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Christine Sagen Helgø: 
Offisiell åpning av Nylund skole 
avd. Midjord, garderobeanlegg og 
Brodd klubbhus 
Brodds nye tribuneanlegg, 6. februar 2018 
 
Kjære alle sammen, 
 

• Gratulerer med nytt klubbhus, lekeplass, 
klasserom, garderobebygg og ny tribune! 

• Tribunen har til og med fått overbygget tak!  
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• Det er ganske praktisk her i Stavanger hvor 
det regner litt...  

• Dere er allerede godt i gang med å bruke 
huset til alt fra treninger, kamper, skole, 
bursdager og fester.  

• Syns dere det har blitt bra!?  
• Klasserommene er bare midlertidig til vi får 

bygd ny moderne skole på Storhaug. 
• Mange forbinder ”Brodd” med fotball. 
• Men Brodd er mye mer enn bare fotball. 
• Brodd er en klubb som knytter folk sammen. 
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• Arbeidet dere gjør med integrering er 
imponerende. 

• Dere har virkelig skjønt at idrett samler barn - 
på tvers av alder, kultur og kjønn. 

• Det er ikke alle idrettsklubber som har sitt 
eget integreringsutvalg. 

• Det passer veldig fint i den internasjonale 
byen Stavanger hvor vi har innbyggere fra 
189 nasjonaliteter. 

• Det er nesten alle land i verden! 
• Brodd-prosjektet er et annet eksempel på det 

gode integreringsarbeidet dere gjør. 
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• Dette er et prosjekt som skal hjelpe 
innvandrere og inaktiv ungdom i Storhaug 
bydel til å komme sammen med andre 
gjennom fotballen.  

• Til slutt vil jeg på vegne av kommunen takke 
for et godt samarbeid så langt, og rose Brodd 
for at dere har klart å samle inn hele tre 
millioner kroner så langt til nytt klubbhus på 
bare ett år!  

• Jeg vil også takke totalentreprenør Faktabygg 
og ansatte i Stavanger kommune ved 
prosjektleder Brit Pedersen for arbeidet dere 
har gjort. 
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• Nå er dette et flott samlingssted for både 
store og små. 

• (klippe snor - Shafey og Line holder snoren)  
• Nylund skole avd. Midjord, garderobeanlegg 

og Brodd klubbhus er herved offisielt åpnet! 
 

• (få opp forsangere og synge Brodd-sangen: 
”B-R-O og dobbel D”) 

• Igjen, gratulerer med dagen! (overrekke 
blomst til daglig leder i Brodd; Øyvind 
Jacobsen) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ocbzb2NrtRA

