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– Best og 
billigst på 

El-bil lading!
Easee Home
• Prisgaranti
• Trygghetsgaranti
• Sov godt om natten mens du lader bilen

Ferdig montert fra: 

kr 13.490,-kr 13.490,-
 inkl. mva.

Wenche Kontor 
går av etter 21 år i 
barne hagen. En ny 
 Wenche tar over. 
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Allliance Optikk 
fyller femti år!

� Side�5

På Kristianslyst skole 
har elevene i 9. og 
10. klasse fått mulig-
heten til å ta jeger-
prøven som valgfag.

Side 14

Wenche 
Kontor

Brillefin 
femti
åring

Jeger
prøven

Hipp hurra for 
Kompisgjengen fra Hillevåg og Tjensvoll Kompisgjengen fra Hillevåg og Tjensvoll 

har alltid feiret nasjonaldagen sammen. Side 12.har alltid feiret nasjonaldagen sammen. Side 12.
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LEDER

NÆRING

UTGIVER
Hillevåg kommundelutvalg

AVISSTYRE 
Gro Helen Birkeland Blom (Ap) 

Randi Karin Sudmann Tunheim (H)
Agnar Mikalsen (FrP)

Jorunn Christensen (Ap) 

TRYKKERI: Dalane Tidende
Opplag: 9.000

Si hva du mener!
Vi i Hillevåg og Tjensvoll bydelsavis 
ønsker fra neste nummer å sette av 
plass i avisen til leserinnlegg. 

Vi ønsker at du som har et enga-
sjement for hva som rører seg i nær-
området skal få mulighet å dele 
dette i bydelsavisen. Dersom du har 
meninger om en aktuell sak, om tid-

ligere artikler fra avisen eller rett og 
slett bare ønsker å fortelle en koselig 
historie, så «ta pennen fatt». Vi har 
samme holdning til leserinnlegg som 
til tips; ingen saker er for små eller 
for store. Det eneste kriteriet vi har er 
at det må handle om noe eller noen 
i bydelen, og at det har en allmenn 

interesse, altså kjekt eller nyttig å lese 
om for flere i bydelen.

Dato for neste utgivelse er 14 sep-
tember. Da må vi ha leserbrevet 
senest en uke før som du sender til 
ingunn.vatsvaag@gmail.com

Vi har samme 
holdning til 
leser innlegg som 
til tips; ingen 
saker er for små 
eller for store.

UtstillingKULTUR

Det er en vakker maidag og flere frivillige organisasjoner er 
samlet på torget. Sola skinner, fuglene kvitrer. Perfekt.

VIGDIS MARIA TJØRHOM
Vigdismt@live.no 

7. mai er Nasjonalforeningen for fol-
kehelsens dag. Den markeres over 
hele landet. Foreningen er gammel og 
opprinnelig var fokuset på folkehelsa. 
I dag er det en todeling – Helselaget 
jobber med friske mennesker og med 
forebygging. Demensforeningen har 
fokus på de som har fått diagnosen 
demens og på deres pårørende. Altså 
både syke og friske.

I dag markerer Nasjonalforeningen 
Stavanger Demensforening felles-
skapet på tvers av generasjoner og 
nasjoner. Dette gjøres sammen med 
Hillevåg frivilligsentral, Open Hands 
For You (innvandrerkvinner), kir-
kene i bydelene og aktivitetsvenner fra 
Skipper Worse Ågesentunet. Rogaland 
Fylkeskommune har gitt tilskudd til 
arrangementet i forbindelse med Fri-
villighetens år.

Hva er demens?
I Nasjonalforeningens brosjyre leser 
vi at demens skyldes ulike skader eller 
sykdom i hjernen. Alle kan rammes og 
demens opptrer gjerne ulikt hos for-
skjellige personer. Det er også ulike 
former for demens.  Vanlige kjennetegn 
er dårligere hukommelse og endret 
væremåte. Fellestrekket er at tilstanden 
er kronisk og vil forverres over tid.

Litt om demensforeningen
Vi finner oss en benk i solskinnet og 
slår av en prat med lederen Lillian Mic-
haelsen. En voksen dame med erfa-
ring som pårørende. Hun forteller at 
arbeidet i foreningen er omfattende.

«Samhandlingsaspektet er viktig», 
sier hun og ytrer et sterkt ønske om 
flere medlemmer i foreningen. Med-
lemmene er som oftest de som har fått 
demens i familien og også noen av dem 
som sjøl har diagnosen.

«Alle skulle vært medlemmer, dette 
angår oss alle. Vi møter noen eller blir 
rammet selv», mener Lillian. Hun for-
teller at de får mange henvendelser fra 
fortvilte pårørende. Hun er opptatt av 
at det trengs stimulering til forskning 
og forståelse. Det er vanskelig å for-
holde seg til demens når man ikke har 
kunnskap.

Styret i foreningen beskrives som 
«helt fantastisk».

«Vi drar sammen», sier lederen.
Det blir mange møter. Årsmøte med 

temakveld, publikumskveld og inspi-
rasjonsdag er under planlegging. Sty-
remøtene kommer i tillegg. Erfarings-
grupper, samarbeid med Ågesentunet 
(sosialt møtested og et kompetanse-
senter for demens) og mye mer. Stor 
aktivitet, forstår vi.

Et kjapt historisk tilbakeblikk:
Den Norske Nasjonalforeningen 

Mot Tuberkulose ble stiftet i 1910. 
Denne sykdommen krevde 7000 døds-
ofre årlig. I 1963 ble navnet endret til 
Nasjonalforeningen for Folkehelsen. 
I 1995 ble Stavanger Demensforening 
etablert. Navnet er i dag Nasjonal-
foreningen Stavanger Demensforening 
og helselaget heter Nasjonalforeningen 
Stavanger Helselag.

Det har skjedd mye siden etable-
ringen i 1995. Journalistene måtte den 
gangen bare ta bilder av styremedlem-
mene når de sto med ryggen til. Ingen 
ville stå fram som styre i en demens-

forening! Slik er det heldigvis ikke 
lenger.

Lillian Michaelsen har alltid vært 
samfunnsengasjert og om frivillighet 
har hun klare meninger.  

«Et møte med en annen, som skaper 
en god stund, gjør at man får så mye 
igjen», smiler hun. «Frivillighet med 
mening er veldig viktig».

Tanker framover
«Demens er et familieanliggende», 
presiserer Lillian. Foreningen er opp-
tatt av dette. Medlemmene blir spurt 
om hvilke tema de ønsker å få vite mer 
om. Forelesere kommer fra Stavanger 
Kommune og pårørende bidrar også. 
Akkurat nå er det økonomi og fremtids-
fullmakt som er i fokus. 

«Vi drømmer om å få satt søkelyset 
på aktivitet», sier lederen. Hun har også 

et ønske om å være med og evaluere 
Leve Hele Livet-reformen. Er den like 
effektiv som den var før? Lillian nevner 
flere aspekter det kunne vært nyttig å se 
nærmere på.

Vi kommer tilbake til dette med frivil-
lighet. Hvorfor blir folk frivillige?

«Jeg får så mye igjen av å snakke med 
folk med demens. De glemmer ord 
noen ganger, men følelsen av glede blir 
igjen», smiler Lillian. Hun mener at det 
å lage et gyllent øyeblikk er belønning 
i seg selv.

«Demens må bli en fanesak for mange 
flere. Søkelys må settes på kunnskap. 
Vi vil være en likeverdig samarbeids-
partner for Stavanger Kommune. Det 
er viktig med samhandling og bevisst-
gjøring», avslutter lederen i Nasjonal-
foreningen Stavanger Demensfore-
ning, Lillian Michaelsen.

Nasjonalforeningen Stavanger 
Demensforening i frivillighetens år

STAND: Frivillige fra Demensforeningen på stand på Hillevåg Torg

NESTE UTGIVELSE: 
14. september

REDAKSJON:
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Blanda drops
Et kunstnerlivs utfoldelse
Dette er navnet på utstillingen i Galleriet i 
Hillevåg. Her henger Svein Tang Wa sine malerier. 
Flere av bildene hang på veggen hjemme hos 
ham. Det er datteren som har tatt initiativet og 
ifølge henne blir det den siste utstillingen. Dette 
forteller galleristen, Gunnar Tønnessen, mens 
han viser oss rundt i lokalet. Her finner vi mange 
oljemalerier, noen i akryl og en akvarell. Varierte 
motiver og uttrykksformer, ofte fargerike, som 
kunstneren selv var.

VIGDIS MARIA TJØRHOM
vigdismt@live.no

Litt om galleristen
Gunnar Tønnessen har holdt 
på med gallerier i 32 år. Opp-
starten var på Madlaveien, så 

flyttet han til Pedersgata, så ble 
det Rosenberggata og for fem 
år siden kom han hit.

I 1980 var han med og startet 
Rogaland Bedriftskunstfore-
ningsråd sammen med Roland 
Lengauer og er nå stolt æres-

medlem i denne. Selv er han 
ikke utøvende kunstner, men 
pensjonert ingeniør med stor 
kunstinteresse. Han driver 
også et galleri på Bystasjonen i 
Sandnes. Han var en god venn 
av Svein Tang Wa. 

Gunnar Tønnessen om 
Svein Tang Wa:
«I alle disse årene har jeg ikke 
opplevd maken til salg som 
ved Svein Tang Wa sine utstil-
linger,» sier Gunnar. Til nå er 
13 bilder solgt. Folk kjenner 
kunstneren og det gjør at det 
blir et slags personlig forhold. 
Det er viktig.

«Nesten alle som har kjøpt 
bilder kjente Svein», forteller 
galleristen. Han har kjent 
kunstneren i mange år. Dette 
er den tredje utstillingen med 
hans arbeider som Gunnar 
er ansvarlig for. På den første, 
i 2017, kom det så mye folk 
at det ikke ble plass til alle. 
Neste utstilling var i 2019 og nå 
denne i 2022.

«Svein var morsom, inter-
essert i folk, sosial og raus», 
smiler Gunnar og nevner 
eksempler på omtenksom-
heten han hadde for andre. 
Han var også en ordets mester 
som kunne trylle fram det 
rareste. Sammen med Svein 
måtte man ikke ta seg selv høy-
tidelig. Han «tok rommet» når 
han kom inn, husker vennen. 

Som oljemaler var han nok 
noe ujevn, men innimellom 
finnes mesterverk. 

«Han var størst som grafiker», 
mener Gunnar. Det tok lang tid 
før han fikk anerkjennelse for 
sin billedkunst, men han fikk 
oppleve det og det gledet ham. 
Som tekstforfatter og vise-
sanger har han alltid vært høyt 
verdsatt. «Morer» er en sang de 
aller fleste har et forhold til.

Vi ser mange uttrykksfulle 
malerier på veggene her. En 
unik utstilling! Blanda drops, 
litt av hvert.

Lager og kommode
Vi får kikke inn på lageret og 
jammen er det mye fint å se, 
her også! For ikke å snakke om 
hva kommoden med de mange 
skuffer inneholder – fantas-
tisk kunst av mange kjente 
kunstnere.

Vi har fått mange sterke 
inntrykk i dette galleriet. Her 
er en spennende utstilling 
med arbeider av en spesiell 
kunstner som dessverre ikke er 
blant oss lenger.

Ta turen innom! Utstillingen 
varer til 31. mai.

VARIASJON: Kunstneren hadde varierte uttrykksformer. PORTRETT: Et lite portrett.

GALLERISTEN: Gallerist Gunnar Tønnessen.

KOMMODE: Kommoden med de mange skuffer.

KREATIVITET: Et eksempel på Svein Tang Wa sin kreative malerkunst

@
Tips 
oss!
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Vi finner butikken, som i 2014 endret navn fra 
Hillevåg Optikk til Allliance Optikk, i Gartner-
veien 27 – rett ved Kilden Kjøpesenter.

VIGDIS MARIA
vigdismt@live.no

Eier og daglig leder, Thor Inge 
Moe Wathne, tar oss med på et 
lite tilbakeblikk. Han forteller 
at det var faren som startet opp, 
andre februar 1972. Butikken 
var da i Hillevågsveien, men 
flyttet til nåværende adresse i 
1977.

Thor Inge ble tidlig kjent med 
optikeryrket, for han var mye 
med foreldrene på jobb. Så 
han visste hva han gikk til, da 
han valgte yrke. Og han angrer 
ikke på yrkesvalget. Han liker å 
hjelpe folk, og det får han god 
anledning til her.

Hva gjør en optiker?
Utdanningen er treårig, og vi 
forstår at det er mye kunn-
skap som er presset inn i 
pensum. Da utviklingen i 
faget skjer raskt, er det stadig 
kurs og etterutdanning. Thor 
Inge jobber i tillegg 20% på en 
øyelegeklinikk.

En vanlig dag starter med 
papirarbeid. Deretter kommer 
pasientkonsultasjonene.  «Må  
finne ut hvor skoen trykker» 
sier optikeren. For folk 
kommer med ulike bestil-
linger. Noen opplever syns-
forstyrrelser,andre ser dårli-
gere enn før. Når slikt skjer, 
er optikeren ofte første stopp. 
Det videre forløpet varierer. 
Noen ganger skal man ha nye, 
eller sterkere, briller. Så er det 
briller som trenger å rettes 
opp, eller repareres. Kontakt-
linser tilpasses og bestilles. Og 
så er det tilfeller der pasienten 
blir henvist videre, til fastlegen 
eller til øyelege.  Den vanligste 
årsaken til videre henvisning 
fra optiker er grå stær.

Kundene er stabile og lojale, 
får vi vite. Thor Inge mener det 
har sammenheng med at han 
ser det som viktig å levere best 
mulig kvalitet. Og det er ikke 
billig, men det er essensielt.

Men han er ikke helt alene 
på jobb. Malin har vært ansatt 
i elleve år. Hun gjør det meste 
på verkestedet – lager og repa-
rerer briller, formsliper bril-
leglass, sørger for at varer er 
inne, styrer butikken. De er 
helt enige om at de har kjekke 
dager på jobb.

Om Alliance Optikk
Navnet skriver seg fra 2011. 
Det betegner et samarbeid 
med syttito optikerforret-
ninger. En viktig del av dette 

samarbeidet er avtaler angå-
ende vernebriller.

Også i optikerbransjen er 
det konkurranse. Store uten-
landske kjeder har lavere 
priser. Thor Inge er opptatt av 
at pengene skal være i Norge. 
Han er ikke bekymret for fram-
tida, men skulle ønske at han 
hadde utvidet bedriften på et 
tidligere stadium. Det er slit-
somt å være en «liten norsk».

Hvordan er brillemoten?
Omgitt av briller i all ver-
dens lekre utgaver, undres vi 
på om motene skifter også på 
dette området. Og det gjør de. 
Noen modeller holder stand, 
det er de uten ramme. I dag 
er det populært med farge-
rike inn fatninger, og brillene 
er noe større enn før. Noen 
kan minne litt om seksti – syt-
titallet. Motene kommer til 
Stavanger omtrent et år etter at 
de er kommet til Oslo. 

En del briller blir laget av 
sjøgress, havplast, resirkulert 
plast, resirkulert stål.

Gamle briller kan leveres 
i butikken. Optikerens døtre 
sørger for at de pakkes og 
sendes til land som trenger 
dem.

Livet utenom jobben
Thor Inge er natteravn. I tillegg 
har han et «mørkeblått hjerte», 
og det betyr at han er en tro-
fast Vikingsupporter. Bevisene 
på dette henger på veggen. 
Så regner vi jo med at noe tid 
brukes sammen med familien.

Gode råd for å ta vare på 
øynene?
«Sjekk synet jevnlig, så eventu-
elle problemer kan oppdages 
tidlig», er rådet fra optikeren.

Gratulerer med femti års 
virksomhet, og lykke til videre!

Brillefint i Hillevåg 
Hillevågs egen optikerforretning fyller femti!

UTVALG: Briller kommer i mange farger og fasonger.

FOR BARN: . Barn kan også trenge briller. 

DAGLIG LEDER: Thor Inge Moe Wathne er daglig leder i Alliance Optikk.

Alliance OptikkNÆRING

Alliance Optikk
• Oppstart i 1972 i Hillevågsveien, flyttet til 

Gartnerveien i 1977. 
• Skiftet navn til Alliance Optikk i 2011. 
• Bedriften drives av optiker Tor Inge 

Wathne. Han har en ansatt. 

 En del briller 
blir laget av sjøgress, 
havplast, resirkulert 
plast, resirkulert stål..

MX SPORT HILLEVÅG

OKSØY HAVKAJAKK

Lett, rask og lettstyrt havkajakk for den entusiastike mosjonisten 
og den mer erfarne padleren. Vi har flere modeller i butikken!

8 999,-

STAND UP PADDLE BOARD - PAKKE

Komplett med bag, pumpe, justerbar åre, snor og reparasjonssett. 

Sandvikveien 8, 4016 Stavanger. Stor gratis parkering!
Rundkjøring  v/ Patrioten,  ned mot BondeKompaniet

VÅRENS NYHETER
Butikken har også en egen outletavdeling med -30% til -70% rabatt

GEL-KAYANO 28
Fulldempet såle for ekstra støtte og 
stabilitet. Nøytral og overpronering.

1 900,-

WALK KING / WALK QUEEN ADVANCE
En alsidig, klassisk fjellstøvel 

fra ALFA med Gore-Tex.

3 799,-

WAVE SKYRISE 3
Toppmodell for maksimal demping 

og respons på asfalt og mølle.

1 800,-

DBS VEIEL
Kraftig elsykkel til både asfalt og 
skogsvei. Herre og USX-modell.

35 999,-

DBS URBANEL-5 USX
Solid og klassisk elsykkel med 

lavt innsteg, perfekt til bruk i by.

34 999,-

DBS ALLROAD 4 HERRE / DAME
Lett og alsidig hybridsykkel til 

hverdag, tur og transport.

5 999,-

|

DIN LOKALE SPORTSBUTIKK
1000m2 med sport, f ritid og jernvare

280x76x15 cm. Opptil 100 kg. 

2 499,-
320x76x15 cm.  Opptil 150 kg.

3 499,-
2 999,- 3 999,-

bydelsavis.indd   8bydelsavis.indd   8 13.05.2022   10:0213.05.2022   10:02



Side 6 Nr. 2 – mai 2022HILLEVÅG & TJENSVOLL AVIS Side 7Nr. 2 – mai 2022 HILLEVÅG & TJENSVOLL AVIS

Snopebutikken i Sjøhagen 2

Hvordan kan vi sammen skape et trygt og 
attraktivt nabolag?

INGUNN VATSVÅG
Ingunn.vatsvaag@gmail.com

I forbindelse med område-
løftet i Hillevåg har Stavanger 
kommune fått nyttige innspill 
fra den yngre garde gjennom 
ungt borgerpanel. Rapport 
fra undersøkelsen der delta-
kere fra ungdomsskolen viser 
generell god trivsel og sterkt 
engasjement for utvikling. 
Ungdommene sier de har lært 
mye om bydelen gjennom 
deltakelse i borgerpanelet, 

og syns det er kjekt at de blir 
inkludert i bydelsutviklingen 
med kommentaren: «Det er 
vi som skal vokse opp i nabo-
laget og bruker nabolaget 
masse». Rapporten kan leses 
på Stavanger kommune sine 
nettsider.

Utdrag fra rapporten med 
innspill til kommunen innen 
ulike tema:

Trygghet: 
«Stort sett opplever vi oss 
trygge i Hillevåg. Noen 

om  råder er litt mer utrygge, 
og noen steder er det mørkt 
og ikke så hyggelig å være».

Vi ønsker oss mer gatelys og 
sykkelskur for å hindre tyve-
rier. At kommunen under-
søker steder i bydelen som 
er spesielt utrygge for å se 
hvordan de kan gjøre områ-
dene tryggere. Større fokus på 
mobbing på skolen. At nat-
teravnene må være der ung-
dommen er for å unngå hær-
verk.

Psykisk helse: 
«Vi møter mange voksne med 
forskjellige personligheter og 

føler oss trygg. F.eks. Lester 
som finner på masse moro og 
Rikke for å snakke om psykisk 
helse»

Det er viktig å ha noen å 
snakke med om vanskelige 
ting, både voksne og jevn-
aldrende. Vi ønsker at alle 
lærer seg mer om å snakke 
om det vanskelige. Mange 
er ensomme, og flere møte-
plasser kan forebygge dette. 

Miljø og natur: 
«Alle søppelkassene står på 
ett sted. Vi trenger nye».

Vi trenger fin natur og ren 
luft for å ha det bra. Det bør 
settes ut flere søppelspann og 
tilrettelegges for at fugler og 
insekter trives i bydelen vår. 
Vi ønsker flere grøntområder 
og benker og vi anbefaler lys i 
trærne om vinteren.

Møtesteder: 
«Vi bør ha møteplasser der 
unge og eldre kan bli bedre 
kjent».

Flere spisesteder med enkel 
servering der de også kan 
gjøre lekser. På Kristianlyst 
savner de en ungdomsklubb, 
og generelt ønsker de flere 
møteplasser.

Transport: 
Flere sykkelstier og direkte-
busser rundt i bydelen. 

Arbeid: 
«Vi trenger flere jobber hele 
året for ungdom f.eks. sånn 
som ungjobb».

Vi har lyst å jobbe og anbe-
faler elevbedrifter og ung-
domsbedrifter.

Ryktet sier at det finnes en spennende butikk i 
Sjøhagen. Vi må finne ut om det stemmer.

VIGDIS MARIA TJØRHOM
vigdismt@live.no 

Er dette en snopebutikk?
Ta til høyre ved Patrioten 
Bistro. Da kommer du til Sjø-
hagen. Her finner vi mange 
spennende bedrifter. I dag 
besøker vi Verktøy AS i Sjø-
hagen 2.

 Vi har hørt at dette skal være 
en “snopebutikk”. Vi blir såpass 
usikre på hva slags snop dette 
handler om at vi gjør et raskt 
nettsøk. Snop kan jo være så 
mangt.

 Vi finner at Verktøy AS er en 
spesialbutikk for treskjæring, 
dreiing, spikking og annen 
treforming. Her fins alt man 
trenger til slike formål, inklu-
dert høvelbenker.  Videre ser 
vi bilder av de rareste verktøy. 
Aldri har vi visst at det er noe 
som heter skjekniver og at 
noen foldekniver ser ut som 
liggende innsekt når de ligger 
der med alle knivene foldet ut!

Et godmodig tretroll møter 
oss ved inngangsdøra. Dette 
må være et koselig sted!

Litt om historien
Eieren, Odd Erik Thjømøe, for-
teller at bedriften startet opp 
for 30 år siden og han har ledet 
den hele tida. Opprinnelig 
var de lokalisert i Verksgata, 
hos Øgreid. Så vokste de seg 
større og større og i 1995–96 
ble nettbutikken etablert. Det 
var tidlig til å være en nettbu-
tikk. Egentlig var det en vare-
liste som ble lagt ut på nettet 
og presentert med bilder på 
en oversiktlig nettside. Nett-
siden ble oppdatert hver 14. 
dag, i dag skjer denne oppda-
teringen hvert minutt!

Etter hvert ble kunde-
gruppen stor, noe som også 
skyldtes hyppige besøk på 
messer.

I 2000 bygde Øgreid om og 
da måtte butikken flytte. Valget 
falt på Sjøhagen og her har de 
blitt siden. Odd Erik kjøpte fir-
maet i 2005.

“Vi er tro mot håndverket,” 
sier han. For i tillegg til butikk-
driften, holdes det mange kurs 
her. Kursholdere fra inn – og 
utland kommer for å lære fra 
seg ulike teknikker i trearbeid. 
Dyktige folk.

Cruise
Ingen butikker drar vel på 
cruise? Jo, denne gjør! Omtrent 
hvert tredje år legger bedriften 
ut på seilas. Tradisjonen startet 
i 1998 og den fortsetter.  Sko-
leskipet Gann blir omgjort til 
en flytende butikk og med ca 
200 passasjerer går turen fram 
og tilbake til Nordkapp. De er 
innom 11 havner. Her inviteres 
lokale kunder om bord for 
handel og introduksjon.

“Dette er verdens eneste fly-
tende tredreiebutikk”, forteller 
Odd Erik stolt. Kurs arran-
geres underveis. På forrige tur 
hadde de deltakere fra 13 land. 
I utgangspunktet har de jo en 
felles interesse for trearbeid, 
men ellers er de ulike. De fleste 
er i alderen 45 til 80 og mange 
par er med, men også enslige. 
Nytt cruise til neste år er under 
planlegging!

Hva handler jobben om?
Vi har forstått at det er kjekt å 
jobbe med tre. Som Odd Erik 
sier:

“Det er kjempespennende! 
Og så liker jeg å treffe folk, 
snakke, gi råd og veiledning”.

Kundekontakten er en veldig 
positiv del av dette arbeidet. Vi 
skaper også arbeidsplasser og 
samarbeider med andre. All-
service er for eksempel en god 
samarbeidspartner og det er 
mange som har fått arbeidstre-

ning i et lite og trivelig miljø.
Verktøy AS var inntil nylig 

den eneste i sitt slag. Nå finnes 
det to andre, men de er på Øst-
landet. I tillegg til å dreie og 
arbeide med tre handler altså 
jobben om salg, markedsfø-
ring og kurs. Og det er en jobb 
det går an å leve av.

Trearbeid er en avslappende 
hobby, man kobler ut alle pro-
blemer, mener Odd Erik. Og så 
oppleves gleden ved å skape, 
noe som gir en god mestrings-
følelse. Dreiing og snekring går 
raskt. Treskjæring bruker man 
lengre tid på. Utstyret er viktig. 
Det koster litt, men man får 
mye for pengene.

Odd Erik driver selv med 
litt trearbeid og har dreiebenk 
på hytta. Når han om noen år 
blir pensjonist, vil nok denne 
benken bli mer benyttet.

Vi tar en prat med mar-
kedsansvarlig, Trine Flø-
tre-Gansmoe. Hva gjør hun? 
“Eg gjør alt”, smiler Trine. 
Hovedsakelig er det digital 
markedsføring hun holder på 
med. Ellers liker hun best den 
kreative delen i bedriften.

Eivind Langland er ansvarlig 
for å organisere kurs og har 
også en del kundebehandling. 

Han beskriver sin arbeidsdag 
som variert og han er en person 
som liker å lære noe nytt.

“Det kjekkeste er de positive 
kundene. Vi har en ekstremt 
lojal kundebase. Mange har 
handlet her i tretti år,” forteller 
han.

Målsetting
Det er å drive videre et tra-
disjonsrikt håndverk. Derfor 
må interessen vekkes tidlig. 
En måte å gjøre dette på, er å 
sørge for å ha mange skoler i 
kundekretsen. Verktøy AS har 
også et godt samarbeid med en 
mengde lag og andre tre-inter-
esserte. Vi får blant annet høre 
at det er en gjeng fra Lyngdal 
Husflidslag som kommer 
igjen og igjen og har gjort det i 
årevis. Stabile kunder.

Det primære er altså å for-
midle verktøy og å arrangere 
kurs. I andre etasje finner vi 
et stort kurslokale. Her er folk 
i full gang med trearbeid. Her 
kan man dreie, slipe, frese og 
gjøre pyrografi (jobbe med svi-
penn). Det er nesten bare kre-
ativiteten som setter grenser. 
Dyktige kursledere hentes inn, 
både fra inn- og utland. Stort 
sett er det venteliste på disse 

kursene. Deltakerne er fra 16 år 
og oppover, kvinner og menn – 
mange er pensjonister som vil 
ha en hobby og både nybegyn-
nere og erfarne er velkomne.

Vi tar en ny runde i lokalet 
for her er det mye å se. Noen 
kursdeltakere har stilt ut sine 
arbeider og det er nydelige 
ting. Vi forstår at tre er et godt 
materiale å jobbe med og at det 
kan være en veldig fin hobby.

Ja, dette var en skikkelig 
snopebutikk! Vi sier adjø for 
denne gang og tretrollet smiler 
vennlig idet vi passerer. 

Så vi et lite blunk i øyet?

UTVALG: Et lite utvalg av verktøy.

TREHATT: Kristian Enoksen, mann 
for sin hatt. Og ja - den er av tre!

Verktøy ASNÆRING

Ungt borgerpanel

 

Søndag 22. mai kan vi endlig arrangere Søndagsåpne garasjer igjen! 
Vi gjentar suksessen med popup- loppemarked rundt omkring i hele 

Stavanger, Sandnes og Sola.  
Tøm boden, rydd i skapet, ønsk våren velkommen og bli med på  

garasjesalg. 

Du trenger ikke ha garasje for å bli med! 
 Sett opp et bord i hagen eller langs fortauet.  

Slå deg sammen med naboen, så blir det ekstra sosialt!

REGISTRÉR DIN “GARASJE” PÅ  
ÅPENGARASJE.NO

Arrangementet er  t i l rettelagt av Sola kommune,  Sandnes kommune og Stavanger kommune. 

HAR DU NOE DU 
IKKE TRENGER 

LENGER? 
22. MAI KL. 12-16
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Sterk og stødig, det må vel være bra? Og 
hvordan blir man det? For å få svar, tok vi turen 
til Torgveien 23. I tillegg til andre kommunale 
tjenester, finner vi fysioterapitjenesten her. 
Og siden Sterk og Stødig er en del av denne 
tjenesten, tar vi en prat med fysioterapeutene 
Esben og Kjersti. Disse to er ansvarlige for 
opplegget.

VIGDIS MARIA
vigdismt@live.no

Esben kom fra Nord – Norge 
i 2009, og er blitt værende. 
Han har jobbet på SUS, og på 
Lassa. Siden 2013 har han vært 
ansatt i Stavanger Kommune. 
Arbeidsoppgavene er varierte, 
og han er innom både på syke-
hjem og i private hjem.

Fra Bergen, via Nederland, 
kom Kjersti til Stavanger i 
2008. Hun beskriver også sine 
arbeidsoppgaver som varierte. 
Fokus er på eldre voksne.

Disse to er opptatt av fore-
bygging. Og nettopp dette 
er det viktigste med Sterk og 
Stødig.

Hva er Sterk og Stødig?
Det er et nasjonalt tilbud, og 
det vokste fram fordi man 
registrerte et behov. Mål-
gruppen er eldre voksne som 
merker litt ustøhet, og disse 
faller gjerne mellom to stoler. 
Ikke bokstavelig, men det fins 
gjerne ikke noe spesifikt tre-
ningstilbud for dem. Tanken 
er at forebygging, i form av 
hensiktsmessige øvelser, kan 
bidra til å forebygge fallten-
denser. Et fall kan få store kon-
sekvenser. Det kan unngås, om 
man jobber aktivt med å styrke 
muskulatur og balanse.

Hvem er instruktører?
Alle som ønsker, kan melde seg 
på instruktørkurs. Opplegget 
er basert på frivillige, rett og 
slett fordi helsevesenet ikke 
har nok ressurser til dette.

«Men vi vil eie prosjektet, så 
vi er tett på», sier Kjersti. Derfor 
er opplæringen grundig. Selve 
kurset går over tre dager, og det 

er livsvarig veiledning. Interes-
serte har gjerne ulik bakgrunn 
– studenter, arbeidsledige, 
pensjonister- mangfold er fint. 
Nå er det femten instruktører i 
gang. Og ønsket er å få rekrut-
tert flere.

Vi lurer litt på hvordan opp-
legget markedsføres?

Det annonseres i Morte-
pumpen, bydelsaviser, Fri-
villig.no, og noen får også 
vite om dette via «jungeltele-
grafen». Men som sagt, flere 
instruktører er et mål!

Esben og Kjersti forteller at 
det er både trivsel og samhold 
blant instruktørene. De jobber 
sjølstendig, men det legges 
opp til samlinger og sosial kon-
takt.

Hvordan fungerer 
opplegget?
Pr i dag er det sju trenings-
grupper i gang, fordelt på de 
fleste bydeler. Frammøtet er 
godt. Folk er aktive, og godt 
humør og sosialt samvær er en 
naturlig del av treningen.

«En treningstime har tre 

hoveddeler», forteller Esben. 
Først god oppvarming, så 
styrke, og til sist balanseø-
velser.

Fokus er på beina, det er de 
som holder oss oppe. Det er 
rett og slett funksjonell tenk-
ning.

Og så må vi ikke glemme 
stolen. Alle har hver sin stol på 
trening. Ikke fordi de skal sitte 
der og slappe av, men fordi 
enkelte øvelser kan utføres 
både sittende og stående. 
Og ikke minst fordi det skal 
kjennes trygt å trene. Blir man 
usikker, er det helt greit å støtte 
seg til stolen sin.

Deltakerne er i alder ca 
seksti til nitti, de bor hjemme 
og greier seg stort sett sjøl.

Hvor finner du Sterk og 
Stødig?
Hillevåg har en gruppe hver 
tirsdag formiddag, i Hetlands-
hallen. Ellers fins tilbudet i de 
fleste bydeler.

Esben og Kjersti vil gjerne 
få fram at sjøl om en trenings-
time i uka er bra, er det ikke 

tilstrekkelig. Det er lurt å sup-
plere med annen aktivitet.. 
Men, litt tening er bedre enn 
ingen trening!

Hva synes deltakerne?
For å teste opplegget, har vi tatt 
oss en tur til en av gruppene. Vi 
kjenner godt at selv om øvel-
sene tilsynelatende er lite kre-
vende, har de effekt. Det ble 
«gangsperr» dagen etter. Del-
takerne vi pratet med, er svært 
fornøyde. Gode øvelser, sosialt 
og kjekt, og god instruktør, ja, 
bare godord.

Vi ser at dette er en god 
investering i egen helse og livs-
kvalitet, og når tilbudet også 
er gratis, er det ingen grunn 
til å vente med å bli med – 
enten som deltaker eller som 
instruktør. Her er ikke fokus 
på å være sprek, eller prestere, 
men er med  på det nivå man 
befinner seg. Og  det er lov å ta 
pause underveis.

Da er det ingen grunn til å 
vente! Finn deg en Sterk og 
Stødiggruppe nær deg, og sett 
i gang!

Din elektriker:

Auglendsdalen 80, 4017 Stavanger – Telefon: 51 84 63 20 – E-post: si@si.no – Nettside: www.si.no

Vi gir råd og veiledning i utførelse av:
Boliger, fritidsbygg, industrianlegg, kontorer, forretningsbygg, skoler og el. anlegg for messer.

VI BEHERSKER BÅDE STERK- OG SVAKSTRØMEt komplett bokverksted siden 1989

Sjøhagen 11 • 4016 Stavanger
bok@bokbinderieterland.no 
www.bokbinderieterland.no

Reparasjoner • Nyinnbindinger •
Spesialarbeid

absolutt alle typer trykksaker.
PRIVATKUNDER • BEDRIFTER •

LAG • O.L.
Ring 51 88 10 04 eller stikk

innom vårt verksted i Hillevåg

TRADISJONELT BOKHÅNDVERK

TerjeErland Annonse145x85_Forslag  11.11.19  10.42  Side 1

Tlf 51 82 00 50
hviding.no

Hele døgnet.

Det er en som er borte. 
Tilbake står du og dine med 

sorgen og savnet. 
Vit da at vi kan være der 
med hjelp og støtte rundt 

alt det vanskelige og 
praktiske som dere må 

gjennom.

FOR ALT 
SOM VAR, 

ALT 
SOM ER.

Reparasjoner og gravering utføres 
på eget verksted i butikken

Gullsmeden i Hillevåg

HILLEVÅG Tlf: 51 82 11 20  -   HERBARIUM Tlf: 51 82 11 22

Det er VI som har de 
populære Belinda smykkene

 Vi ser at dette 
er en god investering 
i egen helse og 
livskvalitet, og når 
tilbudet også er 
gratis, er det ingen 
grunn til å vente med 
å bli med – enten som 
deltaker eller som 
instruktør.

Esben Eliassen og  
Kjersti Buanes

STERK OG STØDIG: Esben Eliassen og Kjersti Buanes leder dette kommunale tilbudet med sterk og stødig hånd.

HELSE

Sterk og stødig

Din lokale leverandør av inn- og utvendige 
solskjermingsprodukter

Vi leverer:
Utvendig:
• Persienner
• Markiser
• Screen
• Parasoller

Innvendig:
• Persienner
• Plisségardiner
• Lamellgardiner
• Rullegardiner

Kontakt oss for uforpliktende 
tilbud og befaring

Adresse:  Haugåsstubben 8, 4016 Stavanger
Telefon:  51 58 65 58
Epost: post@stavanger-markise.no

Hillevåg
Gartnerveien 27, Stavanger, Tlf: 51 58 92 29

Velkommen til din lokale optiker her i Hillevåg!

Bredt utvalg - Mote og komfort 
- Kvalitetsoptikk fra ZEISS
Vi har alltid god tid til deg!

50% på brille 2

50
ÅRS
JUBILEUM

Hageavfall 

Farlig avfall

Grovavfall 
og gjenstander 

til ombruk

Glassemballasje

Tøy

Vi henter!
se hentavfall.no

Har du noe 
du vil bli kvitt? 
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D
ette sier 5- og 6 -åringene om 
sjefen 
– Vet dere hvem sjefen i 
barnehagen er?
– Ja, det er jo Wenche Kontor. 
Den nye sjefen er (vanlige) 

Wenche.
– Hva gjør sjefen i jobben sin? 
– Hun passer på barnehagen. 
– Hva er det løgneste med Wenche 
Kontor? 
– At hun spiser masse lakris. Og en 
gang så jeg at hun hadde Pepsi Max på 
kontoret.
– Hva gjør dere sammen med Wenche 
Kontor? 
– Vi lager mat og dekker bord. 
– Liker hun å pynte seg?
– Ja, hun liker å pynte seg med øre-
dobber, og leppestift. 
– Hva er det aller kjekkeste med å gå i 
barnehagen? 
– At vi er så heldige. Fordi, en gang ga 
en i barnehagen oss kjeks med snop 
på. Det heter Oreo-kjeks. Det var veldig 
godt. Og vi har fått is her også.
– Erik har bursdag i morgen. Han fyller 
5 år. 
– Jeg har bursdag i mai. 
– Jeg liker å leke. 
– Når vi skal sove i barnehagen før 
sommeren, så skal vi ut på natten, og så 
skal vi få godteri. 
Wenche Kontor forteller også at ungene 
har fått være med på Super sans dette 
året. 
– Hva gjorde dere der?
– Da så vi på mange forskjellige utstil-
linger, og så lagde vi ting.
– Jeg ble litt redd for alle de skumle 
fantasidyrene. 
– Jeg ble litt redd for de store sneglene. 

Mye har skjedd på disse årene
«Det har vært kjekt å drifte barne-
hagen, og mange forandringer har 
skjedd i disse årene», sier Kristiansen. 
«Vi var først en privat barnehage med 
kommunal drift og seinere ble vi helt 
private. Vi utvidet fra 3-5 års alders-
gruppe, til 1-6 år. Vi har fått flere lokaler, 

deriblant «klasse-
rommet», på Solborg 
folkehøgskole. Nå har 
vi plass til 27 barn, i 
alderen 1-6 år. Sol-
borg er en kristen bar-
nehage og vi er opp-
tatt av å ta vare på våre tradisjoner og 
vårt livssyn», sier Kristiansen. «Vi driver 
ikke med forkynning, men lever etter et 
kristent livssyn». 

Godt foreldresamarbeid, herlige 
unger og et kjekt personale
«Det beste med å ha vært styrer i alle 
disse årene er gode foreldresamtaler 
og godt samarbeid, herlige unger og et 
kjekt personale. Det har også vært godt 
å være en del av Solborg folkehøgskole 
og ha tilgang til vaktmestertjenester, 

for her er fantastiske 
vaktmestere, og kunne 
bruke svømmehallen. 
I tillegg til at vi får 
vi middag derfra en 
gang i uka», forteller 
Kristiansen. Hun har 

stortrivdes med jobben sin i alle disse 
årene. «Vi har styrt oss selv og har for-
nøyde foreldre og barn. Brukerunder-
søkelsene viser at Solborg barnehage 
er en av de som scorer best i hele byen. 
Det er jo helt fantastisk», sier hun.

Felles avdeling for alle barna
Alle barna går i en felles avdeling. For-
uten styrer selv og fire ansatte har 
de tilgang til merkantilt personell på 
folkehøgskolen.

«Vi har gamle, men gode lokaler. 

Barna har stor boltreplass. Det er lavt 
sykefravær og lite utskifting blant per-
sonalet. Det er en fordel at ungene 
slipper å bytte avdeling og er på samme 
sted. De store viser mye omsorg for 
de minste barna, noe som er viktig», 
utdyper Kristiansen. «Vi erfarer at de 
små får god språkutvikling, når de er 
mye sammen med de som er eldre».

Trygghet og forutsigbarhet
«Vi jobber veldig mye med at barne-
hagen skal være et trygt sted preget av 
forutsigbarhet. Vi er også opptatt av 
språk og sosial kompetanse», sier Kris-
tiansen. «Det å være inkluderende, 
jobbe for et godt fellesskap, ta hensyn til 
hverandre, i tillegg til at alle er like mye 
verdt, er viktig i vårt arbeid», utdyper 
hun. «Trygghet er hovedfokus, og det 
får vi godt til i barnehagen fordi barna 
går på en avdeling til de begynner på 
skolen». 

Vanlige Wenche overtar roret 
Den nye styreren som overtar etter 
Wenche Kontor heter også Wenche, 
eller vanlige Wenche som hun av og til 
kalles. Wenche Norheim Sørensen har 
jobbet i barnehagen i 21 år. Hun både 
gruer og gleder seg til nye utfordringer, 
men er klar for det nå. 

Nå vil Wenche Kontor ut å reise
Pensjonisttilværelsen planlegger Kris-
tiansen å tilbringe både i boligen sin 
i Spania, sammen med ektemannen 
som også er pensjonist, reise til andre 
steder og være på hytta på Sørlandet. 
«Vi ønsker å ha de neste årene i lag, og 
nyte livet sammen», sier hun. «Det er ei 
ny tid og en ny epoke som ligger foran 
oss. Vi må prøve å snu tankegangen og 
legge bak oss tanken på at vi nå er på 
vei inn i senhøsten av livet. Det blir litt 
reising og mye kjekt, hvis bare helsa 
holder. Vi er heldige hvis alt går som 
planlagt. Men, det er litt skummelt å 
tenke på at jeg går ut av arbeidslivet nå, 
og at jeg faktisk ikke skal tilbake igjen», 
avslutter hun. 

Nå er det tid for å nyte pensjonisttilværelsen

Wenche Kontor 
takker av 

Wenche Kristiansen, også kalt Wenche Kontor, har i snart 20 år vært styrer ved Solborg 
barnehage på Tjensvoll. 1.juli går hun av med Avtalefestet pensjon (AFP) 

Alder: 
61

Sivilstatus: 
Gift, 2 barn og 2 
bonusbarn

Musikk: 
visesang

Mat: 
Alt, så lenge det 
smaker godt

Ferie: 
Italia

Min helt: 
Olga – robot gress
klipperen

På en øde øy med: 
Kvinnesland og 
Skjæveland i 
«Utakt»

TEKST: LAILA HETLELID
Laila.hetlelid@gmail.com

   
Det blir litt reising og 
mye kjekt, hvis bare 
helsa holder. Vi er 

heldige hvis alt går 
som planlagt.

   
Det beste med å ha vært 

styrer i alle disse årene er 
gode foreldresamtaler og godt 
samarbeid, herlige unger og et 

kjekt personale. 

TRIVES: Fem og seksåringene trives godt i Solborg barnehage. Her (til venstre) sammen med 
påtroppende styrer Wenche Norheim Sørensen.

Wenche KristiansenINTERVJUET

OM 
WENCHE:
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17. maiKULTUR

Ny avdeling 
i Hillevåg!

Vi tar EU-kontroll og service på alle 
bilmerker, også El-bil og hybrid

Hillevågsveien 99, 4016 Stavanger, tlf. 51 20 81 99
hillevag@nevlands.no - www.nevlands.no

Hurra for 17 mai!
Kompisgjengen fra Hillevåg 
og Tjensvoll har alltid feiret 
nasjonaldagen sammen.

INGUNN VATSVÅG
ingunn.vatsvaag@gmail.com

Stemningen er på topp når Adi, 
Akke-Smygation, Lasko, Levvan-Doffi, 
Aasen, Høgzten, Kobber og Toddi i 
oppstasa habitter løfter glasset, og 
skåler for 17 mai. Fra de var ganske så 
små har kameratene feiret nasjonal-
dagen sammen. De er oppvokst på 
Auglend og Tjensvoll og har så lenge de 
kan huske vært sammen denne dagen. 
Nå er de 25 år og har etablert sin egen 
tradisjon. De er flere i guttegjengen, 
men alle kunne ikke komme.

De mimrer tilbake med et smil
Løsrivingen fra foreldres 17 mai feiring 
startet da de var 14-15 år. De ville lage 
sin egen tradisjon. 

– Det startet med at vi bare møttes og 
dro rundt omkring på andre skoler for å 
se på andre damer. Det var spennende 
sier Aksel.

I russetiden var kompisgjengen 
omtrent eneste russ som deltok i barne-
toget. – Vi sang gjennom absolutt hele 
barnetoget og kom derfor i Stavanger 
Aftenblad. Til og med rektor skrøt av 
oss etterpå ler de og det var slett ikke 
vanlig å få skryt fra den fronten.

Korona var en kjip tid, så samlingen 
i gjengen for 2 år siden hos Eivind ble 
spesielt fin. De omtaler seg ikke som en 
«handy» guttegjeng, men klarte endog 
å snekre sammen en presenning. Det 
regnet, var sol og allslags vær, men det 

selvsnekra taket holdt stand. Det året 
var ekstra fint å være sammen.

Guttas dag
I dag er det «fy fy damer». Det er gutta 
boys som skal være sammen for å 
hedre fedrelandet, Kongen og upco-
ming Ingrid Alexandra sier guttene. 
De forteller om sitt «interne sanksjons-
system» hvis noen bryter reglene. En 
gang prøvde Lasse å ta med dame, da 
måtte han for løye være ute av Face-
book chatten en kort stund. I år meldte 
Gunni med tødler over uèn at han ville 
feire med klassen i stedet for gutte-
gjengen, noe som heller ikke falt i god 
jord.  

– Vi liker å tulle med hverandre slik, 
ler guttene som oppleves å være en 
svært sammensveiset gjeng.

Resten av dagen i dag
Frokostbordet er standsmessig og 
bugner av godsaker med alskens 
pålegg, eggerøre og brødsorter.

Etter frokost er det av gårde ned til 
byen, holde av plass på et utested før 
vi går opp og ser på barnetoget med 
nevøer og nieser. Så blir det tradisjonen 
tro, obligatorisk loking med litt pølser 
og knask i byen før Folketoget. 

– Da har vi en konkurranse hvor vi for-
søker å bli med den kjekkeste gruppen 
i toget uten å bli oppdaga eller kasta ut. 
Det går for eksempel dårlig å blande 
seg med Brodd fotball der alle går i 
sine grønne drakter. Vi har aldri hatt 
kontroll på hvem som vinner konkur-
ransen,- sannsynligvis ingen for vi blir 
stort sett kasta ut etter hvert. smiler gut-
tene og gleder seg til resten av dagen.

FRA VENSTRE: Adrian Olsen Bjørnsen (Adi), Aksel Kloster (Akke- smygation), Lasse Larsen (Lasko), Kristoffer Rødne (Levvan-doffi) Mathias Aasen (Aasen), Eivind Haugsland (Høgtzen), 
Andreas Ree (Kobber) Tor Magnus Kvinnesland (Toddi).

Nesflåtveien 14 • 4018 Stavanger
Tlf: 452 22 692 • hardy@siddiselektro.no

17 MAI: Aksel er meget fornøyd med 
frokosten

 Det startet 
med at vi bare 
møttes og dro rundt 
omkring på andre 
skoler for å se på 
andre damer. Det 
var spennende

Aksel Kloster
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Kristianslyst skoleSKOLE

SAMLET PÅ SKYTEBANEN: På skytebanen på Skurve utenfor Ålgård. FOTO: Fredrik Fugelli

På Kristianslyst skole 
har elevene i 9. og 10. 
klasse fått muligheten 
til å ta jegerprøven.

LAILA HETLELID
laila.hetlelid@gmail.com

I 2021 var Kristianslyst skole 
så heldige å få kommunale 
midler via kommunedelsut-
valget i Hillevåg. Elevene som 
har valgfaget «Friluftsliv», fikk 
dermed muligheten til å ta 
jegerprøven. 

Ny læreplan
Lærer Benjamin Waldejer 
opplyser at tanken om å søke 
om midlene til jegerprøven, 
kom i stand som følge av ny 
læreplan i friluftslivfaget, som 
spesifiserer at både jegerprøve 
og båtførerkurs, er ønskelig 
inn i friluftslivfaget. 

Han kontaktet sin kamerat, 
Fredrik Fugelli, frilufts veileder 
i Norges Jeger- og fiskefore-
ning, NJFF Rogaland. Sammen 
skrev de søknad om midler til 
jegerprøven. 

Det er 3 lærere i frilufts faget 
for denne gruppa; Benjamin 
Waldejer, Elisabeth Norås og 
Tommy Larsen.

En mer praktisk hverdag
Jegerprøven har tatt cirka 
en tredjedel av friluftsliv-
faget, i løpet av skoleåret. 
Elevene må følge opplegget 
for jegere, med 9 obligato-
riske kurs før eksamen. «Vi har 
gjort en del spennende ting 
sammen med denne gjengen, 

som overnattingsturer blant 
annet til Viglesdalen og på 
Ådneram», forteller Waldejer. 
«Vi har også vært på skitur og 
fluefiskebinding. Friluftsliv har 
nå 27 elever, og mange ønsket 
en mer praktisk hverdag og få 
lov å være ute en gang i uka. 
Elevene satte veldig pris på å få 
muligheten til å ta jegerprøven, 
og likte å være ute på skyte-
banen. Elevene har også vært 
med på ekskursjon på Friheim 
sammen med instruktør, hvor 
de øvde på avstandsbedøm-
melse og gjenkjenning av arter 
ute i naturen», sier Waldejer. 

Engasjerte ungdommer
«Selv om elevene sikkert 
kunne tenke seg noen flere 
dager med praksis i løpet av 
kurset, har vi opplevd dem 
som både interesserte og enga-
sjerte i innholdet. Jegerprø-
veinstruktør Ole Geir Skjæve-
land er den som har fulgt dem 
tettest, og han har bare lovord 
å si om ungdommene. For oss 
som organisasjon er det natur-
ligvis veldig kjekt å få møte 
elevene på denne måten, og å 
kunne bidra til en litt anner-
ledes og mer variert skole-
hverdag», sier Fredrik Fugelli i 
NJFF Rogaland. 

Det beste er å være ute
En av 10. klassingene er Tor 
Veland Bull-Njaa, sier at det 
har vært mye teori, hele 30 
timer og 1 dag praksis. Gabriel 
Brun Henriksen og Peder 
Johan Rønnevik er begge enige 
i at det har vært mye teori og 
at det har vært greit, men at 
det beste er å være ute. En 
av disse tre elevene har tatt 
jegerprøven. 

«Når det gjelder teori var det 
mye av dette i 9. trinn i forbin-
delse med kursingen til jeger-
prøven. Vi har hatt veldig lite 
teori og vært mye ute med 
elevene i løpet av 10. trinn», 
opplyser lærer Waldejer.

Kjekkest på skytebanen
Tor, Gabriel og Peder Johan for-
teller at det aller kjekkeste har 
vært å være på skytebanen. I 
slutten av april var 20-30 elever 
en hel skoledag på Skurve 
utenfor Ålgård, hvor de fikk 
praktisere skyting. De fikk god 
opplæring og fikk prøve noen 
ganger hver. Elevene forteller 
at de har lært gode teknikker 
på å holde og skyte, samtidig 
som de har lært å sikte. De har 
fått opplæring av en veldig god 
instruktør, mener de. 

Jegerprøven for livet
Har du først tatt jegerprøven, 
så får du den for hele livet. De 
vet ikke selv om de vil gå på jakt 
noen gang, men kan kanskje 
være åpne for å prøve det. Det 
er litt skummelt med våpen, og 
veldig godt å vite hvordan man 
behandler våpenet for å unngå 
skader, sier ungdommene.

Angrer ikke på valgfaget
«Det er mye mer teori enn 
i andre valgfag, men ingen 
andre får muligheter til å dra 
på overnattingsturer, eller 
skyte», forteller de. 

På tross av teorien, er det 
til gjengjeld veldig gøy når de 
først får dra på tur. De angrer 
ikke på valget.  «Vi kan jo litt 
om våpen fra før av, gjennom 
videospill», opplyser ungdom-
mene. De har lært at de som 
spiller videospill fra før av, ofte 
har et ganske godt sikte og har 
igjen for det på den måten. 

Større samhold
«Da vi tok jegerprøven var det i 
koronatid, og vi satt i kohorter. 
Vi fikk dermed ikke så mye tid 
til å snakke med hverandre. 
Vi hadde undervisning og tok 
imot, men så var vi jo ute et 
par ganger og lærte hvordan vi 
skulle gå med våpen. Det var 
veldig kjekt og lærerikt», sier 
guttene. Tor, Gabriel og Peder 
Johan avslutter med å si at de 
tror at samholdet i klassen 
hadde vært mye bedre dersom 
det ikke hadde vært koronatid, 
og de hadde fått være mer 
sammen i praksis. 

Jegerprøven i valgfag Friluftsliv

 Både jegerprøve 
og båtførerkurs, 
er ønskelig inn i 
friluftslivfaget

Benjamin Waldejer
BILDETEKST: Skytetrening under opplæring. FOTO: Fredrik Fugelli
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KULTUR

Hår

Jeg er ikke så veldig opptatt av 
hår, og har det ganske greit 
når jeg går til frisøren. Vil på 

ingen måte beskrive meg som en 
krevende kunde. Jeg setter meg i 
stolen, og frisøren spør: «Hvordan 
vil du ha det?»

Jeg svarer, enkelt og greit: «Kort, 
grått og pistrete,» og sånn blir det 
også. En lett oppgave for en frisør, 
og en lett oppgave for meg å holde 
orden på knotten.

Frisørene i Hillevåg hadde en 
lett oppgave, også i min oppvekst. 
Det var ikke så mange frisører 
i bydelen. Den mest kjente var 
«Fixen.»  Vi gutter fikk alle samme 
hårsveis – uansett frisør. Bare sjekk 
klassebilder fra Kvaleberg skole på 
50-/60-tallet. Sveisen kalte vi «Køt-
ting foran og nåtting bak» eller 
«Piggsveis» om du vil. 

Gutter som ikke klippet seg så 
ofte, men bare «gikk rundt og slang» 
fikk ofte oppfordringen; «klypp deg 
og kom deg i fast arbeid.»

Men midt på 60-tallet skjedde 
det plutselig noe med hårsveisen til 
oss gutter. Da kom nemlig begrepet 
«Beatleshår.» Mange lærere mente 

at de elevene som hadde «Beat-
leshår» ikke var særlig bra. Jeg kan 
huske at rektoren på Hetland vide-
regående skole truet med å utvise 
elever med «Beatleshår.» For hadde 
du langt hår (det gikk så vidt over 
ørene), og kanskje i tillegg gikk 
i Beatlesklær. Ja, da var du 
evig fortapt. Ingen framtid 
for sånne elever. Så ut 
med dem!

Jeg kjente noen som 
gikk på Hetland på 
denne tiden, og hadde 
både «Beatlesklær» 
og «Beatleshår». 
Må bare få lov å si at 
samtlige av «de fortapte 
elevene» med Beatleshår har klart 
seg meget bra.

På 50- og 60-tallet hadde de 
voksne damene «kåne  hår.» 
Mødrene våre gikk til frisørdamen 
og tok permanent. Jeg har alltid 
oppfattet at ordet permanent betyr 
noe som varer evig, men det gjaldt 
absolutt ikke for permanenthår. 
Hørte ofte «må være forsiktige så 
eg ikkje ødelegge permanenten.» 
Hadde inntrykk av at mødrene 

nærmest satt og sov i sengen etter 
at de hadde vært hos frisørdamen. 

Når det gjelder dette med å 
snakke om, og ikke minst kommen-
tere hår og hårfrisyrer, er damer og 
menn forskjellige.

Hvis en dame møter en kol-
lega eller venninne som har 

vært hos frisøren, og farget 
håret, får hun umiddelbart 
en hyggelig kommentar:

«Åh, så fine du e på 
håret. Den nye fargen 
der, den va virkelig tøffe. 

Den kledde du»
Hvis vi menn møter 

en kompis eller kollega 
som har farget håret, kommenterer 
vi på ingen måte, «det nye håret». 
Dette til tross for at den «nyklypte» 
har fått en brunsvart hårfarge som 
han aldri har hatt før. Burde i det 
minste ha spurt:» Ka e det så har 
skjedd?» Men nei. Ingen kom-
mentar.

I våre dager er det frisørsalonger 
over alt. Alle salongene har selvføl-
gelig et navn, og ganske mange har 
også et slagord. Her er kreativiteten 
stor og informasjonen interessant. 

I Storgaten på Bryne er det en fri-
sørsalong som reklamerer med. «Vi 
klipper mens du venter» Så kjekt å 
vite. Tenk! Når du eller jeg venter 
på bussen, på kaffen eller på noe 
annet. Da er det en person som blir 
klippet i denne salongen på Bryne. 
Bare helt utrolig.

En frisørsalong i Stavanger sen-
trum reklamerte for en tid tilbake 
med. «Kom inn. Bli ny!»  Og videre 
med store bokstaver over hele inn-
gangsdøra. «Ta skrittet i dag».

Jeg synes det er interessant å følge 
med på denne typen kreativ og 
interessant markedsføring. En avis 
i Flekkefjord hadde annonsetek-
sten. «Ny salong åpnes i to etasjer. 
Vi klipper både oppe og nede.»

Tror jeg stopper her. På tide å 
avslutte mine «hårete tanker» Får 
bare slå meg til ro med at. Hårene 
er som årene. De kommer og de går. 
Noen er lyse og noen er grå.

Steinar Lyse

FOLK

ELIN LÆRDAL 
STENSØNES 

– Jeg har bodd her fra 
barndommen og har 
alle vennene mine her.
Savner et midtpunkt 
der barn, unge og vok-
sne kan ha det sosialt 
sammen.

IVAR HENRIKSEN  

– Folkene er trivelige 
og det er en god ro 
over nabolaget.

P
Å  T J E N S V O

L L5

Å hindre at avfall oppstår, ved å
gjenbruke, reparere, bruke rester og ha 
et bevisst forhold til forbruk og innkjøp,  
er det viktigste vi kan gjøre for å redusere 
avfallsmengdene.

brukbrukt.no

Å hindre at avfall oppstår, ved å
gjenbruke, reparere, bruke rester og ha 
et bevisst forhold til forbruk og innkjøp,  
er det viktigste vi kan gjøre for å redusere 

MARTHA TOMIC

– Bra skoler og godt 
miljø. Jeg syns og det er 
så fint og rolig her.

CASPER MYKLESTAD 
JOHANSEN

– Mange kjekke 
aktivitets tilbud. Godt 
miljø og jeg har alle 
vennene mine her.

ØYVIND THORSEN
 
– Folk tar vare på hver-
andre på Tjensvoll!
Jeg har veldig  mange 
kjekke naboer og det 
er så fredelig nabolag.

Hva er det beste med å bo på Tjensvoll?

RANDI K. SUDMANN TUNHEIM
sudmann_@hotmail.com

Hvem fortjener  
klima- og  
miljøprisen 2022?

Kjenner du noen som gjør en ekstra innsats  
for klima og miljø? Kanskje noen som går foran  
og inspirerer andre?

Du kan nominere både organisasjoner,  
bedrifter og enkeltpersoner.

Gå inn på stavanger.kommune.no/miljopris  
og foreslå din kandidat innen 20. juni.

TIMER
UTEN

STRØM
Tre døgn uten futt i komfyr 

og mikrobølgeovn.
Er du forberedt på en sånn krise?

Gode råd finner du på stavanger72.no

STAVANGER72.NO
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DIN LOKALE 
VERKSTEDSBUTIKK 

FOR SYKKEL

Haugåsstubben 10 på 
Åsen, 4016 Stavanger

BOOK DIN NESTE SERVICE 
PÅ BIKEFIXX.NO

Gratis parkering utenfor butikken

Minnestund  
i våre lokaler
Smørbrød, kaffe og kaker

KrKr  335,-335,-
Pr pers.

Catering
Vi har tilbudt Catering i 30 år i Stavanger og 
Sandnes. Catering er en viktig del av Bryllup, 
konfirmasjon, julebord og andre selskap. 
Derfor er det så viktig å velge noen som 
virkelig kan catering og kan gjør denne del 
av festlighetene til en suksess. Kontakt oss 
for tilbud.

HILLEVÅGSVEIEN 100 - 4016 STAVANGER
TELEFON 51 58 20 20 www.patrioten.no

JULEMENY - PÅSMURT - OVERTIDSMAT - CATERING - TAPAS 
MEKSIKANSK - MINNESTUND - SELSKAPSLOKALER

PådrivhusetKULTUR

Besøk oss i 
våre nye flotte 
lokaler og se de 
siste modellene 
fra Svedbergs 
designet av 
Halvor Bakke.

Langflåtveien 37, 4017 Stavanger, tlf. 902 64 000

Nå skjer det mye i Hillevåg

Pådriv inviterte til 
åpen dag med mat, 
musikk og aktiviteter

AL GREENALL, PÅDRIV
al@gronnby.no

Den 1. april ble det holdt åpen 
dag i den urbane hagen ved 
Pådrivhuset i Flintegata 2. 
Pådriv inviterte til sammen-
komst for nabolaget, og flere 

organisasjoner og bedrifter 
bidro til mangfoldige akti-
viteter som gjorde dagen 
vellykket.

Pådriv ønsket å gjøre noe 
spesielt for lokalsamfunnet og 
gi et bidrag etter pandemien. 
Endelig kunne vi ha et arrange-
ment der vi fysisk kunne møtes 
igjen! Da vi begynte planleg-
gingen av dagen fikk vi ja fra 
mange som ville være med på 
å gjøre dagen fin for nabolaget. 

Pådrivs samarbeidspartnere, 
som Kvaleberg skole, frivillige 
organisasjoner i Pådrivhuset 
og bedrifter fra Hillevågsom-
rådet, engasjerte seg i stort og 
smått.

Stavanger turistforening 
sto for aktiviteter for barna, 
og barn fra SFO på Kvaleberg 
skole koste seg med å lage 
pinnebrød over bålpannene. 
Open Hands for You donerte 
klær og leketøy, og mange 

besøkte standen. Fru Johnson 
holdt et minikurs om spise-
lige vekster, og folk fikk bli 
med på en tur nærområdet for 
å se hvor det er spiselige ville 
vekster i Hillevåg. Vi ble også 
begeistret av lokale dyrkeen-
tusiaster som samlet seg rundt 
Permaby - et lokalt initiativ 
rundt urbant landbruk. Mat 
og drikke ble levert av Coffee 
& Bagels, Casa Salsitas, Sali-
katt og Open Hands for You. 
På ettermiddagen holdt Sandy 
Cevik en minikonsert, og Lind-
land HIFI satte stemningen 
gjennom hele dagen med retro 
musikk på sitt fantastiske, retro 
musikkanlegg. 

Pådriv fikk også satt sin 
urbane hage i vårstemning, 
med påskeliljer som holder 
stand mot nattekulden. Den 
urbane hagen skal gjøres klar 
for sesongen, med blomster 
og andre vekster - og høyt på 
ønskelisten står det flere fler-
årige lokale arter i hagen. 
Pådriv er stolte av å kunne si 
at hagen er økologisk drevet 
med sin lille Bokashi-fabrikk. 
Bokashi er et prinsipp med 
gjødsling fra organisk avfall. 

Alle vi på Pådriv gleder oss 
til sommeren med mange akti-
viteter for nabolaget, og anbe-
faler alle i Hillevåg å følge oss 

på Facebook for å få nyheter 
om kommende arrangementer 
i regi av Pådriv eller organisa-
sjonene som holder til i Påd-
rivhuset. Her er det arrange-
menter og samlingssted for 
barn og unge, minoriteter, og 
andre - Open Hands for You, 
Sommerfugleffekten, Foran-
dringshuset, Foreldre vil være 
med, med flere.

AL GREENALL, PÅDRIV
al@gronnby.no

Det er absolutt et tegn på at ting skjer 
i Hillevåg når ordføreren ber om å få 
besøke aktive prosjekter. Den 19. april 
kom ordfører Dagny Sunnanå Hausken 
(Sp) til Pådriv i Flintegata 2. Med 
seg hadde hun Daria Maria Johnsen 
(MDG), Rune Askeland (MDG) og 
Frode Myrhol (Folkets Parti FNB). 
De kom for å høre om samfunnspro-
sjekter, utfordringer og løsninger, og 
fikk en omvisning i Pådrivhuset og den 
urbane hage, samt City Garage.

Samme uke var Stavanger Kom-
mune, politikere og lokalt næringsliv 
samlet på Kilden for presentasjon av 

to parallellstudier utført for å utforske 
og forestille seg hvordan Hillevåg skal 
fungere i 2040. Visjonene hadde stort 
fokus på sosial integrering, bærekraft 
og frodige, grønne kanaler gjennom 
hele bylandskapet og ned til fjorden.

Et diskusjonspanel fulgte der 
publikum kunne stille spørsmål angå-
ende områdeløftet og regulerings-
planen for Hillevåg. Til slutt var det 
stor enighet at tiden er inne for en bred 
rekke tiltak slik at befolkningen kan 
feire det som er unikt med Hillevåg, 
og hvordan det skal bli ivaretatt under 
endringsperioden, som allerede har 
kommet i gang.

Ordføreren kom til Hillevåg

BESØK: Fra høyre: Frode Myrhol (Folkets parti FNB), ordfører Dagny Sunnanå Hausken 
(Sp), Anja Moen Hareim (styreleder Pådriv), Daria Maria Johnsen (MDG), Marius 
Stangenes (Pådriv), Rune Askeland (MDG), Sunniva Mørstad (Pådriv).

NÆRLIGGENDE NATUR: Stavanger Turistforening og elever fra Kvaleberg skole nyter vårværet NY MØTEPLASS: Historiske 
vakttårnet og urbane hagen.

Velkommen til Velkommen til 

SOMMERTREFFSOMMERTREFF
i Bekkefaret kirkei Bekkefaret kirke

Hver onsdag fra 29. juni til og med 17. august, kl. 11:00-12:30. 
Godt drøs, kaffe og noe attåt. Alle er velkommen!
 
Det er mange av dei eldre som vert sitjande mykje aleine 
i ferien. Dei som kanskje ofte ser innom dei elles i året er 
kanskje på ferie. Dette har vist seg som eit tilbod som er svært 
viktig for dei som nyttar det. Ofte kjem det mellom 10 og 20. 
Enkelte gonger også fleire enn det.

Hageavfall 

Farlig avfall

Grovavfall 
og gjenstander 

til ombruk

Glassemballasje

Tøy

Vi henter!
se hentavfall.no

Har du noe 
du vil bli kvitt? 
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Illustrasjon: Egil Bjørøen 

Velkommen til familiearrangementet Sommer på torget!

Fredag 24. Juni kl. 15-18 
Lørdag 25. Juni kl. 12-15
Sted: Hillevåg torg

Program: Sjonglørgruppen Flaks, Terapiponni, Klatretårn med Uburhedleren speider, Pippis kunstskole, Aikido, 
aktivitetsbingo med premier, Frivilligsentralen og møte folkevalgte fra kommunedelsutvalget og enda mer kommer! 
Takk til våre samarbeidspartnere: Stavanger kommune, Kilden, Stavanger Auto og Norengros.   

Stavanger Turistforening

Se  fullt program! 

Nå får du C-HR Hybrid i en gjennomgående forsterket GR Sport-utgave, 
med 180 hk hybridmotor, sportsunderstell og 19’’ felger. Alt for at den skal 
leve opp sitt spreke utseende. Som også har fått en ekstra runde med 
styling. Klar, ferdig, gå inn på toyota.no for å inne ut mer.

KLAR
FERDIG
GÅSEHUD

УБ̄ГŏЀ̄Е̄
ДБ̄З̄ŖŖŕŐŒŒŒŎŏŌ
ЁРБИŧЁŧ̄ДБ̄ŕŐřŔśŏőЙŦŐŌŌ

ŌỲЮЇˆ–˜Ỳ—Љ̄Њ˛țЇ˝Ŏ—ỲЮ˝Љ˛hІ–ˆ̄ˆЉ—Ő̄Яẅ̄˛ЉẅŐЯˇЇŐ̄Ō˛Ỳ—ț˝ˆЉỲЉ̄ЉЇ˜Ő΄̄˝ț˛˝ˆЉỲЉőЉ˝țẀˆŐẅЉẀ‚˛̄ŖŗŚśŒŎŏŐ̄Я˝țˆ˝̄œŚŒŐœŕŖŎŏŐ̄ŕ̄Λ˛˜̄ẀỲЮЫỲЮẅ˜˝ỲЫŎ̄ЇІΏ˛ЉˆЉЮẅЫЉ̄Ŗŗ̄ŒŒŒ̄ЇˇŐ
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Der Hill og våg 
blir til Hillevåg
En annen teori om Hillevågnavnets opprinnelse

LAILA HETLELID
laila.hetlelid@gmail.com

Biskopen og 
Hillevågsnavnet
En som interesserer seg 
for stedsnavnet Hillevåg er 
92-åringen Per Thjømøe som 
er oppvokst i Løkkeveien og 
har bodd på Tjensvoll i mange 
år. Som barn var han mye i 
området rundt Paradis og Hil-
levåg. Han har lest mye om Hil-
levågsnavnets opprinnelse og 
har snakket med ulike profes-
sorer om dette. Ut ifra dette har 
han en teori om hvor navnet 
kommer fra. Han mener at det 
er biskop Reinald som kom fra 
England til Stavanger på 1100-
1130 tallet som lanserte steds-
navnet Hillevåg. 

Thjømøes teori er at Reinald 
døpte stedet til Hillevåg fordi 
landskapet fra Storhaug ned 
mot sjøen på Hillevågsiden, 
var en «hill»; en bakke/li/hel-
ling ned mot vågen. På engelsk 
er det ikke mange ord å velge 
mellom når man skal beskrive 
en bakke, så da ble det en «hill» 
og «våg» som kan utledes fra 
sjø, bølge; til stedsnavnet Hil-
levåg. 

Ifølge Store norske leksikon 
betyr «våg» en liten bukt eller 
smal vik, og kommer av nor-
rønt vágr. Ordet brukes også i 
noen dialekter om hav eller sjø.

Biskop Reinald sto bak ord-
ningen med at kongen fak-
tisk fikk lov til å skille seg 
på den tiden. Som takk for 
jobben fikk han fra kongen en 
stor eiendom som strakk seg 
fra Stavanger sentrum ut til 
Mariero. Denne eiendommen, 
som fikk navnet Biskop lad-
egård, var tatt ut fra Eiganes 
gården. Thjømøe mener videre 
at det er logisk å tenke seg 

at biskopen var avhengig av 
en våg til skipene sine, for å 
komme seg til og fra England. 

Navn er ikke bare navn
Thjømøe forteller at han er 
opprørt over at folk tar seg til 
rette og bruker stedsnavn fritt 
og uten tanke for regler og 
lover. Han mener også at vi må 
ta vare på de gamle navnene. 
Thjømøe har brukt en hel 
uke på å studere den omfat-
tende stedsnavnloven og har 
satt seg inn i den. Han viser til 
utdrag fra Bryn Aarflot AS, som 
bistår oppfinnere, bedrifter og 
næringsdrivende innenfor alle 
områder av immaterialretten 
(IP): «Dersom bruk av steds-
navn i et varemerke kan gi 
gjennomsnittsforbrukeren en 
uriktig oppfatning om merkets 
opprinnelse, vil merket være i 
strid med opprinnelsesgaran-
tifunksjonen til varemerker. 
En slik registrering vil svekke 
varemerkers funksjon og skal 
derfor ikke tillates».

Paradisblokkene som er 
bygget i Hillevåg for eksempel, 
som er leiligheter i en bolig-
blokk og utvilsomt et salgbart 
produkt, ligger ikke i Paradis. 
Stedsnavnet Paradis tilhører 
området innerst inne ved Hil-
levågsvannet. Slik som det nå 
brukes trekkes navnet utover 
mot Gandsfjorden, mener 
Thjømøe. Videre forteller han 
at Paradis fra gammelt av går 
fra kirkegårdens start, den 
nordre delen, og ut til Hille-
vågsvannet, opp til Lagårds-
veien og motsatt vei.

Thjømøe har over lang tid 
studert lover og regler om nav-
nebruk, navnsetting og navne-
valg. Det er derfor helt klart for 
han at det ikke er fritt frem å ta 
i bruk et geografisk stedsnavn 

på et produkt som skal selges 
og på den måten flytte stedet 
fra sitt opprinnelige område. 

Paradis i gamle dager
Som guttunge bodde Thjømøe 
i Løkkeveien, og gikk på Sol-
vang skole som det den gang 
het. 

Jeg var 10 år gammel elev 
ved Solvang skole da jeg måtte 
gå den lange veien gjennom 
Kannik og Paradis, videre 
opp Paradistrappen for å 
komme til «Pinå» (som tann-
klinikken på St.Svithun kaltes 
den gangen). Da lærte jeg at 
Paradis var området fra Lagård 
gravlund, langs jernbanelinjen 
til bunnen av Hillevågsvannet, 
videre opp til Birkelands-
gaten, Paradissvingen og frem 
til begynnelsen av Nils Abels 
gate, sier Thjømøe.

Senere registrerte jeg at NSB 
anla Paradis stasjon på et sted 
hvor gamle kart viser navnet 
på gården Hillevåg som lå på 
flaten mellom Hillevågsvannet 
og Gandsfjorden. Et riktigere 
navn burde vært Hillevåg-, 
Lagård- eller Våland stasjon, 
mener han. 

Egentlig er det korrekte 
navnet på Paradisblok-
kene «Kullimportblokkene» 
fordi det var her Kull Import 
lå i gamle dager, forteller 
Thjømøe.  Men det selger anta-
kelig ikke like bra som Paradis-
navnet. For hvem vil vel ikke 
bo i Paradis?

Dersom Paradisnavnet for-
svinner sørover i Gands-
fjorden, så kan det faktisk risi-
kere å havne i Sandnes. Mulig 
at siloene til Felleskjøpet 
lenger ute stopper det på 
veien, men det kan man ikke 
regne med. 

KONTORET: Per Thjømøe er ivrig på kontoret sitt.

HISTORIE

I løpet av en tre års periode fra 1915, ble store deler av 
Køhler eiendommen industrialisert. 7 hermetikkfabrikker fikk 
fabrikklokaler på den gamle eiendommen. Både vann møller 
og store sjøhus fikk nytt næringsliv som hermetikk fabrikker. 
Køhler-eiendommen som folk flest hadde valfartet for å 
beundre, ble til et fabrikkområde, fjernt fra fordums prakt. 
Blomsterduften fra den gamle hage ble byttet med lukten fra 
røkt brisling.

DEN MEST GJENNOMGRIPENDE eiendoms-
endringen skjedde med Enkesetet. 
Det ble bygget om, og bygget på. Byg-
ningen ble løftet en meter slik at tak-
høyden i kjelleren ble 3 meter. I et tilbygg 
ble det plass til 10 røykeovner og dam-
prom. Deretter ble bygget tatt i bruk som 
hermetikkfabrikk

DET VAR OGSÅ på den tiden at baker-
mester Edvard Nygaard håpet t Herme-
tikk  laboratoriet ville flytte inn i Hille-
vaag Preservings tidligere lokaler på 
eiendommen. Bakermesteren tilbød 
laboratoriet å kjøpe «2 fabrikkbygninger, 
1 arbeiderbolig, til sammen 2 850 kva-
dratalen grunn ved jernbanestasjonen 
i Hillevaag. Der er 5 falsemaskiner, 9 
røkovner, 1 firkantet og 1 rundt autoklav, 
og 1 dampkjel på 36 kubikkmeter. For-
sikringssum 33 000 kroner, og prisen var 
satt til kroner 270 000».

DET BLE IKKE noen handel. Et par tiår 
senere skulle bakermester Edvard 
Nygaard få et nytt og sterkt forhold 
til hovedbygningen i Hillevåg. Han 
representerte Arbeiderpartiet i Het-
land heradstyre, og var leder i Hetland 
Arbeider parti, da 8 lag og foreninger 
innenfor arbeiderbevegelsen i Hillevåg, 
gikk sammen om å kjøpe hovedhuset, og 
gjøre det til et Folkets Hus i Hillevåg.

I 1936 FIKK han – etter mye møtevirk-
somhet – fikk han til et samarbeid 
mellom Hillevåg Arbeiderungdomslag, 
Hetland Arbeiderparti, Hetland Arbei-
der   kvinnelag, Bygningsklubben i Hil-
levåg, Trearbeiderforeningen, Herme-
tikkarbeiderforeningen, Jern og Met, avd 
102 i Hillevåg, og Tekstilarbeiderfore-
ningen. Disse dannet da Arbeidernes 
Økonomiske Fellesorganisasjon, Folkets 
Hus, Hillevåg, og kjøpte fra fru Hanna 
Jensen og gullsmed Bernhard Hansen 
eiendommen for 30 000 kroner. Det 
var daværende overrettssakfører Georg 
Selmer som tilbød selskapet å kjøpe 
eiendommen 12. desember i 1937.

DA HADDE AØF allerede kjøpt en tomt i 
Hillevåg for å bygge et nytt Folkets Hus 
i Hillevåg, men da LO sentralt vendte 
tommelen ned for lånesøknaden til 
nybygget, var det klart at «et brukt hus» 
var veien å gå for bevegelsen. Partilag 
og fagforeninger var allerede leietakere 
i «Borgen» som var datidens navn på 
eiendommen, og da LO sa ja til et lån 
for å dekke kontantutbetalingen på 5000 
kroner, ble det kjøp. Resten av kjøpe-
summen lot selgerne stå igjen i bygget 
mot pantesikkerhet.

DET HETER I en reportasje i 1. Mai fra 24. 
Januar i 1938 at «i går eftermiddag blev 
herregårdshuset i Hillevåg – Borgen som 

det kalles i pairene – formelt besluttet 
overtatt av Arbeidernes Økonomiske 
Fellesorganisasjon, Folkets Hus, Het-
land. I den anledning var det gamle og 
det nye representantskapet kalt inn til 
møte. Forhandlingene varte fra klokken 
15 til 20 med spisepause i 17-tiden. Fra 
Hillevåg Arbeiderungdomslag ble det 
ved formannen overlevert et bilde av 
Karl Marx. Bildet som er skjenket av 
Olav Ådnesen til Folkets Hus i Hillevåg 
er blitt oppbevart av laget. Formannen 
i Hetland Arbeiderparti, Edvard Nygård, 
rettet en takk til alle som hadde vært 
med på å reise arbeiderbevegelsens 
i Hillevåg et folkets Hus. Han oppfor-
dret representantene til å slutte opp om 
partiet. Møtet ble høitidelig avsluttet 
ved at forsamlingen reiste seg og sang 
«Internasjonalen».

DET FØRSTE INNTEKTSANSLAGET som ble 
gjort for Folkets Hus, driftsåret 1938, 
viser at det ble regnet med 1980 kroner 
fra de fire ordinære leietakerne. De var 
Norseman Canning, skreddermester 
Sørås, feiermester Janson og som det 
het, en «pølsebod». Skredderen betalte 
55 kroner måneden i leie, mens feieren 
og hermetikkfabrikken betalte 50. For 
pølseboden ble det 10 kroner måneden i 
leie. Ellers skulle alle medlemsorganisa-
sjonen i Folkets Hus disponere lokalene 
til sterkt subsidierte leiepriser, mens 
man regnet å ta inn 1000 kroner på for-
skjellige fester og tilfeldige leietakere.

DET KOSTET IMIDLERTID å være huseier. 
Årsberetningen for 1939 forteller den 
tunge tids tale. Det handler både om 
store ominnredningskostnader, og at 
vedlikeholdet av bygningen faller dyrere 
enn beregnet. Heldigvis har en del vel-
lykkede fester skapt balansen i driften, 
heter det fra styret som ikke er fornøyd 
med Hetland heradstyre. Det er vel ikke 
ofte at en politiske bevegelse beklager at 
det går politikk i saker…

STYRET SKRIVER I årsberetningen at «av 
alle større saker som det er arbeidet 
med i året, kan nevnes kinosaken. Dess-
verre gikk det politikk i saken slik at vår 
søknad om konsesjon ble avslått av Het-
land Heradstyre med den meget svake 
begrunnelse at kommunen kanskje 
kunne tenke seg mulighetene av bygge 
en kino selv en gang….» Det ble ingen 
kino i Folkets Hus i Hillevåg. Det var et 
helt annet herrefolk som rykket inn i 
Folkets Hus året etterpå. Fram til krigs-
utbruddet drev Folkets Hus meget godt. 
Det var 12 faste leietakere, og dessuten 
hadde huset gode reklameinntekter. 
Laget hadde startet med oppussing av 
møtesalen i 2. etasje og gangen, men det 
tok slutt da den 9. april 1940 kom.

DEN FØRSTE MÅNEDEN sto bygget tomt, 
deretter ble det beslaglagt av et tysk 
sanitetskompani i et par måneder før 
huset igjen sto tomt i en måned. Da sko-
leåret startet i august 1940, ble imid-
lertid  Folkets Hus tatt i bruk av Kvale-
berg skole. Til gjengjeld forsvant flere de 
faste leietakerne da de politiske partier 
og organisasjoner ble forbudt. 1940 var 
på mange måter et kaldt år også i Hil-
levåg. Fra Folkets Hus klages det over de 
høye strømregningene, og det beklages 
at det nok har vært vanskelige å holde 
varmen i den store salen på de kaldeste 
dagene. Det ville nok heller ikke hjulpet 
noe særlig med ekstra varmeovner siden 
vinduene er så dårlige, sukker styret.

1941 BLE IKKE bedre for Folkets Hus. I mai 
flyttet Kvaleberg skole ut fra Folkets Hus, 
og etterlot et økonomisk tomrom. Sam-
tidig rykket tyskerne inn i bygningen 
uten å ville betale for seg. Det gikk så 
langt at Arbeidernes faglige Landsorga-
nisasjon måtte gi et økonomisk bidrag 
for å forhindre konkurs. Etter forhand-
lingene med Wehrmacht, lyktes det å få 
et oppgjør for den bruken okkupasjons-
makten gjorde av bygget. Den hadde 
tatt i bruk festsalen i første etasje i til-
legg til den lille salen i 2. etasjen. Også 
Hetland kommune tok i bruk Folkets 
Hus. Den lagret radioapparater. Mot 
slutten av 1942, forlangte tyskerne å få 
hele huset. Både skreddermester Sørås 
og vaktmesteren ble satt på dør, mens 
Norseman klarte å få beholde to av rom-
mene i Folkets Hus.

REKVISISJONSNEMNDA OVERTAR

I BEGYNNELSEN AV 1945 ble Folkets Hus 
frigitt, men ikke før hadde tyskerne 
trukket seg ut, så rekvirerte «Rekvisi-
sjonsnemnda for Husrom i Hetland», 
hele annen etasje og loftet. Fem familier 
flyttet inn. Utpå høsten var det igjen fire 
familier som bodde i Folkets Hus, mens 
de eneste faste leietakerne var Norse-
mann og Hillevåg Bridgeklubb. Tys-
kernes herjinger hadde satt sine spor 
på Folkets Hus. Ved freden, ble skadene 
på huset taksert til 11 000 kroner, mens 
skader på inventar etc. ble kalkulert til 
3200. Det gikk lenge før Folkets Hus så 
noe til de beløpene.

FOLKETS HUS VAR gjennom hele 50-tallet 
og store deler av 60-tallet det selvføl-
gelig samlingsstedet for folk i Hillevåg. 
Da Stavanger svelget Hetland kommune 

ved kommunesammenslutningen i 
1965, og fikk med seg godbiten Hillevåg, 
betød det på flere vis begynnelsen til 
slutten for Folkets Hus som samlings-
lokale og festarena. De store møter og 
samlingsstunder for arbeiderbevegel-
sens fotfolk, ble flyttet til Folkets Hus i 
Stavanger.  Selv da Jarl feiret klubbens 
første femti år, ble jubileumsfesten holdt 
utenfor de lokalene som hadde huset så 
mange store Jarla-fester gjennom noen 
tiår. Timeglasset var i ferd med å ebbe ut 
for Folkets Hus som feststed.

DET HADDE GJENNOM flere år, utspilt 
seg mye moro og leken livslyst i fest-
salen i Folkets Hus.  Folkets Hus huset 
alle.  Enten det nå var fotballfolket som 
tok på dansesko og forsøkte seg på 
noen lange, flate overgangspasninger 
uten høyt press på ballfører, eller det 
var bridgefolket som kastet kort og 
hemninger, og ellers både doblet og 
redoblet det meste, var Folkets Hus 
hjemmebanen. Det var festarenaen, og 
samlingsstedet.

EN UKJENT FILOSOF sa en gang sagt at 
det er mye mer mellom himmel og jord 
enn de fleste steder.  Det aller meste av 
dette, fant sitt sted å være i Folkets Hus 
i Hillevåg. Omreisende predikanter av 
ulike trosretninger og teologiske tempe-
raturer, samlet sine utvalgte skarer til 
gjensidig oppbyggelse.  Politiske agita-
torer av forskjellige klasser og kategorier, 
forsøkte å tenne sin eggende ild hos sine 
flokker. 

Mellom møter og fester i Folkets 
Hus, forsøkte ulike lag og foreninger 
å arrangere små og litt større utstil-
linger.  Det ene måned kunne det være 
kaniner som demonstrerte sin livslyst, 
en annen var det kurrende duer som 
ga et tilskudd til lokalenes lukt.  Sånn 
sett, var det kanskje ikke så underlig, 
snarere svært så passende, at den siste 
regulære virksomheten i huset, var et 
teppelager.  Selv om den forretningen 
ikke solgte flygende tepper, har alltid 
tanker fløyet høyt og vidt fra Folkets 
Hus.  Det har ikke alltid vært de revolu-
sjonære røster og de opprørske tanker 
som har dominert, men det har alltid 
vært tenkt, og drømt i Folkets Hus. Det 
ligger mange drømmer i treverket. Fol-
kets Hus i Hillevåg var et folkets hus. 
Det var et hus for alt folk.

Engwall Pahr-Iversen

FOLKETS HUS: Fra 1980. FOTO: Stavanger Byarkiv.

raske riss fra
HILLEVÅGS FORTID

Storhuset som en 
gang var Folkets

Nytt aktivitetsanlegg
Fredag 22. april 2022 
åpnet det nye aktivitets-
anlegget på Hillevåg 
torg.

RANDI K. SUDMANN 
TUNHEIM

sudmann_@hotmail.com

Dette klatre- og  utkikkstårnet 
er formet som en heise-
kran, inspirert av kaien til 

Hillevåg-selskapet Kulim-
port AS. Her er det både 
klatrenett, hinderløype og 
møteplass, og utkikkstårnet 
er fem meter høyt. Heise-
kranen spiller godt på lag 
med klatrestativet «Bøygen» 
som står i parken fra før.  

Vi har vært og snakket med 
noen av barna som bruker 
anlegget.

 

KAREN 1 ÅR SOREN 3 ÅR MAHDIEH (MOR): Vi er veldig glad for 
at denne parken passer for alle aldersgrupper,  med det myke 
underlaget kan de også mindre barn leke rundt.  

ANNA LOUISE 7 ÅR: Vi er her med mormor og min søster og liker 
godt den nye klatreparken men syns det røde stativet er mest gøy å 
holde på med  – terning kast 6.

ALEXANDRA 5 ÅR: Vi er her nesten hver helg for det er så kjekt å 
klatre og mye spennende å gjøre. Alexandras mor syns det flott at 
Hillevåg torg har fått en slik plass hvor barn kan være aktive.

HillevågKULTUR
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Er måltidsvenn noe for deg? 
”Måltidsvenn” er et tilbud til deg som ønsker ”en venn” å dele et varmt    
måltid med en dag i uken. Måltidsvennen er en frivillig som er engasjert ved 
kommunens frivilligsentral. Maten som kun krever oppvarming, bestilles og 
leveres fra en lokal leverandør. Måltidsvennen kommer hjem til deg til en 
avtalt dag, og dere blir sammen enige om detaljene rundt måltidet. Utgifter 
til et varmt måltid med dessert dekkes av prosjektmidler. 

Forskning viser at det å spise sammen og ha et hyggelig måltid kan ha        
positiv innvirkning både i forhold til matglede og trivsel. Har du sittet mye 
alene i forbindelse med smittesituasjonen vi har vært igjennom? Strever du 
og med appetitt og måltidsglede, er gjerne dette noe for deg? 

Ta kontakt med Tove Øie på e-post: tove.oie@stavanger.kommune.no eller 
tlf.: 91878561 dersom du ønsker en måltidsvenn eller om du vil vite litt mer 
om ordningen. 

Scann QR-koden 
for å lese mer om 
Helsehuset 
og hvordan du 
kommer i 
kontakt med oss. 


