord.bydelshus@stavanger.kommune.no 
Senterleder: Gerd Hegge 

gerd.hegge@stavanger.kommune.no 
Fritidsleder: Kalle Eide 

kalle.eide@stavanger.kommune.no 

KOMME SAMMEN - SNAKKE NORSK 
"Komme sammen" på fredager er et åpent tilbud for alle 

som ønsker å bli bedre kjent i Storhaug bydel 
- på tvers av alder og kultur.

HVER FREDAG KL. I 1.30 - 13.00 
MIDJORD BYDELSHUS, rom 103 

Har du spørsmål ta kontakt med 
Frivillighetssentralen tlf 51 56 15 85 

Kings Cross 
Fredager fra kl. 19.30 - Program fra kl. 20.00 
AfterSchoolCafe Onsdager kl. 14.00 - 16.00 

PC'er med internett - Bordtennis - Fotballspill osv" 
Fra 8.klasse og oppover 

Kom innom i Frelsesarmeens lokaler, Kongsgaten 50 

fAMILIUOLl'l'RDI 
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JULEKONSERTER 
St. Johannes/Hetland kirker 

T ..... 15'. din ahuU.1&• 
Musikkorpset Gjallarhom 

i St. Johannes kirke 

Torsdag 15. des nhr \L 19.• 
Kvinnekon:t Volvene i 

Hedandskirkm 

Fredag 16. 4111allerU. 29.08 
Kirslm Braab:n Berg 
og Bugge Wesseltoft 
i St. Johannes kirke 

I.anlaK 17. desember Id. 14.GI 
Hornorkesteret Stavanger 

i Hetlandskirlcen 

Tonda& 22. desember li 19.00 
Feire Jul, Skysing 

Fredag 23. desember Id. .... 
Stavanger Brass i Hetlandskirlcen 

Frisinn Sportsklubb 

Gymlek 
jenter/gutter 3-5 år sammen 
med voksen. 
Nylund skole, gymsalen 
torsdager kl. 18.00-18.45 
Trim til musikk 
Nylund skole, gymsalen 
torsdager kl. 19.00-20.00 

Oppstart 9. januar 2006 

Møteuke i 
St. Johannes 
menighetssenter 

24.-31. januar. 
Tema: 
"En menighet i bevegelse" 

Møtene begynner kl. 19.30. 
Bønn før hvert møte. 
Velkommen! 

Arr.: 
Diakoniutvalget i 
St. Johannes menighet. 

Historielaget på Storhaug inviterer medlemmer og andre 
interesserte til ny møteserie. 

Program for våren 2006: 

Onsdag 18. januar kl.19.30 i Bergeland bydelssenter 
Amerikabåten Stavangerfjord 
ved Helene Bjørntvedt 

Onsdag 15. februar kl.19.30 i BergelandJ,ydelssenter 
Riskafjord kom seilande: · • 
Om båtene, bygda og byen 
ved Erik Thoring 

Onsdag 15. mars kl.19.30 i Bergeland bydelssenter 
Ingeborgs tid: Om Ingeborg Bækholt 
og Stavangers nyere historie 
ved Jan Gjerde 

Onsdag 19. april kl.18 (NB!!!) 
Oppmøte foran Midjord bydelshus 
Bydelsvandring på Midjord og Ramsvig: 
Hvorfor heter stedene det de heter? 
ved Svein A Johnsen 

Med forbehold om endringer. 

Kontaktpersoner i styret: 
Anne Torunn Braut, tlf. 51 89 34 18 
Carolyn Fjeld, tlf. 51 89 02 88 

www.storhaug-historielag.com 

BERGELAND BYDELSSENTER 

Åpent mandag Lo.m. torsdag kl. 9 - U 

Mandager 
Snekkerverksted, Trim 

Tirsdager 
Treskjæringsgruppe, Bingo,Brigde 

Onsdager 
Boccia, O/jemalingsgruppe 

Torsdager 
Snekkerverksted, Handarbeidsgruppe 

Porselensmalingsgruppe, Brigde 

Kafeteria kl. JO -13 

BERGELAND BYDELSSENTER 

Jelsagt. 2, 4012 Stavanger tlf. 51 53 52 67 Faks 51 53 98 80 
Senterleder Astrid Gjuvsland 

e-post: astrid.gjuvsland@stavanger.kommune.no
bergeland.bydelssenter@stavanger.kommune.no

Oljemaling 
Svømmegruppe 
Spanskkurs 
Treskjæring 

KURS VÅREN 2006 
mandager 
mandager 
tirsdager 
onsdager 

start 16. januar 
start jan/febr. 
start jan/febr. 
start jan/febr. 

Datakurs for nybegynnere, Tekstbehandling, 
Digital bildebehandling og 

Mobil/SMS-kurs i samarbeid m/Eldres Hus 
Påmelding fra uke 1, tlf. 51 53 52 67 

Annonser på det skjer-siden er gratis for lag og foreninger. 
E-mail: storhaug.bydelsavis@enternett.no • faks: 51 56 75 28 • adr.: Midjord bydelshus, Nordre Ramsvigv. 1, 4015 Stavanger



Side 16 

På tide å bytte bank? 
I Handelsbanken har vi lokalt 

det samlede ansvaret for våre kunder, 
og bygger alt på nærhet til kundene. 

Ta kontakt for å prøve forskjellen. 
Velkommen! 

Vi ønsker våre 

nåværende og fremtidige kunder 

velkommen til: 

Handelsbanken 
Stavanger Sentrum 

Verksgt. 24, tlf. 92 22 33 44 

La oss inspirere deg! 

PIJ)pt2005 

Julekort 2005 

Med dette flotte julekortet 
- som leder tankene hen til fred og forsoning på

tvers av kulturelle ulikheter 
vil Bydelsavisas redaksjon ønske alle lesere, 
annonsører, samarbeidspartnere og andre 

bidragsytere en riktii god jul 
og et godt nytt arl 

Design: Hilde Cathrine "Pippi" Mc Borrevik 

@ Jacobsen Blomster


