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AVIS FOR TASTA BYDEL

Det eldste huset i bydelen

Ekteparet Eivind og Marie Berg har et av byens eldste hus i hagen. Det er godt gjemt bak trær og busker langs turstien ved  
Osebergstien                             Side 10-11

Det var yrende liv på Stemmen da 
Pol Il arrangerte jentedag. Nå skal 
klubben jobbe for at jentene ikke 
slutter.

På 90-tallet var Tasta vertskap for 
mange flyktninger på Tastaforen  
asylmottak

Tastaforen asylmottak

Side 12-13Side 7

Jentedag på Stemmen

E-Tech Elektro Installasjon AS | Auglendsmyrå 4
4016 Stavanger | Telefon 51 54 61 00 | post@etech.as 

– 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.

theshack.no • 46431369 • Froastølveien 2b
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Bruk nærbutikkene

De fleste av oss er vanemennesker når vi skal ut og 
handle. Enten det er matvarer, eller andre ting og tang 
vi trenger. 

Alle ønsker seg nærhet til butikkene, men det er 
mulig vi må endre kjøpsvanene våre for at vi skal 
beholde mangfoldet av butikker i bydelen.  
 
Oppfordringen er – bruk din nærmeste butikk.

I dette nummeret kan du lese historien om Eivind 
og Marie Berg, som av alle ting har bydelens eldste hus 
i hagen. Huset fra 1700-tallet kan bli en attraksjon i 
bydelen. Vi håper eierne får de midlene som trengs for 
at huset kan tas i bruk.

Fotball er den største idretten til våre unge – og 
jentelag er like populært som for guttene. Men på tross 
av at Pol og VBK har mange aldersbestemte lag, har 
ingen av klubbene et seniorlag. 

Årsaken er at jentene slutter med fotball tidligere 
enn gutter. Det skal Pol prøve å gjøre noe med.

 

 - Oppfordringen er 
– bruk din nærmeste butikk.

Ansvarlig utgiver: Styret. 
Journalist: Øyvind Ellingsen
Øvrige oppl. - se nest siste side

AVIS FOR TASTA BYDEL

PÅ TVERS

Frivillighetens dag i Tastarustå Idrettshall

Denne ideen presenterte 
hun for Tasta Kommune-
delsutvalg allerede i 2019, og 
meningen var å gjennomføre 
det i 2020. Men så kom korona 
og man ble nødt til å legge 
saken til side. 

I begynnelsen av 2022 
bestemte Tasta Kommune-
delsutvalg at vi skulle ha en 
Frivillighetens dag siden 2022 
var Frivillighetens år. Og det 

ble et enkelt valg å slå sammen 
Vanessa Hundsnes sin plan 
om aktivitetsmessen «Hva 
skjer på Tasta» og Frivillig- 
hetens dag. Det ble et samar-
beid mellom Tasta kommu-
nedelsutvalg, Tasta Frivillig-
hetssentral, Tasta bydelshus og 
Vanessa Hundsnes.

Alle lag og organisasjoner 
som vi fant kontaktinfo til på 
Tasta ble invitert til å ha stand 
og vise hva de kunne tilby og 
her kunne det også knyttes 
kontakter for frivillige. Veldig 
mange takket ja, og dermed 
ble ideen til en satt dag søndag 
21. august.

 Dagen ble åpnet ved at leder 
av kommunedelsutvalget, Leif 
Høybakk ønsket velkommen, 
og så spilte Stavanger  
Storband flere låter 
og satte en god  
stemning for dagen. Stavanger 
Storband er for øvrig en av 
de organisasjoner som har  

tilknytning til Tasta. Det 
var litt over 20 lag og  
organisasjoner som deltok 
og fikk vise seg fram for  
Tastabuen, og mange som 
var innom fikk prøve de  
forskjellige tilbud som lag og 
organisasjoner hadde. Her 
kunne du prøve fekting, hånd-
ball, innendørsbandy, lære 
litt hva speiderne holder på 
med, klatre i klatretårn, høre 
fra Tasta historielag eller finne 
ut hva Vardenes og Tasta 
menighet driver på med. Og 
mange flere.

Alt i alt ble det en fin dag 
på Tasta hvor mange lag og  
organisasjoner fikk presentert 
seg, og mange fant ut hvilke 
tilbud som finnes. Dog finnes 
det enda flere enn de som 
deltok, så dette kan gjerne 
gjøres om igjen et annet år. 
Takk til alle som bidro til en 
fin dag og tusen takk til alle  
frivillige!

LEIF HØYBAKK
Leder Tasta kommunedelsutvalg

ENDELIG FRIVILLIGHETENS DAG:  Frivillighetens dag ble avholdt på Tasta søndag 21 august i Tastarustå 
Idrettshall

To nyansatte i VBK

Det hele startet med 
en ide av Vanessa 
Hundsnes, som hadde 
lyst å samle lag og 
organisasjoner for å 
vise hvilket tilbud som 
finnes på Tasta. 

Meling er vokst opp på 
Bømlo, men har bodd i 
Stavanger de siste 10 årene. 
Han kommer fra jobb i Gjesdal 
kommune og er i tillegg  
assistenttrener for Sola FK sitt 
A-lag i 3. divisjon. 

Som fotballspiller har han 
vært blant annet i Bremnes, 
Stord og Hinna. Fra før har han 
også erfaring fra forskjellige 
fotballverv i Hinna og Ålgård. 
Klubben ønsker å bygge et 
godt samarbeidsnettverk der 
alle bedrifter skal ha lyst til å 
være en del av VBK-familien.

Eirik Jakobsen er en ekte 
VBK-gutt. Han startet som  

lilleputt og spilte på A-laget 
til 2008 før ferden gikk videre 
Viking. Etter 10 år med  
toppfotball i Viking, Bryne og 
Vidar la han i 2018 opp. Etter 
tre år i Trondheim, der han 
blant annet har vært hoved-
trener for damelaget til Nardo i  
2. divisjon, kommer han nå 
hjem til barndomsklubben. 
Jakobsen har UEFA B-lisens 
som trener. 

Stillingen er rettet mot FFO / 
Akademi og spiller-/ trenerut-
vikler i barneavdelingen. VBK 
ønsker å videreutvikle fotball 
fritidsordningen, samt styrke 
ressursene inn mot barneav-
delingen. Kursing, veiledning 
og tettere oppfølging av lag og 
trenere blir Jakobsens jobb.

 

ØYVIND ELLINGSEN
oyvind@tastavis.no

NYANSATTE I VBK: Torstein Helle Meling, til venstre, er ansatt som markedsansvarlig og Eirik Jakobsen er 
ansatt som sportslig utviklingsleder i VBK.

Torstein Helle Meling er ansatt som markeds-  
og kommunikasjonsansvarlig og Eirik Jacobsen 
er ansatt som sportslig utviklingsleder i VBK.
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Vi tar hånd om 
alt det praktiske.

Vi kan ikke bære sorgen for dere, 
men vi kan være der for dere. 

Med hjelp og støtte rundt alt det 
vanskelige og praktiske som dere må 
gjennom. Der er vi profesjonelle. Og 
så er vi medmennesker som vet hva 

dere sliter med akkurat nå. 

Tlf.: 51 82 00 50  |  www.hviding.no

Til tjeneste hele døgnet

www.haf rs f jo rd .no  /  51  89  60  90

Vår personlige oppfølging gir deg:
• Trygghet for en verdig begravelse
• Råd og bistand ut fra ditt behov
• Forhåndsavtale vedrørende pris

Vår personlige oppfølging gir deg:
• Trygghet for en verdig begravelse  
• Råd og bistand ut fra ditt behov
• Forhåndsavtale vedrørende pris

www.hafrsfjord.no • Døgnvakt: 51 89 60 90
Klokkelyngveien 2, Randaberg • Madlakrossen 4, Hafrsfjord

Turstier i bydelen 

Stavanger kommune har en 
informativ nettside, der en 
finner mye kjekt. Som for-
slag til turer i bydelen. Vi vil 
i hvert nummer presentere 
kjekke turer. Vi starter med 
Vardenesturen. Rustå er et 
område i sterk forandring og 
gjennomgår en transforma-
sjon fra jordbruk til moderne 
by. Boliger og næringsbygg 
overtar der åker og beitedyr 
var tidligere. Deler av kul-
turlandskapet skal bevares 
for fremtidige generasjoner, 
og her er det er funnet utal-
lige stolpehull som vitner om 
tidlig bosetning. Husene antas 
å være fra jernalderen cirka 
200- 300 år før Kristus. De 
eldste sporene som er funnet 
etter jordbruk dateres helt til-
bake til 2200 før Kristus. Du  
vandrer med andre ord på  
historisk grunn, og husker 
å snu deg av og til, for å 
nyte den flotte utsikten mot 
Stokkavatnet.
Ved Tasta idrettspark tester du 
trimapparatene og du finner 
flere spennende lekeplasser 
underveis. Lekende lett  
fortsetter du ned mot sjøen og 
Skogstøstraen. Gjennom rolige 
boliggater med navn etter 
ulike øyer nyter du hagenes 
blomsterflor.

Du følger turveien videre 
og unner deg en avstikker 
ut til fyrlykten på Vardenes. 
Her kan du spise nista på  
svaberget med storslått utsikt 
til Ryfylke. På neset sto det  
tidligere en varde som var et 
seilingsmerke for sjøfarende, 
noe som også forklarer navnet 
på neset. Du kan også finne 
spor etter kanonstillinger 
her fra forsvarsverk under 2.  
verdenskrig, samt noen helle-
ristninger fra bronsealderen 
om du leter litt (de er vanske-
lige å finne).
Etter en forfriskende dukkert 
i Dusavik, brenner du kalorier 
i de bratte bakkene oppover, 
forbi Vardeneset kirke og opp 
på Tastavarden (79 moh). Slitet 
belønnes med panorama- 
utsikt og du får et godt utsyn 
over hvordan det bynære 
jordbrukslandskapet har 
utviklet seg, et velfungerende 
og levende kulturlandskap. 

På toppen finner du også 
en gammel gårdsdam, som 
skaffet gården drikkevann til 
folk og fe. Dammen er nylig 
gravd ut for å bedre «oppvekst-
vilkårene» til den sjeldne små-
salamanderen som finnes her.
Du får igjen pusten i hellingen 
ned mot Tasta skole. Og hver-
dagsturen går mot slutten ved 
renseparken, der «endene» 
møtes…  
Om turen:
Passer for Barn og voksne
Lengde: 6 kilometer
Varighet: 90 minutter
Vanskelighetsgrad: Lett
Belyst: Delvis 
Tilgjengelig for barnevogn: Ja
Tilgjengelig for rullestol: Nei

Du kan gjerne starte fra parke-
ringen ved Mississippi rense-
park. Her går du under E39 og 
følger en buktende turvei opp-
over mot Tastarustå.

www.haugvaldstad.no
tlf. 930 07 100

Mand-tors 08:00 - 16:00 
fred 08:00 - 14:00

Lørdag stengt.

mlf.no

Byens malermester 
siden 1941.

80 ÅR

Stavanger kommune 
har en informativ  
nettside, der en finner 
mye kjekt. Som forslag 
til turer i bydelen. Vi vil 
i hvert nummer  
presentere kjekke 
turer. Vi starter med  
Vardenesturen.

Ny kunstutstilling på Alti Tasta

VARDENESTUREN:  Her er kartet over turen på Vardenes.

Det er Gala Tørresdal som med 
sine bilder i akryl på lerret som 
nå har utstilling på Alti Tasta. 
Hun skriver dikt og har de siste 
årene også oppdaget 
art-terapi. Hun lar seg  
inspirere av fargene rundt seg, 
og mener det finnes magi i 
dette. 

Det er brukt ulike teknikker, og 
er spesielt glad i akryl maling. 
Hun skriver i sin omtale av 
egne bilder at det er opp til 
enhver å tolke hennes bilder, 
og derfor er ingen tolkning 
feil eller rett. Kunst defineres 
ikke av kunstneren, men av 
observatøren

ØYVIND ELLINGSEN
oyvind@tastavis.no

ØYVIND ELLINGSEN
oyvind@tastavis.no

ARVE NILSEN AS
Vi påtar vi oss det meste innen rørleggerfaget, 

og bedriften har også Mesterbrev. 
Tittelen gir deg som kunde trygghet for at du har valgt 

en rørlegger med 
solid utdanning og praksis i faget.

RØRLEGGERMESTER

Smietunet 21 - Stavanger • Tlf: 950 52 783 •
 arve@rm-nilsen.no • arve.nilsen.vvseksperten.no
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BEDRIFTEN Tastagjengen på Soma

Marianne og Magne Amdal har lang erfaring fra 
containerutleiebransjen, og begge er født og 
oppvokst på Tasta. Det merkes på de ansatte.  

Store deler av administra-
sjonen i Rogaland Gjenvin-
ning på Soma er fra Tasta. 
Den sist ansatte er Kristian  
Håvarstein, som for de fotball-
interesserte er en habil  
fotballspiller i VBK. Frode  
Helmichsen er limet i 

bedriften. Han har fulgt eierne 
Marianne og Magne Amdal 
siden 2003, og har med det 
vært med på en eventyrlig reise 
i søppelbransjen. 

Startet i 1979
– Jeg begynte i container-

bransjen da et lokalt contai-
nerselskap kjøpte konkursboet 
etter Tore Eide i 1979. I 1986 

startet Magne og jeg Amdal 
Containerutleie, forteller  
Marianne Amdal. I dag har 
Rogaland Gjenvinning 25 
ansatte og er en stor aktør 
i containerutleiebransjen i  
distriktet. To store sorterings-
haller på totalt 4000 kvadrat-
meter tas i bruk når søppelet 
skal sorteres.  

Marianne og Magne har valgt 
å pensjonere seg, eller ikke helt.  
– Vi må jo innom for å sjekke at 
alt går som det skal 

– nei jeg bare tuller. Vi har 
dyktige ansatte og er trygge på 
bedriften drives slik vi gjorde. 

Vi er med når de trenger oss, 
men i utgangspunktet er vi 
kun eiere, ikke ansatt, forteller 
Magne. 

Fokus på miljø og 
kildesortering

Sønnen Trond er driftsleder, 
mens Julie Vold er daglig leder. 

– Bedriftene har skiftet fokus 
fra pris til kvalitet på tjeneste. 
Vi merker godt at kundene blir 
mer miljøbevisste. Det er stort 
fokus på miljø, sorteringsgrad 
og behandlingsgrad. Vi driver 
også mye kursing og råd- 
givning hos kundene, sier Vold. 

Planen var at ekteparet Amdal 
skulle pensjonere seg da de 
i 2012 solgte Amdal Miljø- 
container. 

Kjøper var Franzefoss  
Gjenvinning – en av de største 
aktørene i landet. Men da  
tidligere Rogaland  
Gjenvinning ble tvangsoppløst 
kom lysten til å starte på nytt  
tilbake. Frode Helmichsen ble 
selvsagt med da de for fem 
år siden overtok Rogaland  
Gjenvinning. Nå er de  
25 ansatte og omsetningen 
vokser år for år. 

Tasta-bedriften på Soma

ØYVIND ELLINGSEN
oyvind@tastavis.no

TASTAGJENGEN:  Tasta-gjengen hos Rogaland Gjenvinning er fra venstre Trond Amdal, Kristian Håvarstein, Frode Helmichsen, Julie Vold, Magne Amdal og Marianne Amdal.  
Grete Nøland er den sjette Tasta-ansatte, men hun var ikke til stedet da bildet ble tatt. Hallene i bakgrunnen brukes til å sortere søppelet som kommer i containerne. 
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Åpningstider: 10-20 (18)
alti.no/tasta

ALTI TASTA 10 ÅR 

3 DAGER MED

GODE TILBUD

KONKURRANSER

MYE MORRO

GRATIS kanelsnurr til alle medlemmer
i ALTI Tasta Kundeklubb 7.-8. oktober.

Kom og bli med på feiringen du også!

Ikke medlem?
Send sms med kodeord TASTA til 27500

7. - 8. OKTOBER

7. oktober kl. 16-19  Cupcake-pynting
8. oktober kl. 12-15  Ballongkunstner
          Ellie & Timba

10.-15. oktober kl. 12-15 Pony Cycle
15. oktober kl. 12-15            Dekorere 
                         handlenett
                                              og gymposer

20. oktober kl. 16-19       Vaffel på pinne
21. oktober kl. 16-19       Armbåndverksted
          Ellie & Timba
22. oktober kl. 12-15        Pony Cycle
    Ellie & Timba
   
29. oktober kl. 12-15      Halloween-masker 
                                        Ellie & Timba
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Joakim Holter ble dagens 
mann med to flotte mål, men 
målet til Kristian Håvarstein 
var spektakulært. Fra cirka 40 
meter sendte han ballen mot 
mål, sikkert ment som innlegg, 
men den sterke vinden tok 
tak i ballen og den føyk over 
hodet på Tastas dyktige keeper  
Necmeddin Göcmen. 

Innlegg ble mål
– Ja, det var ment som et  
innlegg, men takket være 
vinden ble det mål. Jeg har 
aldri scoret fra den distansen  
tidligere, sier Kristian  
Håvarstein. På tross av at VBK 
vant, håper han Tasta redder 

plassen. 
– Jeg håper de klarer seg, for 
lokaloppgjør er alltid kjekt, sier 
han. Matias Kleppe Reinsnos 
stod for hjemmelagets fjerde 
mål. Tastas mål ble scoret av 
Mama Hamid Mohammed. 
Tasta-trener Kjell Harald 
Thornes frykter at laget skal det 
tunge steget ned til 5. divisjon. 
– I dag var vi dårlige. Det er 
bare å glemme denne kampen 
og sette søkelys på de neste 
kampene, for vi har fortsatt 
muligheten til å berge plassen, 
sier treneren. Håpet er at  
hjemmefordelen skal sørge for 
flere poeng. 

Fem av syv hjemme
– På grunn av at Stemmen fikk 
nytt kunstgress i vår, er fem av 
syv de siste kampene hjemme 
på Stemmen. Tar vi ett poeng i 
snitt bør det holde, men sam-
tidig kan mye skje i lokal- 
fotballen. Antall lag som 
rykker ned kan bli fra ett til tre i  
4. divisjon. Vi må bare sørge for 
at vi gjør vår jobb og kommer 
oss opp to plasser fra der vi 
ligger nå, sier Thornes. 
Et lokaloppgjør skal være tett 
og tøft, noe syv gule kort er et 

bevis på. Men tross antall kort 
ble ikke oppgjøret stygt. Mye 
takket være dommeren som 
hadde god dialog med spil-
lerne.  VBKs Aleksa Repanovic 
ble sendt til sykehus med noe 
som så ut som en skulder ut 
av ledd etter en kollisjon med 
bortelagets keeper. 

DAGENS SPILLER: Joakim Berg Holter ble dagens spiller med to mål. 

Årets andre lokal- 
oppgjør viste at VBK 
fortsatt er bydelens 
beste lag. 4-1 var for-
tjent og Tasta sliter 
fortsatt i bunnen av 
4. divisjon. avdeling 2.

ØYVIND ELLINGSEN
oyvind@tastavis.no

Tasta kjemper for å berge plassen
KAMPFAKTA: VBK-Tasta 4-1 (1-1)
Mål: 1-0 Joakim Berg Holter (26) 1-1 Mama Hamid Mohammed 
(30) 2-1 Matias Kleppe Reinsnos (34), 3-1 Joakim Berg Holter (62)  
4-1 Kristian Håvarstein (74).
Gult kort: VBK- Sindre Beer Dunseth, Eirik Birkeland,  
Azad Jørgensen, Matias Kleppe Reinsnos, Petter Olsen Haukali,  
Tasta - Mama Hamid Mohammed og Jonas Sørensen
Dommer: Kahlil Karrouch (Forus/Gausel)

SKULDER UT AV LEDD: Her får Aleksa Rapanovic skulderen ut av ledd. Keeper Necmeddin Göcmen ble også skadet i kollisjonen, men kunne fullføre kampen

Tasta må kjempeSPORT
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Jentedag på StemmenSPORT

Da Pol IL arrangerte en jente-
fotballdag på Stemmen idretts-
park var det trangt om plassen. 
For fotball er en populær 

idrett for jenter, men alt for 
mange slutter når de kommer 
i tenårene. 
– Vi i Pol har bestemt oss for 
at vi skal prioritere jentesat-
sing. For å oppnå det har vi 
nedfelt fire punkter. Rekruttere 
flere jenter, forhindre frafall,  
jentelag i alle årsklasser og øke 
antall kvinnelige trenere, sier 
Anita Olufsen. 47-åringen er 
opprinnelig fra Ålgård, men 
bor nå på Tasta. Da hun var 16 
år gikk hun fra Ålgård til dame-
laget til Klepp og har erfaring 
som elitespiller.  

En klubb i vekst
– Vi er en klubb i vekst, og 

har nå jentelag i årsklassene 
opp til 2010.  Jentedagen er 
både et tiltak for å rekruttere 
flere, men også for å beholde 
de vi har. Jentedagen skal være  
fotball, lek og moro, felles-
skapsopplevelser på fotball-
banen. Bygge samhold og  
tilhørighet. Vi strekker oss 
langt for å tilpasse jentenes 
treningstider etter behov,  
deltakelse på turneringer, 
støtte til sosiale tiltak, forteller 
hun.  Frafallet av jenter er sam-
mensatt, men Olufsen er klar 
på at Pol vil ta jentene på alvor, 

og legge til rette for at jenter 
skal fortsette på fotballbanen. 
– Det er jentene som selv sitter 
på gode svar på hva som kan 
fungere som gode tiltak for å 
få beholde jentene, sier hun og 
fortsetter. 

Unngå å splitte venninner
– Vi slår sammen årskull på 

treninger for å ha flere jenter 
på treningene. Vi ser også på 
muligheter for at spillere hos-
piterer opp en aldersklasse, 
uten at vi tar dem bort fra 
laget de hører hjemme. På sikt 
når jentene blir eldre og skal 
spille 11èr fotball trengs større  

spillerstall og her må vi være 
kloke i tilnærmingen. Vi kan 
ikke plukke ut enkeltspillere. 
Da splitter vi fort venninne-
gjenger og noen velger å slutte, 
mener hun. De fleste idretter 
har blitt helårsidretter, og 
mange opplever tidlig at de 
må velge da det forventes at de 
stiller på alle treninger. 
– Mer samarbeid mellom 
klubber i bydelen kan kanskje 
være lurt slik at vi kan tilpasse 
treningstider og sammen lage 
en strategi for hvordan vi kan 
legge til rette for at jentene kan 
drive flere aktiviteter, sier den 
tidligere elitespilleren. 

Hvorfor slutter jentene? 

Ingen av bydels- 
klubbene har senior-
lag for damer. Derfor 
har Pol IL bestemt seg 
for å prøve å gjøre noe 
med jentefrafallet i 
fotball. 

ØYVIND ELLINGSEN
oyvind@tastavis.no

Venninne Selesta  
Tollaksen og Desember 
Biak-Chin er Pol-jenter, 
men må nå til Hillevåg 
for å trene og spille for 
Jarl. 

– Laget vårt gikk i oppløsning 
og for å fortsette å spille måtte 
vi melde overgang til Jarl. Det 
er langt å reise til Hillevåg for 
å trene, forteller Selesta Tol-
laksen. 15-åringen har spilt for 
Pol helt siden 1. klasse, og de 
var mange jenter på laget. 
– Jeg tror noe av årsaken til 
at jenter oftere slutter er at 

jenter prioriterer skole høyere 
enn guttene, men det er nok 
ikke hele forklaringen. Vi er  
kanskje ikke like ambisiøse 
som gutter – vi trenger ikke 
bli best, men heller spille for 
å ha det kjekt. Jentene ønsker  
kanskje i større grad enn 
gutter å ha fotball som en 
sosial arena, sier Selesta.  
Venninnen Desember er enig, 
men tror også at jenter er mer 
påvirkelige. 
– Det var en av lagvenninne 
som skrev på Snapchat at hun 
sluttet, og da var det flere som 
fulgte opp med – jeg og. 
Til slutt kunne vi ikke stille lag, 
forteller hun.

ARRANGERTE JENTEDAG: Anita Olufsen arrangerte jentedag på Stemmen, og banen ble raskt full av ivrige jenter fra 5 til 12 år. 

Reiser til Hillevåg

ARRANGERTE JENTEDAG: Venninnene Selesta Tollaksen, til høyre, og Desember Biak-Chin spilte for Pol til de 
var 15 år, men så sluttet så mange spillere at laget ble lagt ned. Nå spiller de i Jarl. 
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Prisene gjelder uke 40. Forbehold om trykkfeil og utsolgt.

Alltid - 20 % på et 
kylling-, kjøtt-, fisk- 
og vegetarprodukt.  Se coop.no/extra/billig-middag/

Gjelder uke 39-40

RØDE  EPLER
Norske. Pr kg

11890

FRIELE FROKOSTKAFE
Filtermalt. 4 x 250 g. Pr pk 

COCA-COLA  UTEN SUKKER
6 x 1,5 l. Pr pk

Pr l 8,88

59 + p
90

ant

Gjelder uke 39-40

2690

23942394

VI STØTTER ROSA 
SLØYFE MED 2,50 KR

PER PRODUKT DU KJØPER FRA DISSE MERKENE:

-25%
OMO 

TØYVASK
Assortert

COMFORT 
TØYMYKNER

Assortert

JORDAN/
SOLIDOX 

TANNPLEIE
Assortert

DEFINE 
HÅRPLEIE
Assortert 

LANO SÅPE
Assortert
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Kontoret betjent 
mandag-fredag 9-15
eller etter avtale.

SOKNEPREST
Håvard Eidhamar
Tlf: 97 67 79 25
 
DAGLIG LEDER
Silvia Slenes Andersen
94 37 07 73

MENIGHETSPEDAGOG
Claire Marie Gouldthorp
Tlf: 46 62 87 25 

MENIGHETSPEDAGOG
Hanna Matilde Ogim
Tlf: 41 55 65 07

ORGANIST
John Gunnar Akerø
Mob. 92 23 96 68

KIRKETJENER
Linda Persson Vinkfjord  
tlf: 97 52 41 38

LEDER I  
MENIGHETSRÅDET
Jan Gunnar Grude 
jan.gunnar@grude.no

BARNE OG UNGDOMS- 
ARBEIDER
Geir Arne Bjerkreim
91 78 11 80

Fagerstølveien 9B, Pb. 201,  
Sentrum, 4001 Stavanger
Tlf: 51 84 04 00
Mail: tasta.menighet.stavanger@
kirken.no • www.tasta-kirke.no

TASTA KIRKE

Det er i TASTA MENIGHET det skjer
En side skrevet og redigert av Tasta menighet

Ønsker du å gi en gave kan du 
bruke konto 3230.23.42503 eller 
vipps (Tasta menighet). Merk 
gaven med hvilken aktivitet du 
ønsker å støtte.

Støtt menigheten

Det er et av årets høydepunkt når 4-åringene 
kommer i kirken for å få «Kirkeboka mi». For-
ventningsfulle gutter og jenter som mer enn 
å glede seg til bok, sitter med øyne og ører 
åpne når presten forteller om presteklærne, 
og de får være med og døpe en dukke, og som 
undrer seg over fortellingen om Sakkeus – den 
lille mannen som stjal penger fra folk og ble rik 
selv.
Etter samlingen i kirkerommet fikk 4-åringene 
være med på sangsamling med knøttekoret. 
Her fikk de være med å synge sanger med 
bevegelser, kristne barnesanger og vi sang om 
Sakkeus som var så liten at han måtte klatre i 
treet for å se Jesus. Etterpå gikk vi opp og spiste 
pølser med knøttekoret, Tasta Soul Kids og 
Tasta Soul Children. Det var utrolig gøy å se på 
myldret av glade barn i kirka.

På søndagen var det alle sammen-
gudstjeneste med dåp, utdeling av 4-årsbok 
og både knøttekoret, Tasta Soul Kids og tasta 
Soul Children sang. Sunniva, Ingrid og Eivor 
var med som forsangere, og Bjarte og John 
Gunnar spilte trommer og piano. Vi fikk også 
besøk av Pelle Bendik og Sakkeus som snakket 
om at vi alle trenger en venn, noen som er glad 
i oss og bryr seg om oss. 
Akkurat slik som Sakkeus skjønte at det var 
viktig å være snill når han møtte Jesus. Vi fikk 
høre at det kanskje ikke var så lett for SAkkeus 
å la være å stjele penger fra folk når alle tenkte 
om han at han var slem uansett. Når Jesus 
ville besøke ham, fikk Sakkeus endelig mot 
til å gjøre det riktige, og betale alle pengene 
tilbake, og mere til. Slik som Jesus ville være 
venn med Sakkeus, slik vil han også være venn 
med oss. Det kan vi huske på når vi opplever 
noe dumt, eller vi selv gjør noe dumt. 

Feststemning med 4-åringene i kirka

Formiddagstreff Fint å kunne samles i kirkestuen 
til Formiddagstreff. I dag er det 
Gunvor Årdal som er hoved-
gjesten vår. 
Hun er mangeårig misjonær i 
Bolivia, hele 19 år har hun bodd 
der, født sine 5 barn der. Mannen 
hennes Kjell har vært enda lenger 
ute i Bolivia i perioder.
Hun fortalte interessant om 
Bolivia som har en flott historie, 
der det var universitet helt fra 
1624, Norge fikk sitt første i 1824. 
Hun kunne fortelle om en god 
utvikling i landet.
Likevel var det best å få høre at 
arbeidet bar frukt. De startet opp i 
en liten landsby høyt oppi fjellene, 

Ca 2400 moh. Gunvor er lærer, 
hennes mann bygningsingeniør. 
Likevel bygde de opp en helsekli-
nikk der. De fikk sykepleiere fløyet 
opp dit, spesielt på søndagen, 
for da kom folk til markedet for å 
handle samtidig gikk til klinikken 
for å få hjelp.
En av de som bodde der sa det 
sånn, «vi går i færre begravelser 
nå». Videre fikk de i gang vaksina-
sjon av barn som førte til mindre 
barnedødelighet. De bygget opp 
bibelskole, Kjell var med og bygde 
veier og flyplass. 
Gunvor har også vært lærer på 
den norske skolen i Bolivia.
Arbeidet har båret frukter på 

så mange vis. At mennesker får 
utdannelse og bedre helse fører 
folk ut av fattigdommen. I dag 
har helsemyndighetene i Bolivia 
overtatt Klinikken de bygde opp. 
Den er godt utstyrt. I dag jobber 
der både sykepleiere og leger der.
Gunvor kunne også fortelle om 
samarbeide med Norad for å 
bygge skoler, med Unicef for å få 
til arbeide. 
Så godt å høre at arbeidet bar 
frukt videre både åndelig og for 
legemet.
Denne dagen var vi samlet ca 20 
stykker, men vi har plass til flere. 
Du er hjertelig velkommen til 
Formiddagstreff!

9. oktober kl. 11
Fellesgudstjeneste i 
Vardeneset
Prest: Marius H. Økland 

16. oktober kl. 11
Gudstjeneste m/dåp og 
nattverd
Prest: Håvard Eidhamar 
 
23. oktober kl. 11
Alle sammen-gudstjeneste 
-Tasta knøttekor og 5-åringer - 
Prest: Håvard Eidhamar 

30. oktober kl. 18.30
Kveldsgudstjeneste 
m/nattverd
Prest: Håvard Eidhamar 

6. november kl. 11
Allehelgensgudstjeneste
Dåp og nattverd 
Prest: Håvard Eidhamar

Trenger du noen å prate med? 
Av og til kan det vært greit for oss alle å ha noen å snakke med, noen som tar seg tid til å lytte. Noen ganger trenger vi selv å få en telefon, at noen vil lytte til oss. Det kan være både små 
og store saker som opptar oss. Vi vil svært gjerne være tilgjengelige for deg! Sokneprest og diakonimedarbeider har taushetsplikt. Avtale kan gjøres på telefon eller mail. Håvard Eidhamar 
(sokneprest) tlf: 97 67 79 25 • he549@kirken.no Kristin Anda (diakonimedarb.) Tlf: 97 58 65 46 • ka357@kirken.no 

Gudstjenester i Tasta menighet
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Har Tastas eldste hus i hagen

De fleste byggefeltene på 
Tasta er bygd der det var 
gårdsdrift, men de aller fleste 
opprinnelige husene er for 
lengst borte. Men det eldste 
står fortsatt i enden av Ose-
bergstien. Gjemt bak vegeta-
sjonen på turstien står huset 
fra 1700 tallet. 

To kyr, høner og fire 
sauer

– Det var mine older- 
foreldre som drev gården. De 
hadde mange barn som sov 
på loftet, mens de hadde to 
kyr i kjelleren. De gav varme 
som var med å holde huset 
varmt. Min farfar er født i 
huset, og da han døde arvet 
min far eiendommen. Vi er 
fire søsken som i dag er eiere 
av huset, forteller Marie Berg 
som er født Pedersen. Huset 
er ifølge Tasta Historielag fra 

1777, eller eldre, og vernet. 
– For mange år siden fikk 

vi midler til å skifte taket, og 
det gjør at det er tørt og fint 
inni. Vi har nå fått eget gårds 
og bruksnummer på huset, 
som gjør at vi forhåpentlig 
kan søke om midler til å  
restaurere det flotte huset, 
sier Eivind Berg, når han 
viser oss rundt inni huset. 
Ildstedet, gulvet og veggene 
er i god stand, mens det 
utvendig trengs en jobb for 
å få huset tilbake i den stand 
og stilling det fortjener.  

Kan søke om penger
 Byantikvar Hanne  

Windsholt i Stavanger 
 kommune vet om huset. 

– Det er et fint og morsomt 
og antagelig ganske gam-
melt hus, og det er vernet. 
Eierne kan søke om midler til  

antikvarisk istandsetting hos 
Rogaland fylkeskommune 
og Kulturminnefondet. Vi  
anbefaler gjerne en slik 
søknad for dem, sier  
byantikvaren. Tasta Histo-
rielag kjenner godt til huset 
og har også vært på besøk. 

– Vi har kartlagt eierne  
tilbake til 1777. Gården  
Kallbakken var i mange år 
følgehus til Eskelandsgården, 
forteller Ivar Andersen i  
historielaget. Dagens eiere 
vil gjerne gjøre huset mer  
tilgjengelig for tastabuer. 

 – Om vi får midler vil vi 
restaurere huset slik at vi kan 
bruke det, og eventuelt skape 
et samlingssted for bydelen. 
Det vil jo bli et flott selskaps-
lokale, sier Eivind Berg. 

ØYVIND ELLINGSEN
oyvind@tastavis.no

Husene i Osebergstien er bygd på gården 
Kallhagen, og fortsatt står det opprinnelige 
hovedhuset i hagen til Eivind og Marie Berg. 

GJEMT SKATT I HAGEN:Eivind og Marie 
Berg har bydelens eldste hus i hagen, 
men det er vanskelig å få øye på, da det 
er gjemt bak vegetasjon langs turstien i 
Osebergstien. 
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TRENGER VEDLIKEHOLD: Utvendig trenger huset vedlikehold, og får eierne midler 
ønske de å skifte vinduer og kledning på deler av huset. 

GRUNNMUR I STEIN: Grunnmuren som er bygd med stein er i god stand. 

GAMMELT ILDSTED: Ildstedet er fortsatt 
synlig og fullt mulig å tilbakeføre slik det var 
i 1777. 
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Minner fra Tastaforen asylmottak
Asylmottak på TastaHISTORIE

Midt på sletta i Tastamyr-
veien er det en stor asfaltert 
plass, og går en i skogen kan 
en se restene av grunnmurer 
og asfalterte stier fra den 
gang Tasta var vertskap for 
flyktninger fra hele verden. 
Undertegnede var nabo, 
og har spesielle minner fra 
den tiden. Som i dag, var 
det flyktninger som ikke fikk 
oppholdstillatelse, og som 
i dag skapte noen returer 
overskrifter i Aftenbladet. 
Jeg var ansatt i avisen, og fikk 
oppleve krigen på Balkan på 
nært hold. 

I dag er Tastamyra mye 
brukt til hundelufting, 
også jeg lufter min fir-
beinte venn i området, og  
minnene kommer. Spesielt 
fra den gang vi i Aftenbladet 
bestemte oss for å finne en 
familie som ikke hadde fått 

oppholdstillatelse og ble 
tvangsreturnert til et krigs-
herjet Kosovo. 

Spiste frokost med 
soldater

Kollega Tor Dagfinn  
Dommersnes og jeg 
bestemte oss for å finne 
den kosovoalbanske fami-
lien Neziri. Hvordan gikk det 
med familien med fem barn 
som ble nektet oppholds- 
tillatelse i Norge? Vi fikk til 
slutt ut adressen de hadde 
oppgitt ved returen. Krigen 
pågikk fortsatt og vi måtte fly 
til Makedonia for å leie bil 
og kjøre inn i Kosovo, som 
var okkupert av serbiske  
soldater. 

Vi kom oss greit over 
grensen, men sporene etter 
krig var godt synlige langs 
veien. Etter noen timers 
kjøring kom vi til Kosovos 
hovedstad Pristina. Hotellet 
var også brukt av serbiske 
spesialsoldater, og det var 
spesielt å spise frokost med 

hotellgjester som hadde det 
russiske våpenet Kalasjkinov 
hengt over stolen. Klok 
av erfaring måtte vi finne 
en kjentmann som kunne 
språket og som kunne hjelpe 
oss til å finne familien Neziri. 
Vi hadde navnet på lands-
byen, men ikke mer. Dette 
var før mobiltelefonens tid, 
og vi var spente på om vi ville 
finne familien som hadde 
vært mine naboer. 

Forfulgt av sivilkledde 
soldater

Kjentmannen, som vi i 
pressen kaller en «fixer» 
advarte oss om at det kunne 
bli både vanskelig og farlig 
å kjøre så langt fra hoved-
staden. Serbiske styrker 
likte ikke vestlige journa-
lister. Etter noen kilometers  
kjøring oppdaget jeg en sivil 
bil som fulgte etter oss. Etter 
kort tid ble vi stoppet, og de 
sivilkledde serberne ba om 
pass og gjennomsøkte hele 
bilen. De slapp oss til slutt 
videre. Vi nærmet oss lands-
byen Trebovic, men nok en 
gang ble jeg mistenksom på 
en bil som lå bak oss. Kjent-
mannen, som var kosovo-
albaner, var redd for at det 
nok en gang kunne være 
sivilkledde soldater eller 
det serbiske hemmelige  

politiet. Om vi ledet dem til 
flyktningfamilien kunne det 
få konsekvenser for familien 
Neziri. Heldigvis var guiden 
lokalkjent og vi klarte å riste 
dem av oss. 

Til slutt kjørte vi inn i 
gårdsplassen til familien 
Neziri, og jeg ble over-
rasket over at huset så helt 
nytt ut. Nysgjerrige barn 
kom løpende mot oss, og 
en barnestemme ønsket oss  
velkommen på Stavanger- 
dialekt.  

Etter at vi hadde presen-
tert oss ble vi invitert inn og 
da forstod jeg at huset ikke 
var helt som asylmottaket 
de måtte flytte fra. Det var 
kun en sau i rommet som ble 
brukt som soverom. 

Dere kan lese  
reportasjen i faksimilen, 
men hver gang jeg går tur på  
Tastamyra  med Milo,  
hører jeg barnestemmen 
til ett av barna som ivrig 
peker på et bilde på veggen –  
Tastaforen.  
 

ØYVIND ELLINGSEN
oyvind@tastavis.no

Det er fortsatt spor etter Tastaforen asylmottak 
som ble åpnet i 1989. Den gang kom  
flyktningene fra hele verden. Krigen i tidligere 
Jugoslavia startet i 1991 og Norge tok imot 
mange flyktninger fra Kosovo, Kroatia og andre 
land i det tidligere Jugoslavia.

RESTER AV GRUNNMUR: Det var her Tastaforen asylmottak lå, og fortsatt kan en finne rester av grunnmurer. 

ASFALTERTE STIER FRA EN ANNEN TID: Går en i skogen finner en 
asfalterte stier etter asylmottaket. 
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Skann QR-koden og les mer 

Vi leverer ikke lenger ut matavfallsposer. 
Nå må du hente ruller med poser selv, eller 
bestille levering hjem. Du kan hente poser 
på Innbyggertorgene, bydelshusene og 
hos enkelte nærbutikker. 

Les mer på Stavanger kommunes nettsider. 

Velkommen til 
vår nye restaurant på Alti Tasta

Vi har utvidet menyen! 
Book bord på alforno.no

Mat eller bordbestilling tlf. 417 777 17  eller hos alforno.no
Tasta - Forus - Hillevåg - Stokka -  Sola

Mandag-Torsdag 10-17.00
Fredag 10-18.00
Lørdag 10-15.00
Tlf: 51 89 34 99  -  Randabergveien 99

post@florabinderiet.no  -  florabinderiet.no

Vi tilbyr faglig veiledning, kreative løsninger, personlig
service, godt håndverk og utsending av blomster.

Hos oss vil du finne flotte planter og nydelige snittvarer.

Senior Norge, Rogaland har åpent møte på Madla bydelshus 
onsdag 2. november kl. 1130. Leder for utvalg for Helse og 
velferd Dag Mossige skal snakke om den nye reformen 
«Bo trygt hjemme» som skal erstatt e den kjente reformen 
«Leve hele livet».
Møte er åpent for alle og det blir mulighet å sti lle spørsmål om 
aktuelle spørsmål innen eldreomsorgen.

17-23 OCTOBER

477 39 466

BOOK HERE: https://www.hotyogastavanger.no/open-week

GRATIS UKE 

Tastagata 34

BOOK HERE

HOT YOGA STAVANGER

ONE FREE WEEK TRIAL

OPEN YOUR CAMERA
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Kommunedelsutvalget har ordet. I de kommende utgavene av Tastavis vil  
politikerne i Tasta kommunedelsutvalg fortelle hvilke saker de brenner for og  
hvordan de ønsker at bydelen skal være. 

KOMMUNEDELSUTVALGET

PÅ UNGDOMMENS PREMISSER: Linda Hatleskog fra FB ønsker lavterskel samlingsarena på ungdommens premisser i bydelen.

 Det er med andre ord mange gode 
tilbud for ungdommen i bydelen vår. Felles 
for disse er imidlertid at det kanskje ikke er 
så lett å stikke innom alene, eller hvis man 
ikke har avtalt å treffe noen andre der. 

Linda Hatleskog

Med hjerte for ungdommen
Etter 10 år på Tasta har jeg aldri angret på at vi 
flyttet hit. Her har vi gode barnehager og skoler, 
fritidsaktiviteter, flotte turmuligheter og mange 
butikker. Helt supert for en småbarnsfamilie!

Nå som ungene begynner å 
nærme seg tenårene vil de 
gjerne treffe venner og gjøre 
ting i egen regi. 

Hva finnes av uformelle 
fritidstilbud til ungdommer 
i bydelen? 
På Tasta bydelshus arrangerer 
Ungdom og fritid fritidsklubb 
for 8. klasse og opp til 18 år, 
tirsdager og torsdager klokka 
17.00 – 21.00, og annenhver 
fredag klokka 18.00 – 22.00. 
Her får ungdommene mat 
som er laget fra bunnen av, de 
kan være med på forskjellige 
aktiviteter eller bare henge. 
Alt gratis! Torsdager klokken 
13.30 – 16.00 er det åpent hus 
for 5. – 7. klasse. Tastavarden 
håndballklubb har arrangert 
åpen hall i Tastarustå 
idrettshall to fredagskvelder 
i måneden, for 5. klasse og 
opp til 18-år, med kiosk og 
aktiviteter. Pga pandemien 

har dette utgått store deler 
av de siste to årene, men 
de startet opp igjen like før 
sommerferien. Både Tasta 
og Vardeneset kirke har 
ungdomsklubber fra  
8. klasse og oppover 
annenhver fredagskveld. Tasta 
kirke har også vaffeltorsdag 
en torsdag i måneden, kl 
14.00 – 15.30, for 3.-7. klasse. 
Vardeneset kirke har i tillegg 
ungdomskafe annenhver 
lørdagskveld, for  
8. klasse og oppover, og 
klubb for 5. – 7. klasse en 
fredagskveld i måneden. 
Byhaugkafeen har også 
forskjellige aktiviteter, som  
St. Hans feiring og 
juleverksted, i tillegg til 
søndagskafe, kanskje mer 
rettet mot familier. 

Det er med andre ord mange 
gode tilbud for ungdommen 
i bydelen vår. Felles for disse 

er imidlertid at det kanskje 
ikke er så lett å stikke innom 
alene, eller hvis man ikke har 
avtalt å treffe noen andre der. 
Noen savner et sted hvor de 
spontant kan stikke innom og 
henge når det passer for dem, 
uten å måtte planlegge og 
sjekke om det er åpent i dag og 
om noen de kjenner også skal. 
Jeg ser at mange ungdommer 
samles på Alti senter i 
åpningstiden, på benker 
og i stoler som står plassert 
rundt inne på senteret. Andre 
henger på bussholdeplasser, i 
barnehager eller i gapahuken 
ved Rustabakken. 

De som ikke har avtale med 
noen, blir gjerne sittende 
hjemme. Hvordan kan vi få 
med også disse? Hva slags 
tilbud vil de lettere kunne 
oppsøke? 

Lavterskel oppholdssted 
Dersom ungdommen 
kunne fått et eget lav-
terskel oppholdssted, ikke 
nødvendigvis med servering 
eller bemanning, men bare at 
de kunne gått innom, alene 
eller sammen med venner,  

og gjort lekser eller pratet 
med andre, så tror jeg det 
hadde vært en fin måte å legge 
til rette for at de lettere kan 
komme i kontakt med andre 
og danne nettverk. Et bibliotek 
kunne blitt brukt på denne 
måten.  

Tenk så flott det hadde vært 
for hele bydelen med et eget 
bibliotek i nærmiljøet! 

Et ledig lokale på Alti Tasta, 
med enkle sittegrupper, kunne 
også gjort nytten, tar dere 
utfordringen?  

Fakta:  

Linda Hatleskog, 48 år

Parti: Folktes Parti FNB (FB) 

Hva annet har du jobbet med i ditt tidligere arbeidsliv?
Oppvokst på Auglend i Stavanger, har bodd på Tasta siden 2012.    
2 barn. Jobber som overlege ved Stavanger universitetssjukehus. 
Dette er min første periode som folkevalgt. 
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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 

Hageavfall 

Farlig avfall

Grovavfall 
og gjenstander 

til ombruk

Glassemballasje

Tøy

Vi henter!
se hentavfall.no

Har du noe 
du vil bli kvitt? 

stavanger.kommune.no/vaksine

Vaksinesenteret i Hjalmar Johansens gate 10 
i Bekkefaret tilbyr dose 4 til alle over 65 år. 

Er du over 75 år? Da kan du enten komme på drop in, eller  
bestille tid først på timebestilling/remin.no/stavanger 
Du som er 64–74 år må bestille tid før du kommer. 
Les mer på www.stavanger.kommune.no/vaksine

Det må være fire måneder mellom dose 3 og dose 4.  
Har du hatt korona etter dose 3, anbefales nå likevel  
dose 4 når du har vært frisk i 3 uker.
 

Over 65 år? 
Nå kan du  
få 4. dose  
av korona- 
vaksinen
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En idrettsildsjel har gått bort
Idrettsildsjelen Jan F. Alden døde 22. august, 84 
år gammel. Alden var født i 1937 og vokste opp i 
arbeiderstrøket Kalhammeren. Han viste tidlig et 
engasjement for idrett og engasjerte seg i  
Kalhammerens eget idrettslag - IL Pol - i 1950-
årene.

Alden viste seg raskt som en 
ivrig fotballspiller, men IL 
Pol skulle først og fremst dra 
nytte av Aldens store evner 
som organisator. Han brant 
for at jentene skulle være med. 
Sammen med Pol-formann og 
«Stemmens far», Arne Romon 
Tvedt, ble det lagt en plan for 
å starte med damehåndball. 
IL Pols håndballavdeling ble 
stiftet 27. februar 1962, og på 
bildet viser Jan F. Alden stolt 
fram Pols første damlelag. 

Det neste tiåret var  
avdelingen i rivende  
utvikling. På bortekamper 
besørget Alden selv trans-
porten for jentene med 
sin hvite Ford Taunus.  
Allsangen ljomet i bilen da 
Alden satte på sine herlige 
countrysvisker: Ja, her kom 
Pol-jentene til kamp! 
Det er en overdrivelse å si at 

det sportslige gikk på skinner 
fra starten av, men etter hvert 
var det framgang å spore. 
Håndballmessig var Alden 
en fagmann som la opp til  
strukturerte treninger og etter 
hvert ble den gamle asfalt-
banen på Stemmen en fryktet 
arena for bortelag. Tidlig på 
1970-tallet var det en fin fjær 
i hatten for Alden da et par 
av småpike-lagene i Pol viste 
seg fram som et av kretsens 
fremste. Ikke verst det for det 
lille og stolte idrettsmiljøet i 
Kalhammeren. 

I 1972 ble Pols håndball-
avdeling skilt ut fra IL Pol. 
Klubben tok navnet UK Star. 
Alden ville bruke IL Pols 
«gamle navn», som han sa og 
tenkte tilbake på arbeider- 
idrettslaget SK Star fra mellom-
krigstiden som var klubben for 
Kalhammeren, Bakkeland, 
Bjergsted og Kampen. Alden 
holdt tempoet oppe helt til UK 
Star i 1993 skiftet navn til Tasta 

håndballklubb. Men for Alden 
var det raskt på ’an igjen. Han 
var ikke helt ferdig som hånd-
ballorganisator og startet en ny 
klubb i 1994: Star HK. Denne 
klubben fikk rask vekst. I 1999 
skiftet den navn til Tastavarden 
håndballklubb. I dag er dette 
to veldrevne klubber i Tasta 
bydel, utsprunget fra IL Pol og 
gjennom Aldens engasjement. 
Det er vanskelig i ettertid å 
beskrive og forstå Aldens totale 
bidrag til miljøet på Stemmen. 
Som ildsjel var Alden høyt og 
lavt og allestedsværende. Folk 
som var under hans vinger 
trekker fram varmen og raus-
heten hans. Omsorgen han 
viste for andre mennesker. Ja, 
og alle turene de fikk være med 
på, hvor Alden var en naturlig 
organisator og tilrettelegger 
der også.

Jan F. Alden la ned nesten 40 år 
i frivillig arbeid for håndball-
sporten i distriktet. Kanskje 
først og fremst vil håndballspil-
lere huske tilbake på det som 
sto Aldens hjerte nærmest: 
Godt miljø, trivsel, respekt og 
samhold.
Aldens tilnærming til  
breddeidretten oppfylte alt det 
Pol sto for og de verdiene Pol 
ønsker å stå for i dag. De siste 
årene var det alltid hyggelig 

å se Alden gå turer som stolt 
bærer av Pol-lua, alltid med 
et trivelig og høflig nikk på lur. 
 Det er med stolthet vi i Pol kan 
si at Alden var en av oss og at 
den holdningen til idretten 
han viste, lever videre i Pol. 
Både Pol, idretts- 
miljøet i området og spe-
sielt håndballsporten, for 

ikke å glemme Stavanger  
kommunes sosialavdeling 
har mye å takke denne ener-
giske idrettslederen for. Jan F. 
Alden ble bisatt i Stavanger  
krematorium 31. august, 
etterpå var det minnestund i 
Pol-huset på Stemmen.

Idrettsildsjelen Jan F. Alden er gått bortMINNEORD

IDRETTSILDSJEL: Jan F. Alden var en foregangsmann innen 
kvinnehåndball. Her fotografert med Pol-jenter. 

Tekst: Tor Gunnar Tollaksen

Trenger du hjelp med data?
Tante Emmas Hus – for seniorer har åpent hus om opplæring i bruk av PC, nettbrett og smarttelefon 
onsdag 19. og torsdag 20. oktober kl. 11-14. Ingen påmelding, det er bare å komme!
Disse to dagene får du informasjon om hvilken hjelp våre frivillige dataveiledere kan gi. Vi gir 
opplæring i grupper eller en-til-en. Hvis det er tid til det kan våre veiledere også gi dataopplæring 
disse to dagene (ta gjerne med egen pc, mac, smarttelefon, ipad eller andre 
nettbrett).
Veilederne våre gir hjelp både til deg som 
er uten forkunnskaper om data, og til deg 
som gjerne vil lære litt mer!
Opplæringen er gratis, og vi spanderer 
kaffe og vafler!
VIL DU VITE MER?  
Ring Brit Bjørkli på telefon 51 50 72 14. 
Husk, ingen spørsmål er dumme!
Tante Emmas Hus – for seniorer holder til 
i Kongsgt. 45.
Velkommen!

Åpningstider: 
Mandag – fredag kl. 11.00 – 15.00

Gratis 
 opplæring!



Side 19Nr. 6 – oktober 2022 TASTAVIS

NY BUTIKK

Klebersteinveien 136, 4027 Stavanger
firmapost@stolsvikvvs.no 

Din lokale rørlegger: 51 54 63 71

pizzabakeren.no, Randabergveien 100  Tlf. 51 87 07 87

Handle dine 
lokalproduserte 

poteter, grønnsaker 
og egg på gården.

  
Høyebakken 26, 

Tasta

GÅRDSUTSALG

Skipper Worse Tasta     

Skipper Worse - Tasta bydelshus
51 56 43 30 tast 2 for Tasta

�

�

�

�

� �

�Julemesse på Skipper Worse Tasta 
Lørdag 12. november kl. 11.00 - 14.00

Eksterne utstillere blir med, salg av mye fint håndarbeider, 
strikk, søm, malerier, trearbeider og mye mer. 

Salg av lodd og trekning av høstens lotteri kl. 14.30. 
Kafeteria med bl.a.risgrøt

Fra Pedersgata til Tasta

Maren Elise Fredtun drev Jacobsen Blomster i 
Pedersgata i 10 år, men nå har hun flyttet og  
driver Flora Binderiet på Randabergveien. 

Maren Elise Fredtun flyttet til 
Tasta, og tok arbeidsplassen 
med seg. 
– Vi har blitt godt mottatt, og 
jeg har følelsen av Tasta-folk 
synes det er kjekt at vi har eta-
blert oss i bydelen. Vi driver en 

faghandel og tilbyr blomster 
til alle livets anledninger. Fra 
vugge til grav, sier innehaveren 
av blomsterbutikken. Hun 
driver butikken sammen med 
ektefellen, Stian Endresen, en 
blomsterdekoratør lærling og 
to dekoratører. 
 Blomsterbutikker konkurrer 
mot dagligvarebransjen og 
bensinstasjoner, og derfor har 

Maren Elise Fredtun spesiali-
sert seg på kvalitet. 
– Vi tilbyr kundene noe annet 
enn en «vanlig» bukett. Vi lager 
egne personlige buketter, der 
vi skreddersyr oppsatser eller 
buketter, der kundene får sette 
sitt eget preg på blomstene, 
sier Fredtun som har lang erfa-
ring som blomsterdekoratør. 
– Er det forskjell på kundene 
fra Storhaug og Tasta-folk? 
– Nei, det merker vi lite til, 
svarer hun og smiler. 

NYKOMMER TIL TASTA :Maren Elise Fredtun har tatt arbeidsplassen med seg fra Storhaug til Randabergveien 
– hun angrer ikke.

ØYVIND ELLINGSEN
oyvind@tastavis.no

Postadresse: Osebergveien 1, 4028 Stavanger 
Ansvarlig utgiver: Styret 
Journalist: Øyvind Ellingsen - tlf: 93214350
E-post: oyvind@tastavis.no • tips@tastavis.no

Neste utgivelser:  
16. november - 14. desember
Annonsefrist er 1 uke før utgivelse.
Opplag: 10.000
Distribusjon: Schibsted Distribusjon
Produksjon: Monica Oliversen - tlf: 99707341, monica@tastavis.no
Annonser: Margit Ulven - tlf: 950 24 545, margit@tastavis.no
Trykk: Dalane Trykkeri

På Tastavis går ut til  
samtlige husstander og 
forretningsadresser i bydelen. AVIS FOR TASTA BYDEL

www.reinskau.no
Randabergveien 97, tlf: 51 83 66 55
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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. 


