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TASTAS TILFLUKTSROM
For skøyteløper Marit Fjellanger 
Bøhm gikk OL-drømmen endelig i 
oppfyllelse.                   

Krigen i Ukraina har skapt en ny bevissthet 
omkring beredskap, og det har man merket 
i Tastavarden fjellhall.

I vikingtiden var en vete et bål man brukte til 
å varsle om fare. I april tenner Tasta historielag 
en vete på toppen av Tastaveden for å  
markere Rikssamlingsjubileet 2022.

TENNER EN VETE
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OL - DEBUT  

Olena Hebler og Ukrainsk Forening i Rogaland jobber 
for å hjelpe sine landsmenn som er drevet på flukt.
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God vår,

Vi har fått en værmessig strålende start på 
sesongen, og pandemien ser snart mer eller mindre 
ut til å være et lukket kapittel. Likevel har forsiden 
på denne utgaven av Tastavis et litt dystert preg. 
Russlands angrep på Ukraina har forårsaket en 
humanitær katastrofe som berører hele Europa.

I den anledning har vi snakket med Olena Hebler 
fra Ukrainsk Forening i Norge. I løpet av bare et par 
dager ble det som i hovedsak hadde vært en forening 
for sosiale og kulturelle arrangementer forvandlet 
til en frivillig hjelpeorganisasjon som allerede i 
samarbeid med andre frivillige, har organisert busser 
som har hentet 65 ukrainske flyktninger til Rogaland.

 

I begynnelsen av april skal Tasta historielag i 
anledning Rikssamlingsjubileet tenne en vete på 
toppen av Tastaveden. En vete er et signalbål som i 
vikingtiden ble brukt for å varsle om fare og ufred, og 
som har gitt navn til nettopp Tastaveden.

Idrettslaget Pol har lenge gjort seg bemerket med 
sine allsidige aktivitetstilbud, og deres nyoppstartede 
sjakkurs har, etter den overveldende pågangen å 
dømme, vist seg å være et lurt trekk.

På sportssidene kan du også lese om VBK-guttene 
Markus og Rasmus, som har spilt seg inn i en av 
Vikings talentsatsinger, og om skøyteløperen Marit 
Fjellanger Bøhm som i februar fikk sin OL-drøm 
oppfylt i Beijing.

I løpet av bare et par dager ble 
det som i hovedsak hadde vært en 
forening for sosiale og kulturelle 
arrangementer forvandlet til en 
frivillig hjelpeorganisasjon som 
allerede i samarbeid med andre 
frivillige, har organisert busser 
som har hentet 65 ukrainske  
flyktninger til Rogaland.

Ansvarlig utgiver: Styret. 
Journalist: Andreas Thorsen
Øvrige oppl. - se nest siste side
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PÅ TVERS

Fornyelse, frukt og ferskvarer

Initiativet Frivillighetens år 
2022 omfatter alle frivillige 
organisasjoner og lag i Norge, 
og det vil avholdes mange 
arrangementer for å fremme 
og dele gleden ved frivillighet. 

Speider for en dag 
På arrangementet kan alle 

som vil bli speider for en dag, 
og få anledning til å spikke bar-
kebåt, grille pinnebrød, kaste 
livline, bli med på rebusløp og 
annet. 

– Vi merket økt interesse for 
speiding gjennom tiden der 

mye annet var stengt ned som 
følge av pandemien, og hadde 
tenkt å ha et opplegg for å vise 
frem hva vi gjør. Og så spurte 
Tasta KM om vi ville gjøre noe 
sammen med dem gjennom 
Frivillighetens år, forklarer 
gruppeleder Arne Quinde-
sland i Tastaspeiderne.  

Ikke bare friluftsliv 
Han og gruppeleder Silje 

Kjosavik i Tasta KFUK-KFUM-
speidere gleder seg til å kunne 
vise frem hva speiderne driver 
med, og Quindesland nevner  

 
at det inngår mer i speiding 
enn mange kanskje tror.  

– Det er ikke bare friluftsliv, 
sier han. 

Det handler også om å 
utvikle ferdigheter, samfunn-
sengasjement, og å gi med-
bestemmelse og ansvar slik 
at speidere vokser opp og blir 
ansvarsbevisste voksne med 
lederegenskaper. 

– For eksempel er det ikke 
bare «vi skal på tur», det er 
«hvorfor skal vi på tur». Det 
er fokus på hva vi kan lære og 
hvordan vi kan hjelpe hver-
andre. Ingen kan alt, men alle 
kan noe, og sammen kan vi alt, 
er det vi pleier å si, forklarer 
Quindesland. 

Tastaspeiderne og Tasta KFUK-KFUM-
speidere går sammen om Speidernes dag 
Som en del av Frivillighetens år slår de to  
speiderlagene seg sammen for å invitere alle til 
Store Stokkavatnet lørdag 23. april for å være 
speider for en dag. 

De siste fire ukene har det 
foregått omfattende arbeid 
i butikken. På det meste har 
det vært 30 arbeidere i sving:  
elektrikere, kjølemontører, 
tømmermenn og butikkens 
egne ansatte. I det som er en 
oppgradering i millionklassen, 
har det kommet på plass nytt 
kjøleanlegg og tilhørende 
disker og hyller, samt bakerva-
reavdeling og fruktavdeling. 

– Dette er en stor investe-
ring, men jeg har «mast» på 

Bunnpris om å gjøre dette helt 
siden jeg tok over her i 2017, 
sier kjøpmann Tore Nilsen. 

Omfattende ombygging
Å få på plass nytt kjøle- 

anlegg har vært den klart 
største delen av arbeidet. I til-
legg til mer enn en hel vegg 
med nye hyller som utgjør en 
stor estetisk og praktisk opp-
gradering, ligger det mer bak. 
Man har gått over fra et system 
med kjølevæske til et system 
med gass, noe som gir miljø-
gevinst pga redusert strøm-
bruk, og økt driftssikkerhet.  

Men Nilsen er også veldig 
begeistret over det som er gjort 
med fruktavdelingen og baker-
vareavdelingen – spesielt sist-
nevnte: – Vi har fått på plass 
«bake-off»-ovn slik at vi får 
nystekt brød og søtbakst i hyl-
lene våre. Målet nå er at 40% av 
brødsalget vårt skal være stekt 
i butikken. 

Har improvisert under 
arbeidet

Det kan være utfordrende å 
holde en butikk åpen når det 
foregår omfattende arbeid, 
men Nilsen måtte bare holde 
stengt én dag, da hele inn-
gangspartiet måtte de- 
monteres for å få gamle hyller 
ut og nye hyller inn. Men det 
har måtte improviseres her og 
der. 

– I to og en halv uke var vi 
uten ordinær kjøledisk, så da 
måtte vi ta i bruk noe mindre og 
kunne bare tilby et basisutvalg. 
Kjøttdeig, ost og grillpølser kan 
du si, ler kjøpmannen.

Gleder seg over responsen
Nilsen skryter av hvordan 

butikkens ansatte har stått på 
og stilt opp gjennom oppus-
singsarbeidet, og hvordan 
kundene har respondert:

– Vi er heldige og har veldig 
lojale kunder, så mange har 
bemerket at de gleder seg til å 
handle i «ny» butikk. 

Han konstaterer at opp- 
graderingene utgjør et stort 
løft, som gir en bedre butikk 
både for dem som handler 
der og dem som jobber der. 
Når det kommer hvordan det 
skal feires når siste hånd er 
lagt på verket, har ikke Nilsen 
lagt planen helt ferdig, men en 
markering blir det:

– Det blir jo tilbud i anled-
ningen, og så skal det iallfall bli 
noe kake til kundene og over-
raskelser til ungene! 

ANDREAS THORSEN
andreas@tastavis.no

UTE I NATUREN: Her fra en av speiderturene til Tastaspeiderne

Denne uken gleder kjøpmann Tore Nilsen på 
Bunnpris Bragetunet seg over å kunne ta imot 
kunder i en fornyet og forskjønnet dagligvare-
butikk. 

STOR FORNØYELSE: Den mest omfattende oppgraderingen er av 
kjøleanlegget, med ny teknologi og et stort estetisk løft. 
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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

Tasta Lions gir penger 
til hjelpearbeidet for 
Ukraina 

Tasta Lions har vedtatt å bevilge 
15.000 kroner i nødhjelp til 

Ukraina i forbindelse med 
flyktningekrisen som krigen 
nå har skapt. Lokallaget 
nevner også at Lions Norge har 
bevilget 300.000 kroner fra sitt 
katastrofefond til formålet. 

– Alle pengene som Lions 
Norge og alle andre klubber 
bevilger til denne kata- 
strofen går uavkortet via Lions  
International. Midlene  
videreforsendes til Lions 
klubber og andre humani-
tære organisasjoner i nabo- 
landene som sørger for at 
hjelpen går direkte til de som 
trenger det mest, sier Tasta 

Lions ved Einar Bjørnsen. 
Det er også mulig å gi 

støtte via Lions med Vipps 
617792 eller bankkonto 
90012304381, og merke over-
føringen «Hjelp til Ukraina». 
 
Støtte til 17. mai-feiring 

Tasta Lions vil også gi  
økonomisk støtte på inntil 
3.000 til hver skole i bydelen, 
til å avholde 17. mai- 
arrangementer. Vi i Tasta Lions 
håper at dette kan være en liten 
motivasjonsfaktor i en ellers  
vanskelig tid, sier Bjørnsen. 

 

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

Handle dine 
lokalproduserte 

poteter, grønnsaker 
og egg på gården.

  
Høyebakken 26, 

Tasta

GÅRDSUTSALG

Med tilstedeværelse i 
over 180 land er Lions 
er en av verdens stør-
ste humanitære  
organisasjoner, og  
Tasta-avdelingen er 
med på arbeidet. 

Siste frist for tilskudd til 
strandrydding 

Derfor vil det som et 
engangsprosjekt i vår og i høst  
gjennomføres en tilskudds-
ordning for strandrydding  i 
Stavanger kommune. Med 
midler fra Klima- og miljø-
fondet ønsker kommunens 
utvalg for miljø og utbygging 
å dele ut 180.000 kroner til  
strandrydding. 

Hver kommunedel kan 
få inntil 20.000 kroner. Det 
er frivillige lag og orga- 
nisasjoner som er registrert i 
Brønnøysundregisteret med 
adresse i Stavanger kommune 
som kan søke om tilskudd til 
følgende: 

-   Opprydding i strandsonen 

- Organisering av strand- 
ryddeaksjoner - Motivasjons-
midler for frivillige lag og orga-
nisasjoner som deltar på rydde-
aksjoner. Hovedformålet med  
tilskuddsordningen er å støtte 
opprydding i strandsonen, 
men det kan også gis tilskudd 
til opprydding langs vann og 
innsjøer.  Minstesummen man 
kan søke om er 5.000 kroner, 
men det er mulig for flere 
søkere å slå seg sammen i en 
søknad. Søknadsfristen er 20. 
mars, og søknadsskjema kan 
man få ved å henvende seg til 
innbyggerservice i Stavanger 
kommune.  

ANDREAS THORSEN
andreas@tastavis.no

Det er mange frivillige 
som gjør en viktig jobb 
for å rydde strandso-
nen i Stavanger, men 
kommunen ønsker at 
enda flere frivillige i  
mindre og større lag 
organisasjoner enga-
sjerer seg i strandryd-
ding. 

ANDREAS THORSEN
andreas@tastavis.no

Apotek1 åpner snart i 
Dusavik
Som apotekkjeden 
beskriver det selv, går 
det går fra «solarium 
til helsehus» nå de  
tidligere lokalene til 
Brun og blid nå pusses 
opp og gjøres klare til 
å huse apotek.  
Dørene åpner 5. april. 

- Vi håper folk i Dusavik 
og Tasta setter stor pris på 
at vi styrker apotektilbudet 
lokalt, og gleder oss enormt til 
åpningen, sier apoteker Hafiz 
Shabbir.  

I tillegg til vanlig resept-
håndtering vil apoteket tilby 
tjenester som vaksinasjon, 
inhalasjonsveiledning for 
de som bruker inhalator, og 

medisinstartsamtaler for de 
som bruker hjertemedisiner.  
 - Vi skal ha stort fokus på å 
dele kunnskap og erfaring 
innen legemidler og egenom-
sorg, sier Shabbir, som legger 
til at pandemien har vist viktig-
heten av det å ha et godt utvalg 
av nærbutikker og lokale  
tjenester. 
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Warada Somton har drevet 
massasjesalongen sin i snart fem 
år, og i løpet av den tiden har 
den måttet flytte et par ganger. 
Men langs Randabergveien har 
hun endelig funnet det perfekte 
lokalet – Tasta er et blivende sted. 

ANDREAS THORSEN
andreas@tastavis.no

Hva driver bedriften med?
– Det er jo massasje, naturligvis. 
En rekke typer av det: tradisjonell 
thai-massasje, massasje med aroma-
olje, rygg-, skulder-, nakke- og hode-
massasje, fotmassasje, massasje med 
urtekompress, og det vi kaller «aroma 
mix massasje». Det er den og tradi- 
sjonell thai-massasje som er mest 
populært. Man kan også få par- 
massasje, hvor man ligger side om side 
på hver sin benk. Jeg samarbeider med 
en annen massør, Paritchaya, og ringer 
til henne når jeg får slike bestillinger.

Hvordan har bedriften endret seg fra 
begynnelsen til i dag?
– Endring har i hovedsak bestått 
av flytting. Jeg startet massasje- 
virksomheten min på Grødem i  
Randaberg i 2017, og flyttet til Misjons-
veien i 2019. Og nå i september i fjor 
flyttet jeg igjen, de 500 meterne fra der 
til her i Randabergveien. Flyttingen 
har handlet om kostnader og forut- 
sigbarhet. På Grødem økte leien stadig, 
og så ble det slik at Rema 1000 skulle 
kjøpe hele bygget, så da var det greit å 
finne et nytt sted. Det nye lokalet var 
rimelig, men etter hvert ble det igjen 

slik at det så ut for at bygget skulle 
selges, og da kanskje rives. Eller at det 
skulle komme en takeaway i nabolo-
kalet. Det passer dårlig når man har 
massasjesalong! 

Matlukt vil jo ødelegge for den atmo-
sfæren man vil ha når man driver 
med velvære. Men så tipset en av  
de faste kundene mine meg om at han 
eide et lokale som kunne passe, og her 
er jeg nå.

Hva har vært høydepunktet til nå?
–  Å få salongen på plass her har vært et 
høydepunkt. Plasseringen er fin og og 
godt synlig, og utleieren bygget om
og pusset opp slik at lokalet passet midt 
i blinken for meg. Vi er enige om en 
lang horisont på leieforholdet, så her 
vil jeg kunne holde til lenge! Og i nabo-
lokalet skal det komme et kontor, som 
er supert – stille og rolig, og ikke noen 
matlukt! Det skulle egentlig komme en 
pizza-takeaway der, men heldigvis for 
meg så ble det ikke noe av. Og samtidig 
som jeg startet opp her, inngikk jeg sam- 
arbeidet med Paritchaya, som er veldig 
bra. Hun er datteren til en venninne 
av meg, og de har en massasjesalong 
sammen. Men heldigvis har Paritchaya 
også anledning til å komme hit.

Hva har vært noen av utfordringene så 
langt?
– Da koronaen kom, gjorde jo det at 
jeg måtte stenge i en måneds tid, og 
da jeg kunne åpne igjen så måtte jo en 
del ekstra smittevernstiltak på plass. 
Men det var egentlig ikke noe stort 
problem. Det gikk fint å få på plass til-
takene, og kundene mine fortsatte å 
komme som før. Jeg vil si at utfordrin-
gene med lokaler og forutsigbarhet  
absolutt var større enn utfordringene 
med pandemien.

Hvilke planer har dere fremover?
–  Jeg ønsker å ansette noen i en fast  
stilling hos meg. Så da må jeg gå fra å 
drive som et enkeltpersonforetak til å 
opprette et AS. Det har jeg for så vidt 
hatt planer om uansett, for det har sine 
fordeler når det kommer til diverse ord-
ninger. Og når det kom til støtteordnin-
gene for korona erfarte jeg at nærings-
drivende med AS var bedre stilt, så å 
organisere virksomheten min slik vil  
være tryggere dersom en slik situasjon 
skulle oppstå igjen en gang i fremtiden. 

WARADA’S THAI 
MASSASJE OG 
TERAPI

Startet: 
2017

Daglig leder: 
Warada Somton 

Månedens bedriftINTERVJUET

   
Man kan også få parmassasje,  

hvor man ligger side om side på hver sin benk.

AVSLAPPENDE ATMOSFÆRE: Skulle man ønske par-massasje, har Warada har med seg 
Paritchaya  Nopphanit i den lune men luftige salongen.

PERFEKT PLASS: Warada Somton gleder seg over å ha kunnet åpne salong på Tasta. 

Warada’s Thai Massasje og Terapi

Velkommen til velvære
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Skann 
QR-koden 

for å se 
tilbudene
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T
astaveden skole ble tatt i bruk 
tidlig på 1960-tallet, og og i 
løpet av det siste tiåret begynte 
slitasjen og forfallenheten å bli 
utålelig. Men i budsjettforsla-

gene til kommunedirektøren ble reno-
vasjon foreslått utsatt år etter år, med 
nedleggelse og riving som et alternativ.   
 
Dette var helt uaktuelt for alle berørte: 
elevene, lærerne, rektor, og foreldre, og 
forgjengerne til nåværende FAU-leder 
Arve Østerhus tok fatt i det som skulle 
bli en årelang kamp.  

Utnevnt til «general» 
Nå er det Østerhus som noe mot-

villig må finne seg i å bli kalt lederen 
for kampen for å redde Tasta-
veden skole. I hvert fall den siste og  
avgjørende omgangen som ble kronet 
med en endelig seier.  
– Vel, det ringte en sterkt engasjert 
bestefar. Han var klar for å gå i fakkeltog 
og sette opp stand på Tastasenteret, og 
sa «Vi trenger en general!», så da tok jeg 
litt ansvar for å koordinere innsatsen.  
Det ble ikke noe fakkeltog eller stand 
på senteret, men man fikk på plass 
effektive tiltak. Det trengtes etter å ha 
stanget i veggen i årevis . 
 – Det hadde vært en «neverending 
story». Kommunedirektøren ville enten 
avvikle skolen eller utsette renovasjon. 
Med dårlig sanitæranlegg gikk det  
virkelig på stumpene for skolemiljøet.  

Stor nytte av sosiale medier 
Facebook-siden «La Tastaveden leve» 

ble veldig godt mottatt: 

– Vi laget den for å forsøke å  
engasjere foreldre. Vi ville ha innspill 
fra dem om hvor skoen trykker og om 
de kjente noen som kunne hjelpe på 
noe vis, sier Østerhus. En av måtene 
det ble hjulpet på var å få laget maler 
for brev og e-poster til politikerne. Man 

trengte bare å skrive inn navnet sitt og 
så sende standardteksten. Det ble også 
laget en liste med de relevante politiske 
gruppelederne, slik som utdannings-
kommiteen.  Ved å gjøre det lettere å 
si ifra til politikerne, økte man synlig-
heten av engasjementet som var på 

Tasta. 
– Det ble sendt direkte mail til hver 
representant i kommunestyret. De 
fleste svarte, og ingen kunne unngå å 
høre om saken iallfall, forteller Tom 
Erik Olsen. Rektor Egil Alne påpeker 
at det ved siden av mail-aksjonen også 
ble skrevet leserinnlegg av elevene på 
Tastaveden. 
– Hele erfaringen med denne saken har 
jo vært bra læring for barna – at man 
må stå sammen og stå opp og si ifra 
dersom man skal vinne frem, konsta-
terer Olsen.  

Støtte og samhold i bydelen 
Én ting som Arve Østerhus og alle med-
lemmene i Tastaveden FAU er svært 
opptatt av å få frem er at de var ikke 
alene:  
– Rustå, Byfjord, ja alle skolene på Tasta 
var med. De sendte brev til politikerne, 
skrev leserinnlegg, og støttet opp. 
Dersom Tastaveden ble nedlagt, var 
planen at elevene ville splittes og for-
deles mellom Kannik og Tastarustå, så 
det var ikke gitt at det ville være harmo-
nisk samhold mellom alle skolene. 

Kloke valg 
De kunne også falt for fristelsen til å 
sette seg opp mot Kvernevik skole i en 
kamp om å bli prioritert for midler som 
var sårt tiltrengte for begge skolene, 
men Tom Erik berømmer rektor for god 
veiledning og kløkt: 
– Vi klarte oss med å plukke rådman-
nens argumenter fra hverandre, og vi 
hadde hele Tasta i ryggen. 
Det var faktisk Tom Erik som avfyrte 
den siste salven i kampen knappe tre 
uker før den endelige politiske beslut-
ningen, da han sammen med Tas-
tarustås FAU-leder holdt et kraftfullt 
innlegg foran flertallspolitikerne i kom-
munestyret.  Etterpå hadde han troen: 
– Det var spennende, det var gøy. Jeg 
følte faktisk at jeg fikk gjennomslag 
allerede da!

Samhold reddet Tastaveden skole 
Tastaveden FAU ledet an kampen for å redde Tastaveden skole, som gjennom flere år og i 

gjentatte omganger ble foreslått nedlagt av kommunedirektøren i Stavanger. Men de er tydelige 
på at den endelige seieren i november 2020 var en lagseier som hele Tasta bidro til. 

ANDREAS THORSEN
andreas@tastavis.no

   
Det ringte en sterkt engasjert bestefar. Han var klar for å gå i 

fakkeltog og sette opp stand på Tastasenteret, og sa «Vi trenger en 
general!», så da tok jeg litt ansvar for å koordinere innsatsen.

Tastaveden skoleILDSJELENE

 Det ble sendt direkte 
mail til hver representant 
i kommunestyret. De fleste 
svarte, og ingen kunne 
unngå å høre om saken 
iallfall.

RENOVERING OG NYBYGG: FAU-leder Arve Østerhus og Tom Erik Olsen tar en kikk på hvor 
langt man har kommet med arbeidet. Noen av strukturene beholdes, men de renoveres ned 
til betongen.  
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OM:
Ildsjelene:
Tastaveden FAU

Hva: Kjempet for å få beholde og 
modernisere Tastaveden skole 

SAMSTEMT SKOLE: Elever, lærere, rektor, FAU – alle var enige når det kom til skolens framtid. tastaveden skole elever enige.

NYE TASTAVEDEN: Slik skal det se ut når skolen innvies i 2023. datategning tastaveden 
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Prisene gjelder uke 11. Forbehold om trykkfeil og utsolgt.

Med Billigmiddag blir 
hverdagsmiddagen litt enklere Se coop.no/extra/billigmiddag/

Gjelder uke 11-12

Freia stor plate
190/200 g

90
Ikke-medlem: 
se hyllepris

4 4 forfor

TORO SUPPER, 
SAUSER OG GRYTER

15-333 g

-30% 1990

2390

RØDE EPLER
Pr kg 

TINE YOGHURT
5 varianter. 850 g. Pr stk

Pr kg 28,12
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Kontoret betjent 
mandag-fredag 9-15
eller etter avtale.

SOKNEPREST
Håvard Eidhamar
Tlf: 97 67 79 25
 
DAGLIG LEDER
Torill Teigland Sødal,  
Tlf: 99 22 50 64

MENIGHETSPEDAGOG
Claire Marie Gouldthorp
Tlf: 46 62 87 25 

MENIGHETSKONSULENT
Ellinor Hellestøl
Mob. 92 98 79 60

DIAKONMEDARBEIDER 
Kristin Anda 
Tlf: 97 58 65 46  

MENIGHETSPEDAGOG
Hanna Matilde Ogim
Tlf: 41 55 65 07

MENIGHETSPEDAGOG 
TROSOPPLÆRING
Karoline Wadseth Aase
Tlf: 92 23 86 29

ORGANIST
John Gunnar Akerø
Mob. 92 23 96 68

KIRKETJENER
Irina Kristine Gangenes 
Razafimandimby  
tlf: 97 41 36 06 
Linda Persson Vinkfjord  
tlf: 97 52 41 38

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

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

Som alle andre gudstjenester sang vi kyrie, gloria 
og andre salmer, presten hadde preken og vi gav 
offer, ba bønner og tente lys. 

Men, på denne gudstjenesten ble menigheten 
møtt med et hav av ballonger som hang opp i taket, 
en liten gutt og en eldre mann som var kledd ut 
som en klovn, en mor som var Pippi, et barn som 
var prinsesse. Fargerikt, løs og god stemning. 

Barnekoret vårt, Tasta Soul Kids opptrådte, 
tekster og forbønn ble lest av barna. Forsanger-
gruppen besto mest av barn kompet av vårt eget 
husband. Vi fikk høre om at vennene til Jesus fikk 
se han på en annen måte enn de var vant til. De 
fikk en smak av himmel og se Jesus som Guds 
sønn. 

Dette ble en gudstjeneste hvor barna var i  
sentrum og gjorde mye av gudstjenesten.  

Høydepunktet kom mot slutten av gudstjenesten: 
Ballongslipp fra taket! Stemningen var til å ta og 
føle på! Etter gudstjenesten hadde vi piñata ute i 
foajeen etterfulgt av kirkekaffe. 

Det var godt å være så mange folk samlet igjen, 
og kunne feire gudstjeneste slik vi pleier sammen, 
men denne gangen med ekstra fest og moro faktor. 

Karnevalsgudstjeneste

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 

Den første gudstjenesten hvor det ikke 
var noe antallsrestriksjoner var det tid 
for karnevalsgudstjeneste. Det kunne 
ikke passet bedre. For en fest det ble! 

Dåpsskolen for førseklassinger
12 fantasktiske 1. klassinger er 

med på dåpsskolen i år – det er 
kjempegøy å høre og se på  
fortel-linger, lage ting, spise, synge 
og leke! Alle gleder seg til guds-
tjenesten der vi få vise fram det vi 
har laget og fortelle litt om hva vi 
ha gjort – diplom får vi da også! 
Men vi gleder oss ikke til at  
dåpsskolen er over – så gøy er det 
 

at vi ville ha hatt dåpsskole hele 
året! 

Dåpsskolebarna ha undret seg 
over noen av bibelens fortellinger 
og kirkens tradisjoner, de har stilt 
mange spørsmål, og har forundret 
seg over mysterier som ikke har 
noe enkelt svar…Mange kloke ideer 
har de hatt, i tillegg til å ha hatt det 
veldig gøy sammen! 

Velkommen til Gudstjenester
20. mars kl. 11         
Alle sammen-gudstjeneste m/dåp
27. mars kl 18.30    
Kveldsgudstjeneste Kristoffer Hodne   
Haugen
3. april kl. 11 Gudstjeneste m/dåp  
Kristoffer Hodne  Haugen

10. april kl. 11  
Alle sammen-gudstjeneste. Give m 5 
deltar. Kristoffer Hodne  Haugen
14. april kl. 19
Skjærtorsdagsgudstjeneste m/nattverd
Håvard Eidhamar

15. april kl 11 Langfredagsgudstjeneste 
i Vardeneset, Håvard Eidhamar
17. april kl. 11
Påskedagsgudstjeneste m/dåp og 
nattverd,  Håvard Eidhamar
23.-24. april
Konfirmasjonsgudstjenester

Velkommen til fastekonsert!
Tasta kirke onsdag 30. mars  
kl. 19. En konsert i fasten til 
inntekt for Kirkens Nødhjelp 
sitt arbeid. Fri endtrè,  
kollekt ved utgang. Enkel 
servering etter konserten. 
Musikk: Johan Gunnar Akerø. 
Sand: Kristin Anda

Søndagsskolen har startet 
igjen!
Endelig har vi startet opp 
søndagsskolen igjen! 
Det er vår nye barne- og 

ungdomsarbeider, Geir Arne 
Bjerkreim som har ansvaret 
for søndagsskolen. Fremover 
blir det tilbud hver søndag 
bortsett fra når det er alle 

sammen-gudstjenester. 
Søndagsskolen er for barn 
fra 2-10 år. Dersom det blir 
mange av de eldre barna, 
håper vi å få til en todeling 

av gruppa. En søndagsskole 
består av sang, bibelfortelling 
og kreativ aktivitet. Vi håper 
det er mange barn som ønsker 
å være med!

Velkommen til fastekonsert i Tasta kirke onsdag 30. mars klokken 19.00.  
En konsert i fasten til inntekt for Kirkens Nødhjelp sitt arbeid.  
Fri entré, kollekt ved utgang. Enkel servering etter konserten. 
Musikk: John Gunnar Akerø Sang: Kristin Anda 
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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
Side 11Nr. 2 – mars 2022 TASTAVIS

Biografi: 
Knut Maubach, 77 år
Parti: Arbeiderpartiet
Født i Stavanger , oppvokst i Bergen. Kom tilbake til Stavanger i    
1967 for utdanning som Elektronikkingeniør.
Gift og far til 2 barn, og bestefar til 4 barnebarn.
Har jobbet som lærer,hovedlærer,avdelingsleder ved Godalen 
videregående skole 1971 – 1998.
Daglig leder Opplæringskontoret for Elektrofag i Rogaland 
1998 – 2013.
Pensjonist fra 2013. 
Styreleder i Tastavis i fire år.
Startet Caritas Stavanger i 2015 og er aktiv i STL (Samarbeids
rådet for Tro og Livssyn). 
Er veldig glad i friluftsliv med turer i skog og mark.

Forhåpentligvis har de fleste av 
oss kommet gjennom pande-
mien på en rimelig god måte. 
Nå er de fleste smitteverntiltak 
historie og vi kan se fram mot 
våren og lysere tider.

Stor byggeaktivitet
Tasta bydel opplever for 

tiden stor byggeaktivitet, med 

Eplestien som det største  
byggeprosjektet  med 108  
leiligheter og 26 rekkehus 
som nå delvis er innflyttet. 
Vi ønsker alle hjertelig vel-
kommen til bydelen vår. 
 
Naturskjønne omgivelser

Vi er heldige som bor i 
denne flotte bydelen med inn- 
seilingen til Stavanger på den 
ene siden og vakre Stokka-
vannet på den andre siden. 
Frisk luft i naturskjønne  
omgivelser gir livskvalitet 
og stor livsglede. Natur og  
grøntområdene må vi ta godt 
vare på,og de må være til- 
gjengelige for alle alders-
grupper inkl. funksjons- 
hemmede som er avhengig av 
ulike typer hjelpemidler for å 
kunne ferdes utendørs. 
Idrettsanleggene i bydelen må
også tilpasses barn og unge 

samt brukervennlighet for til-
støtende skoler. Nå bygges det 
ny fotballbane, og Kommu-
nedelsutvalget er tydelig på at 
den innerste banen mot vest 
må bli en allbruksbane som 
gir stor brukervennlighet for 
Teinå skole og alle kategorier 
idrett - og fritidsaktiviteter, 
også for funksjonshemmede.

Du kan påvirke 
utfordringen med 
trafikksituasjonen
Utfordringene i Tasta bydel 
er nå i stor grad trafikksitua-
sjonen i Gjerdeveien og den 
planlagte motorveien E 39 som 
deler bydelen. Vi har en stor 
utfordring med å trygge gang 
- og sykkelveiene slik at barn 
og ungdom kan ferdes trygt 
til skoler og fritidsaktiviteter.                                                  
Her er det viktig at vi kan 
skape et stort folkelig  

engasjement. Slik   kan vi   
påvirke beslutningsprosessene 
på en måte som gjør at vi som 
bor her blir hørt og tatt hensyn 
til!  Da er det alltid en fordel 
at flest mulig engasjerer seg  
politisk. Det er i de politiske 
organene at beslutningene 
fattes. Tasta Arbeiderlag kan 
for noen være en god mulighet.

Bruk Tastavis - gi uttrykk 
for dine meninger
Tastavis er en nyttig og god 
informasjonskanal i bydelen 
vår og etter fire år som  
styreleder i avisen forstår jeg 
hvor viktig den er for bydelen.   

Det er det fint om flere kan gi 
uttrykk for sine meninger og 
aktivt delta med gode inn-
spill til beste for Tasta bydel. 
 
Kommunedelsutvalget på  
Tasta har følgende 
møtekalender i 2022 :
4. april  -  8. juni 
22. august  -  26. september
24. oktober  -  5. desember 
Møtene avholdes i Tasta 
Bydelshus.  Mandagene før 
møtene i kommunedels- 
utvalget vil representanter fra 
utvalget være tilgjengelig på 
politikertorget i Tastasenteret 
Kl.1700 – Kl.1800.

Tasta skal være en trivelig 
bydel for alle aldersgrupper

EN GLAD TURGÅER: Strålende sommerdag på Lyngsheia i Ryfylke.

Jeg flyttet til Tasta i 
1973 med god utsikt,  
trivelige naboer,  
nydelig landlige  
omgivelser og nå har 
bydelen vår passert 
16.000 personer.  
En eventyrlig  
utvikling!

 Nå bygges det ny fotballbane og kommunedelsutvalget er 
tydelig på at den innerste banen mot vest må bli en allbruksbane 
som gir stor brukervennlighet for Teinå skole og alle kategorier 
idrett -og fritidsaktiviteter også for funksjonshemmede.
         Knut Maubach
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Har du ikke mottatt bydelsavisen?
Ring: 464 18 888 

Taster du 2 - kommer du direkte til distribusjonen Mail: bud.stavanger@schibsted.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

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. 

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 

www.reinskau.no
Randabergveien 97, tlf: 51 83 66 55
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Økt bevissthet om beredskapNYHET

Tastavarden fjellhall ble bygget 
i 1997 og ligger i Eskelands-
veien, ned mot Dusavik i Tasta. 
Hallen fungerer til daglig som 
en idrettshall, og brukes av 
mange av skolene og idretts- 
lagene i bydelen. Fjell-
hallen, som eies av Stavanger  
kommune, har også funksjon 
som et offentlig tilfluktsrom 
med plass til 3140 personer. 
Derfor disponeres den av 
Sivilforsvaret ved øvelser, slik 
den ville gjøre om et reelt 
behov en dag skulle oppstå. 
At et slikt behov skal oppstå er  
fortsatt svært usannsynlig, 
men i forkant av Russlands  
invasjon av Ukraina økte antallet  
Google-søk på «tilfluktsrom» 
med 1000% over natten.

Har merket økt interesse 
for fjellhallen

Christine Sundstrøm jobber 
som tilsynsvakt i fjellhallen, 
og hun har merket endringen 
som har oppstått som følge av 
dagens situasjon. 
  – Bare i dag har det vært tre 
stykker innom. Slikt hendte 
ikke før – på de syv årene jeg 
har jobbet her, har det kommet 
nysgjerrige innom to-tre 
ganger. Nå har det vært fem-
seks personer nnom i løpet av 
en uke, forteller hun.
Sundstrøm sier at de som 
kommer ikke gjør det fordi de 
er bekymret. De forteller alle at 
de bare er nysgjerrige:
– Et par som kom i dag visste 
at det var et tilfluktsrom her, 

men de var ikke klar over at 
det dette også er en idrettshall. 
Så da spurte de om de kunne 
ta seg runde og se seg rundt, 
noe de selvfølgelig fikk lov til.
Ifølge Sundstrøm er de fleste 
besøkende menn i 40-årene 
og oppover, men at et par av 
dem har vært nede i 20-årene. 
Før den nye pågangen oppsto, 
hadde hun tenkt lite over  
hallens funksjon som 
tilfluktsrom.
– Nei, jeg er jo nesten oppvokst 
her i hallen. Vi hadde gym-
timer her på barneskolen, og 
håndballaget trente her. Men 
kanskje jeg tenkte litt på det 
da Sivilforsvaret hadde øvelse 
her for tre år siden og hallen 
ble stengt i en uke, sier hun. 
 

Vet om det, men har tenkt 
lite på det

Innebandylaget til  
Vardeneset idrettsforening er 
en av de mange faste brukerne 
av idrettshallen. Guttene som 
har møtt opp til trening sier 
at de er godt klar over at fjell-
hallen også er et tilfluktsrom i 
tilfelle krig eller katastrofe  
 – Det er jo skilt på inngangen 
til fjellhallen, påpeker Sander 
Anonsen. 
 – Da jeg var mindre, trodde 
jeg at det var et stort lager for 
militæret inni her, men senere 
fikk jeg jo med meg hva det fak-
tisk er, forteller Sander Emil 
Kvia Rasmussen. Trener Jakob 
Sunde Nilsen sier at han gjerne 
fikk litt ekstra bevissthet om 
hallen som tilfluktsrom da 
Sivilforsvaret inviterte skolene 
i bydelen under deres forrige 
øvelse: – Hele Tastaveden skole 
kom hit da de holdt øvelsen, 
og vi lærte om hva de gjør, og 
hvordan hallen vil brukes i et 
nødstilfelle.

Systematisk bygget frem 
til 1998

– Etter situasjonen i Ukraina 
så er det mange som begynner 
å se på hvilken beskyttelse man 
kan gi til befolkningen i en krigs- 
situasjon, sier førstekonsulent 
i Rogaland sivilforsvarsdis-
trikt Bjørn Erling Sørnes. Han  
forteller at det etter andre  
verdenskrig systematisk ble 
bygget tilfluktsrom i Norge, 
men at det fra 1998 ikke lenger 
var pålagt å bygge slike anlegg. 
Derfor anslås det at den totale 
kapasiteten i dag dekker  
ca. 47% av befolkningen i 
Norge.

Videre gir Sørnes følgende  
faktaopplysninger om 
tilfluktsrom:

• Tilfluktsrom er perma-
nente beskyttelsesrom som 
skal verne befolkningen 
mot skader ved krigshand-
linger. T-rommene er inndelt i  
 
 
 

«private» og «offentlige» rom 
og er plassert i områder man 
i sin tid regnet med at behovet 
var størst.
 

• De «private» tilflukts- 
rommene er som regel ved 
en eiendom. Eksempler på 
dette er skoler, kommunehus,  
barnehager, borettslag, syke-
hjem, butikker, hoteller og 
annet. Disse rommene er 
beregnet for de som har bor, 
jobber eller er kunde/gjest i 
det enkelte bygget.
 

•        «Offentlige tilfluktsrom» 
er beregnet for alle som bor i 
området eller tilfeldigvis opp-
holder seg der. Denne typen 
anlegg er som regel bygget i 
større byområder, store tett-
steder og ofte lokalisert til 
sentrumsområdene. Man 
finner disse anleggene, som er 
merket med skilt på utsiden, i 
fjellhaller, parkeringsanlegg, 
kjøpesentre og annet.
 

Nå vekker tilfluktsrommet interesse
Krigen i Ukraina har, i Norge som i resten av 
Europa skapt et brennende ønske om å hjelpe. 
Men den har også vekket bevissthet og nysgjer-
righet rundt tilfluktsrom.

ANDREAS THORSEN
andreas@tastavis.no 

DYPT INNE I FJELLET: Fra den utvendige døren er det et par hundre meter 
inn til selve hallen.  

TASTAVARDEN FJELLHALL: I den siste tiden har flere nysgjerrige vært innom for å ta en titt på bydelens tilfluktsrom.

TRENING, IKKE TILFLUKT: Innebandylaget til Vardeneset Idrettsforening 
er blant de mange som bruker fjellhallen.
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NYHET

Gjør alt de kan for Ukraina

Sammen med Ukrainsk 
Forening i Rogaland og 
mange frivillige  
jobber Olena Hebler 
for å hjelpe ukrainere 
på flukt fra krigen. 

Siden 2015 har Olena levd et 
godt liv på Tsata sammen med 
ektemannen Carsten og barna 
Anya og Johannes på fire og 
seks år. For tre uker siden 
hadde de planlagt en helgetur 
til Sirdal. Så gikk Russland til 
krig mot Ukraina.   
– Mannen min og barna dro 
til Sirdal, men jeg ble igjen 
her. Jeg måtte ta vare på meg 
selv og på foreldrene mine i 
Ukraina, og tenke på hva jeg 
kunne gjøre.

Foreldrene i Ukraina valgte 
å bli 

Olena er på telefonen med 
sine foreldre i hjembyen  
Boryspil flere ganger om 
dagen. De har valgt å bli 
værende i byen som ligger 
utenfor Kyiv, og hun er natur-
ligvis dypt bekymret for dem:  

– Jeg spør dem hele tiden 
hvordan de har det, og om 
det er stille der de er. De 
holder motet oppe og vil ikke 

skremme oss, men hver kveld 
ber jeg om at det ikke er en 
rakett på vei til huset hvor de 
ligger og sover. Olenas bror og 
svigersøster bor også i Ukraina, 
men var på utenlandsferie da 
krigen brøt ut. Ettersom de 
ikke kunne dra hjem, dro de 
til Norge og bor nå midlertidig 
hos Olena og familien. De skal 
videre til Polen, hvor de tenker 
at de kan være mer til hjelp. 
Der vil de finne jobb og, så 
godt det lar seg gjøre, gjenopp-
rette en tilværelse nærmest 
mulig hjemlandet. Samtidig 
som bror og svigersøster drar 
kommer en 20 år gammel jente 
til hjemmet deres på Tasta: 

– Datteren til en kollega 
har tatt seg ut av Ukraina og 
kommer til oss på lørdag, men 
begge foreldrene hennes blir 
værende ii Kyiv. 

 
Mobiliserte til hjelpearbeid 

Det er ikke bare sine  
nærmeste Olena hjelper. Hun 
er med i styret i Ukrainsk 
Forening i Rogaland, som for 
inntil tre uker siden hadde 
sosiale og kulturelle aktiviteter 
som formål. Men da krigen 
kom, mobiliserte foreningen 
umiddelbart for å hjelpe. 

– Vi gikk i gang med å orga-
nisere og lage planer for å 
få familie og venner ut og til 
trygghet i Norge.  

 

Bare noen dager senere fikk 
foreningen sendt to busser til 
den polske grensen for å hente 
flyktninger, og 4. mars kom 
bussene tilbake til Ålgård med 
65 flyktninger.  

Innsamlingsaksjon for flere 
busser 

Bussturen kostet 250.000 
kroner – penger som Olena 
og fire andre initiativtakere 
betalte fra egen lomme. I  
samarbeid med Norsk  
Ukrainastøtte er håpet å kunne 
finansiere minst en tur til.  
 

For å kunne klare dette 
har de opprettet innsam-
lingsaksjonen «Busser for 
Livet Ukraina» på spleis.no. 
Sammen med en mengde fri-
villige jobber foreningen nå 
også for å ta imot og ta vare 
på dem som har kommet  til 
Ålgård, og de som er på vei.  

– Det er veldig mange norske 
frivillige, og jeg får tårer i 
øynene av støtten det norske 
samfunnet viser, sier Olena.  
 
 
 

Samarbeid med 
kommunene 

Flyktningene hun har 
snakket med vil hjem og  
gjenreise landet sitt når krigen 
er over, men i mellomtiden 
ønsker de ikke å måtte sitte 
uvirksomt og bare vente. 

– Vi ønsker å være en bro 
mellom ukrainere og Norge. Vi 
skall ha møter med kommu-
nene for å opprette godt sam-
arbeid hvor vi kan bidra til å 
gjøre de nyankomne kjent med 
samfunnet her og hjelpe dem å 
integrere seg, sier Olena. 

KUNNE IKKE DRA HJEM: Olenas bror og svigersøster Kateryna dro på ferie tre dager før krigen brøt ut. De kunne ikke dra hjem til Ukraina, og bor nå midlertidig sammen med familien her 
på Tasta. 

ANDREAS THORSEN
andreas@tastavis.no

VI ER HER: Siden krigen brøt ut har Ukrainsk Forening i Rogaland hatt markeringer i Stavanger.



Side 15Nr. 2 – mars 2022 TASTAVIS

̄̄̄̄̄̄̄̄Рњ̄ДØŧ
ŧИŧЗЁЗŧ̄ПР

Űњ̄ЗЙЙŧ̄ẀżŖТ̄ŰБ̄ЁӢ
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РЉЮ˝Љ˝ỲЫЉЮ̄Љ˛̄Я—Љ Ǫ̋̄РΛ˛̄ЊΏ˛˜˝Љ̄ЉˆЉЇ˝˛Ỳ˜ЇЉ̄ПР̄Љ˛̄˙Λ̄—ЉỲŎ̄ˇЉЫ̄ЉẅЉЮ˜Їț˙Љ˛̄—Ỳ̄˝˛Я˛̄—Ỳˆ̄˜ˆΛ
ẅЯЫ˝̄țЮ̄hЉ˛̄hІЉˇˇЉŐ̄ЙЉЫ̄˜Љ˙ț˛ț˝Љ̄ˇЯ˝Я˛Љ˛̄˙Λ̄ЊЯ˛ŏ̄Яẅ̄ẀțЇțЇ˜Љˆ̄ŊБСŦ̄ТЙŦŧŋŎ̄Љ˛̄ЫЉЮ̄ˇЉ˛̄
ЉЮЮ̄Їˆț˛̄˝Ỳˆ̄Λ̄˝ț̄Њț˝˝̄˙Λ̄ЮЯ˛˜ЇЉ̄—ЉỲЉ Ǫ̋̄țˇˇЉЮˆỲẅЮЉ˝̄ˇЉЫ̄БРŖ̄Љ˛̄ẀżŖТ̄Љ˛̄ˆỲ˝˝̄ˆЉЮẅ˛ЉŎ̄Ẁ˛ЉЫЉ˛Љ̄
Яẅ̄ˆț—Љ˛ЉŐЉ˜Љ˛—Љ˛̄ЫỲЮ̄ẀỲˆ̄˙Λ̄Я‚Я˝ț˜Я˛—Љ˜˝ŐЮЯ̄ЉˆˆЉ˛̄ЇЯˇˇ̄ỲЮЮЯˇ̄ЉЮ̄ț—̄—Λ˛Љ̄ˆЯЇț˜ІЯЮЉ˛Ń̄

ŧŧРŧ̄ŰњŃ

BRYNE

Eskervegen 1 A,

4341  BRYNE

Tlf  51  82  25  00

SANDNES (Bilhuset)

Vestre  Svanholmen  9 - 11

4394  SANDNES

Tlf  51  82  25  00

STAVANGER

Langflåtveien  35

4017  STAVANGER

Tlf  51  82  25  00

www.toyotasorvest.no

#lokaltilhørighet
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Sjakk matt:

Pol har gjort et sjakktrekk

De hadde erfart at det 
fantes en viss interesse 
for det, men da Idretts-
laget Pol i januar lan-
serte tilbud om sjak-
kurs for barn og unge 
ble de overveldet av 
responsen.  

Etter å ha erfart at sjakk har 
vært en populær aktivitet 
begge årene de har arrangert  
«Sommer på Stemmen» ønsket 
Idrettslaget Pol å få på plass et 
sjakktilbud til barn og unge i 
bydelen.  Takket være Spare-
bankstiftelsen SR-Bank, som 
støtter Pols idrettskarusell, et 
konsept som har som formål å 
tilby et bredere tilbud av akti-
viteter til barn og unge, tilbyr 
idrettslaget nå sjakkurs for 
barn i 1. til 10. klasse. 

Fullt hus 
Da de gikk ut med tilbudet 

i januar viste det seg at inter-
essen for kurset var enda større 
enn de hadde våget å forestille 
seg.  

– Vi tenkte at det ville trengs 
kanskje 10, maks 15 plasser, 
men da påmeldingene kom 
rennende inn så vi med en 
gang at vi måtte utvide til 

20, som er så mange det er 
kapasitet til i lokalet, sier Tor 
Gunnar Tollaksen, en av initi-
ativtakerne. 

– Du kan bytte hvor tårnet 
og kongen står. Det holdes et 
nybegynnerkurs på onsdager, 
og et kurs for viderekomne 
på torsdager. Syvåringene 
Aslak Larsen Eie og Herman 
Myhre Bolger er to av de unge  
sjakkentusiastene på ny- 
begynnerkurset. De går 
sammen i 2. klasse på Byfjord 
skole, og hadde begge litt 
kjennskap til spillet fra før.  

– Jeg har spilt litt hjemme, 
på skolen og på SFO, forteller 
Herman. Guttene har god 
kontroll på hvilke trekk det er 
lov å gjøre med de forskjellige 
brikkene, men de har begge 
lært noen nye ting her på sjak-
kurset:  

– Jeg lærte at du kan bytte 
hvor tårnet og kongen står, sier 
Aslak og sikter til trekket som 
på sjakkspråket heter rokade. 

Fornøyd forelder 
Moren til Aslak, Janne Eie, 

som er til stede på kurset da 
Tastavis er innom, skryter av 
det nye tilbudet. Da hun hørte 
om det var hun snar med å 
melde ham på. 

– Det viste seg jo å være lurt, 
for det ble jo fort fullt! Pol gjør 
et veldig godt arbeid for barn 
og unge. De har ildsjeler for 
så mange ulike aktiviteter, og 

det er flott at det finnes andre 
tilbud enn bare fotball. 

Dette er noe helt nytt 
Instruktøren for barna på 

nybegynnerkurset, Per Blikra, 
begynte selv å spille sjakk i ung 
alder. Han var et ivrig medlem 
av sjakklubben på Ganddal i 
Sandnes fra han var syv-åtte 
år gammel til han var sent i  
tenårene, og fra 1995 til 2010 
sto han for sjakklubb på 

Kampen skole, hvor barna 
hans gikk. 

– Det kom i stand da den 
ene datteren min begynte å bli 
interessert i sjakk rundt åtte-
årsalderen. Og så ble både  
lillesøster og storebror med 
etter hvert, forteller Blikra. Da 
han ble spurt av Stian Auklend, 
som har stått for sjakktilbudet 
på «Sommer på Stemmen», 
om han kunne tenke seg 
å være instruktør, ble han  

gledelig overrasket: 
– Dette er unikt, det er ingen 

andre fotballklubber som 
holder sjakkurs! Det er klubber 
på noen skoler i Stavanger, 
men et opplegg som dette 
er noe helt nytt. gen andre  
fotballklubber som holder 
sjakkurs! Det er klubber på 
noen skoler i Stavanger, men et 
opplegg som dette er noe helt 
nytt. 

KUNNE LITT FRA FØR: Både Aslak Larsen Eie (7) og Herman Myhre Bolger (7) har spilt litt sjakk på hjemme og på skolen, men de har lært noen nye ting på sjakkurset.

SPORT

ANDREAS THORSEN
andreas@tastavis.no

FULLTEGNET MED EN GANG: Idrettslaget hadde sett for seg at det ville være 10-15 deltakere på hvert av de to 
kursene, men selv om de utvidet til 20 plasser ble alle fylt opp i løpet veldig få dager.
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SPORT

Bestill frisørtime i dag 
på Bydelshuset!

I.L.Tangen Frisør Bydelshuset
Tlf: 97786843 

epost: iltangen12@gmail.com

Bøhm har noen inter- 
nasjonale meritter fra før, og 
2022 begynte veldig bra med 
sølvmedalje i lagtempo under 
EM i Nederland. Så da Bøhm 
og lagvenninnene dro til OL 
i Beijing, var det med reelle 
ambisjoner om medalje. 

En drøm som gikk i 
oppfyllelse

I Beijing stilte Bøhm til 
start i lagtempo og felles-
start. I lagtempo ble resul-
tatet en 6.-plass, og i felles-
start ble det 13.-plass. Men det 
var bare 6.-plassen som var en  
skuffelse:

– Det å få gå fellesstarten var 
bare en bonus, for det er lag-
tempo vi har hatt fokus på. Vi 
hadde forhåpninger om å klare 
å ta medalje der. Men vi gjorde 
to dårlige løp, så da glapp 
bronsefinalen, forteller hun.

Selv om det ikke ble en pall-
plass, ble det en poengplass 
og noe å ta med seg hjem  
– de seks beste lagene får 
diplom. Og når man snakker 
om OL, så er det virkelig sant 
at bare det å delta er en ære.

– Det er stort, det var en 
drøm som gikk i oppfyllelse. Så 
jeg henger ikke med hodet. Jeg 
er stolt og fornøyd i det store og 
hele bildet, sier Bøhm.

 

 
Hadde håpet å se muren

Selv om den ikke gikk ut over 
det sportslige, påvirket pande-
mien mesterskapet på mange 
måter. Med munnbind over 
alt, koronatesting hver dag, og 
intet internasjonalt publikum 
til stede, ble det et annerledes 
OL. Men den eneste virke-
lige ulempen for Bøhm var at  
utøverne ikke kunne forlate 
den olympiske landsbyen:

– Jeg har ikke vært i Kina 
før, så jeg angrer på at jeg ikke 
fikk anledning til å dra og se  
den kinesiske mur.

Satser ikke mot neste OL
Bøhm har i flere år  

kombinert fulltidsjobb med 
toppidrett, og det vakte opp-
sikt da hun debuterte i OL 
som 33-åring. Hun regner ikke 
med at det blir et til OL, men 
hun skal ikke legge opp. Det 
er mulig at det kan bli et EM 
igjen:

– Jeg satser ikke mot neste 
OL, men jeg fortsetter å gå 
på skøyter stund til. Jeg ser 
hvordan det passer inn i livet, 
og ser hvor lenge jeg synes det 
er gøy. Så lenge jeg synes det er 
gøy, så fortsetter jeg å skøyte.

Fikk oppfylt 
OL-drømmen
I februar nådde skøyteløper Marit Fjellanger 
Bøhm et livslangt mål da hun dro til Beijing for  
å representere Norge i Vinter-OL.
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BJØRKEVED

Innelagret bjørkeved  
pakket i sekker. 
Furuved og briketter. 
www.stavangerved.no
Mob. 908 94 594

DAGLIGVARE

COOP PRIX
Randabergv. 24 (4025)
51 56 61 28
Åpent: 9-21(20) 
2% kjøpeutbytte

Tasta Helseloft Fysioterapi 
& Akupunktur 
4 erfarne fysioterapeuter er 
klar til å hjelpe deg med dine 
muskel-skjelettplager i 5. etg 
på Tasta Senter.
Ring 98 100 500  
for timeavtale, eller online 
booking fra vår hjemmeside 
www.tastahelseloft.no   
Åpningstid:  
Mandag til torsdag kl.08-19, 
fredag 08-16.

FYSIOTERAPI SKOLENE I BYDELEN

FRITID

VIKTIGE NUMMER

Byfjord skole 51 50 65 50

Tasta skole 51 83 98 00

Tastaveden skole 51 91 01 00

Teinå skole 51 91 23 70

Tastarustå skole 51 91 43 90

Vardenes skole  51 91 29 30

BILVERKSTEDER

Øyjord Bilverksted AS-
Randabergvn. 37
Tasta

51 52 08 13
post@oyjord.no
www.oyjord.no
Alle verkstedbehov

Madland Bilverksted AS
Finnestadgeilen 20, 
Dusavik, Tlf. 51 54 23 00
post@madlandbilverksted.no
www.madlandbilverksted.no
Alle verkstedbehov

VED

REGNSKAP

Vistnes Regnskap AS
Randabergv 372, 
tlf  51 41 60 60
www.vistnesregnskap.no
Alt innen regnskap.

Tasta bydelshus
51 50 87 62

Tasta fritidsklubb
51 50 87 45

Tasta svømme- og idrettshall 
51 51 74 40

Tastarustå idrettshall 
51 83 66 40

Tastavarden fjellhall 
51 54 61 83

Tasta frivilligsentral
469 25 212.

Stavanger kommune 
51 50 70 90

Vann og avløp
51 50 71 86
 
Alarmtelefon for barn og unge  
51 89 91 67

Barnevernvakten  
51 89 91 67
 

Krisesenteret i Stavanger  
51 53 06 23

Rustelefonen 
08 588

Doptelefonen   
41 69 68 95
 
Voldtektsmottak  
90 24 02 00

Vern for eldre  
800 30 196

Tannlegevakten  
51 52 33 44

Veterinærvakt  
959 10 402

Tasta helsestasjon   
51 50 82 70

Bjørkeved 
Innelagret bjørkeved pakket i 
sekker. Furuved og briketter. 
www.stavangerved.no
Mob. 908 94 594

 www.harestad.no
 tlf. 51 41 49 49

www.elektrostavanger.no
Tlf 51 81 58 00

Kontakt margit@tastavis.no • tlf: 950 24 545

www.dinitrol.no

Kontakt: Dinitrol Institutt MosterøyKontakt: Dinitrol Institutt Mosterøy
Tlf: 51 20 41 74Tlf: 51 20 41 74

institutt@dinitrol.noinstitutt@dinitrol.no

En kvalitets rustbeskyttelse

Vil du at 25000 lesere skal se din annonse? 

Røyksignaler for Riksamlingsjubileet
2. april skal det tennes 
en vete på toppen av 
Tastaveden som en del 
av markeringen Riks-
samlingsjubileet – det 
er 1150 år siden slaget i 
Hafrsfjord. 

Veter, også kalt varer eller 
varder, er signalbål på fjell-
topper og høyder, og i vikingtid 
og middelalder ble et nettverk 
av veter langs kysten brukt for 
å varsle om at ufred var på vei.

Langs skipsleia Nordvegen, 
som strakk seg fra Sørvest-
landet og opp til Ryfylke, var 
det et slikt nettverk. Det kan 
bare spekuleres, men det er 
mulig at veter ble tent på berg 
og høyder i timene før slaget i 
Hafrsfjord brøt løs. 

Tenner veter langs hele 
kysten samtidig

Ettersom slaget i  
Hafrsfjord regnes for å markere  
dannelsen av Norge som et rike, 
skal det i regi av lokallagene i 
Rogaland historielag tennes 
veter langs hele kysten på  
2. april klokken 13. 
– Tastaveden, eller bare Veden, 
har jo i navnet sitt at det er en 
gammel vete, så det er på sin 
plass med et bål her. Tanken er 
at folk legger merke til røyken 
og slik får fokus på historien 
vår og jubileet som blir feiret i 
juni, forklarer Ivar Andersen, 
som er leder i Tasta historielag.
Vetetenningen er lagt til april 
ettersom det da er vår i luften, 
men fortsatt lov å tenne bål ute 
i naturen. 

Tillatelse fra brannvesenet 
og kommunen til bål på Tas-
taveden er innhentet, og 
Andersen regner med at det 
etter vinterens stormer bør 
være nok av greiner i skogen 
på Tastaveden som kan brukes 
til et bål som kan lage mye hvit 
og godt synlig røyk. 

Ønsker at frivillige blir med
Men én ting gjenstår – det 

å rydde til en egnet plass, og 
bygge bålet. Her håper histo-
rielaget å rekruttere hjelp:
– Våre medlemmer har en snit-
talder på ca 75 år, og er nok 
ikke dem som burde rydde på 
Veden og lage bålet. Men det 
finnes gjerne ungdommer på 
Tasta som vil ta en vårdugnad? 
spør Andersen.
  

Markeringen av Rikssamlingsjubileet KULTUR

SYNLIG I MILS OMKRETS: Tasta historielags leder, Ivar Andersen og 
barnebarnet Embla synes at toppen av Tastaveden vil være en utmerket 
plass å tenne bål.
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På Tastavis går ut til  
samtlige husstander og 
forretningsadresser i bydelen. AVIS FOR TASTA BYDEL

Postadresse: Osebergveien 1, 4028 Stavanger 

Ansvarlig utgiver: Styret 

Journalist: Andreas Thorsen - tlf: 976 03 443
E-post: andreas@tastavis.no • tips@tastavis.no

Neste utgivelser:  
11. mai - 15. juni - 7. september - 5. oktober - 
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

Rygerlaget er et samarbeid 
mellom klubber i regionen, 
NFF Rogaland og Viking. Her 
tilbys spillerne et kvalitets-
sikret trenings- og utviklings-
miljø som skal bidra til å ta ut 
potensialet deres. I tillegg til 
å trene og spille i VBK, trener 
de to guttene nå på selveste 
Viking Stadion annenhver 
fredag og søndag. Målet deres 
er å bli blant de 18-19 beste 
spillerne, som får bli med på 
Rygerlagets kamplag som i 
april drar til Bergen for å spille 
mot andre slike talentlag.  

A, B og C 
– Rygerlaget er delt opp i 

A, B og C, og vi kom med i 
C-gruppen. A-gruppen er 
de beste, og trener her hver 
uke, og B- og C- er like gode 
og bytter på å være med på  
treningene med A-gruppen, 
forklarer Rasmus. Til daglig 
trener og spiller Markus og 
Rasmus henholdsvis på G13- 
og G14-lagene til VBK, og er 
med på VBK-Akademiet. 

Markus er midtstopper, og 
Rasmus er litt rundt omkring 
på banen: – Jeg er best på  
venstresiden, så venstreback 
og venstre ving helst, men også 
høyreback. Jeg kan nesten 
spille alt på banen! ler han litt 
spøkefullt.  

Du må bare fortsette å 
jobbe 

Selv om de naturligvis 
ønsker å kjempe seg med på 
laget som får dra til Bergen, er 
guttene først og fremst opptatt 
av å trene hardt og stå på og 
gjøre sitt beste.  

– Hvis du ikke kommer 
med første gangen så må du 
ikke tenke negativt , du må 
bare fortsette å jobbe. Jeg og 
Markus hadde ikke trodd vi 
skulle bli plukket ut til dette, 
og jeg ble helt sjokkert når 
jeg kom med, sier Rasmus.  
Markus nikker bekreftende til 
det. Selv om begge guttene har 
spilt siden de var små, begynte 
han ikke med den brennende 
interessen som lagkameraten 
hadde allerede i barnehageal-
deren:  

– Jeg begynte på fotball i 1. 
klasse, men jeg likte jo en gang 
ikke fotball før begynnelsen av 
5. klasse! Da var det VM 2018, 
og jeg fikk 32 pakker med fot-
ballkort av pappa og endte 
med å se alle kampene.

Store drømmer og 
realistisk holdning 

Med flinke trenere og mange 
gode venner stortrives gut-
tene i VBK, og motivasjonen 
og innsatsviljen deres har økt 
for hver sesong. Nå som det 
harde arbeidet deres har blitt 
belønnet med Rygerlag-del-
takelse har entusiasmen og 
fotballgleden gått opp enda 
flere hakk. Når det gjelder hva 
framtiden deres i fotballen kan 
bringe, holder de alle mulig-
heter åpne:  

– Du må bare sikte skyhøyt 
og se hvor langt du kommer, 
konstaterer Markus.  Rasmus 
er enig i at man bare må stå på, 
uansett om det skulle svinge litt 
fra tid til annen. Han påpeker 
at man bør være realistisk og 
ikke ønske seg altfor mye for 
tidlig, men han slår en spø-
kefull balanse når det gjelder 
drømmene for framtiden: 

– Jeg har jo lyst å ha en liten 
tur til Rosenborg først, for en av 
foreldrene mine er fra Trond-
heim. Og så rett opp til Arsenal 
og så tar vi det der fra, ler han.

Plukket ut til  
talentsatsing 

SPORT
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Kreftforeningens

HVERDAGSHJELP
Nord-Jæren

Manglende energi kan gjøre hverdagen vanskelig for mange 
kreftrammede. Kreftforeningens hverdagshjelp hjelper 
kreftrammede, pårørende og etterlatte med praktiske 
gjøremål i hus og hage. Har du en  
hage som trenger stell, eller ett hus som trenger vask? 
Våre frivillige ordner dette for deg!»

Vil du vite mer om Kreftforeningens hverdagshjelp, kontakt 
Iris Eilertsen Vold,
e-post: iris.vold@kreftforeningen.no eller ring 40016211.

Du kan lese mer om tilbudet på
kreftforeningen.no/hverdagshjelpen
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Kreftforeningens

HVERDAGSHJELP
Nord-Jæren

ANDREAS THORSEN
andreas@tastavis.no 

Skipper Worse Tasta     
Syng med oss på Skipper Worse Tasta 
Vanlig pris kr. 70,-

Fredag 18. mars kl. 10.30   Med Gunn og Dagfinn Mølstre
Fredag 25. mars kl. 10.30   Med Ewa og Erik Lindboe
Fredag   1. april  kl. 10.30   Konsert med Den Gode Melodi,                                                 
med Leif Blix og Lars Nygård kr. 100,-
 
Påskemiddag 
Onsdag 6. april kl. 12.00 med servering av deilig lammestek, dessert 
og kaffe, andakt ved Tasta menighet, underholdning ved Arne Nordbø 
og trekning på vårens lotteri. Kr 300,-. Påmelding innen 25. mars.

Klebersteinveien 136, 4027 Stavanger
firmapost@stolsvikvvs.no 

Din lokale rørlegger: 51 54 63 71

I fjor høst ble VBK-guttene Markus Barka og  
Rasmus Gjelsvik Steigen tatt ut til Vikings 
«Rygerlag», klubbens regionale satsing for de 
fremste talentene fra 12–14 år. 

LAGKAMERATER: Markus Barka og Rasmus Gjelsvik Steigen bærer VBK-
drakten stolt, og gleder seg over treningsviljen deres gir resultater.

Treningsvilje gir resultater

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




