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KARNEVAL I BARNEHAGEN

Hva skjer:
•

Mandag 2. mars, kl.
1600—Seniorkafé på
Dalanaustet.

•

Torsdag 5. mars, kl.
1630—Fortellerstund
på bilbioteket.

•

Lørdag 7. mars, kl.
1800—Nymånekveld
på fyret—Fortellertur.

•

Lørdag 7. mars, kl.
2000—Ladies night Singstar kveld på Dalanaustet.

•

Lørdag 14. mars, kl.
1900—Ingvar Moe´s
tekster i ord og toner—besøk av 9 aktører fra Etne. Allrommet, Siratun

•

Tirsdag 24. mars—
Den kulturelle skolesekken—DKSTrekkspill på tur. I
Allrommet, Siratun.

I dette nummeret:
Tradisjonen tro, ble det torsdag 12.02.09, arrangert karneval i barnehagen. En alltid like
kjekk dag, både for store og små. Med barnehagen pyntet med ballonger og serpentiner,
ankom Spidermann, kaptein Sabeltann (opptil flere), Miriam (fra kaptein Sabeltann), en
cowboy, Ole Brum, pirat og sjørøver samt en ”død” mann fra piratene i Karibien. I tillegg kom noen søppelsekker og Tingeling. Så alt i alt var det en salig og fin blanding. De
voksne spøkte litt i begynnelsen av dagen om at det ikke var noen barn de kjente igjen i
barnehagen og ville heller gå hjem og vente til de vanlig barna kom. Da kom to små bort
og løftet på masker og kostymer og svarte at ”de var jo under”. En god betryggelse for
oss voksne☺.
Det ble mye lek, dans og kos, spising av pizzasnurrer, chips og frukt, og tilslutt ble katta
slått ut av sekken☺. Både små og store fikk diplomer for flott kostyme og deltakelse på
karnevalet, og samtlige var fornøyd med dagen. Så får vi bare glede oss til neste år, når
det igjen er tid for karneval……☺
-Lillian Solberg
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LANDSKAMP I REKEPILLING
Norge 60 (Onar Gudmundsen, Liv Marit Årseth og Oddvar Thorsen)
Utsira 54 (Øystein B. Nilsen, Sigurd Nordvik og Arna Leidland)
Arna Leidland venter på tur. Sigurd i kamp mot Onar, med Liv Marit
Årseth, Kontrolløren fra Kystverket og Oddvar Thorsen i bakgrunnen

Dalanaustet-Utsira: Med fremragende håndarbeid
ble optimistiske sirabuer sist fredag satt på plass av
et veltrimmet ”landslag” – alle fra Fiskeridirektoratet i Kopervik! Utsira hadde knallsterke Arna Leidland på siste etappe, men da var løpet allerede kjørt.
Leidland er til daglig administrasjonssjef i Utsira
kommune, men har en fortid som rekepiller. Onar
Gudmundsen mente at nordsjørekene fra
”Guldringnes” egentlig er for gode til å fortære i
slikt et tempo, men konkurranseinstinktet tok overhånd… ”Vekk me håve og rett i kjeften”, var Oddvar
Thorsens enkle oppskrift.
Landskampen i rekepilling, 3x20 reker stafett, er et ledd i markeringen av kulturminneåret 2009 på Utsira. Sant å si foreløpig
”siste stein” på ”Bulyst-prosjektet” – ”registrering og publisering
av gamlefiskemèd”. Marie Solberg, tidligere rådmann, sådde frøet
i 1993. Inspirert av ”Humørbonden” som besøkte Utsira sist høst
fikk endelig Arthur Nilsen ut fingeren og prosjektet på banen…
med ”Cognac’en” som referansegruppe og jury. Etter
”Humørbondens” oppskrift skal ethvert prosjekt feires med en
fest! Det var det vi gjorde sist fredag, med ”Fiskefest” på Dalanaustet. Fullt hus, god rorbu-stemning og mye trivsel. Dog for lite ung
ungdom… Takk for Nordsjøreker, ”Rolf & naboane” som spilte og ”Bulyst” som har muliggjort trykking av
brosjyren ”Fisketips a la Utsira”. I realiteten et kulturminne i seg selv, langt mer enn turistbrosjyre. Skal du ha
fest er det forresten lurt å invitere
karakterer som Onar Gudmundsen
(Fiskeridirektoratet) og vår egen
Leif Tobias Hansen. De har mye på
lur! Prosjektleder og toastmaster
Arthur:- ikke helt borte han heller!

”Komme det så mange at folk må stå, gir
me ut DVD” Kjetil Klovning, vokalist i gitartrioen ”Rolf & naboane”
mente det ville være uproblematisk
med mye folk

Rolf Arne Skare lar gitarene sine si det
meste. Naboene Trond Ødegård og Kjetil
Klovning stod for vokal, medspill og akkompagnement. Til høyre: Leif Tobias
Hansen…
-Bilder/tekst: Rune Solevåg

Nytt på biblioteket. - Norgeslån – nasjonalt lånekort.
Med Norgeslånet har bibliotekene åpnet opp slik at du selv kan fjernlåne fra andre bibliotek.
Det betyr at det du ikke finner her på bibliotek kan du søke i andre bibliotek å få tilsendt her til ditt
bibliotek, men dette forutsetter at du har nasjonalt lånekort.
Med nasjonalt lånekort kan du låne i 2500 bibliotek i landet. Dette forutsetter at du er registrert som
lokal låner.
Du må vite lånenr ditt og gå inni Mappami på www:utsira.folkebibl.no
Der er det veldig greitt forklart hvordan du skal gå frem.
Dette er bare litt informasjon om alle de muligheter dette gir med nasjonalt lånekort og Norgeslånet .
Er der noen dere lurer på TA KONTAKT MED BIBLIOTEKET.
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REGJERINGENS TILTAKSPAKKE
Utsira kommune ble tildelt kr. 142 000 i friske midler til vedlikehold og infrastruktur i forbindelse med regjeringens krisepakke til kommunene. Kommunestyret valgte i møte 12. februar å bruke disse pengene til oppgradering av taket over
svømmehallen på Siratun. Arbeidet er allerede satt i gang.

KOMMUNALT NÆRINGSFOND
Utsira kommune har fra 2006 blitt tildelt midler til kommunalt næringsfond. Summen har vært på ca. kr. 100 000. Fram til
i år har kommunestyret bestemt at pengene skulle brukes til generelt næringsutvikling i tråd med prioriteringene i Strategisk næringsplan for Utsira kommune. Blant annet ble deler av Arvid Helgesen sitt arbeid betalt via denne summen. I
møte 12. februar ble imidlertid nye retningslinjer/ vedtekter for kommunalt næringsfond i Utsira kommune vedtatt. Fortsatt er det ennå usikkert om vi får nye bevilgninger i år, men hvis vi får overført disse pengene vil aktuelle formål være:
-Kommunalt tiltaksarbeid (næringsplanlegging, etablererprosjekt, samarbeid skole/ næringsarbeid og lignende)
-Grunnlagsinvesteringer (planlegging og utbygging av næringsareal)
-Bedriftsutvikling (etablererstipend, opplæring, produktutvikling, markedsføring, markedsundersøkelser, planlegging
og lignende)
-Investeringer i bedrifter (utstyr/ maskiner ved oppstart, utvidelse av mindre bedrifter)
Så snart det foreligger et fylkeskommunalt tilsagn om påfyll til næringsfondet vil midlene bli lyst ut. 50% av beløpet vil bli
brukt til tiltak og aktiviteter som er prioritert i overordnede planer som omhandler næringsutvikling, og 50 % vil bli disponert etter søknader der søkerne leverer søknad med budsjett og forretningsplan. Prioriterte grupper vil være arbeidsplasser for kvinner og ungdom.

REVISJON AV VEDTEKTENE FOR UTSIRA BARNEHAGE
De nye vedtektene til Utsira barnehage innebærer blant annet at barnehagen nå er åpen 12 måneder i året, mandag til fredag, med en ramme for åpningstiden fra kl. 06.45 – 16.00. Barna vil få tilbud om halvdag (barnehagens kjernetid), fra
09.00 – 14.00, eller heldag (foreldrene velger selv, når de søker barnehageplass, den oppholdstiden de ønsker for barnet
sitt innenfor den rammen som er satt). Alle barna skal ha tre ukers sammenhengende ferie, men nå kan foreldrene selv
velge når denne ferien skal tas ut mellom 1. mai til 1. september.

DIV: REGULERINGSSAKER
Reguleringsplanendring-g.nr. 30, bnr. 3 i Sørevågen : Utsira kommunestyre vedtok å omregulere deler av trafikkområdet på g.nr 30, bnr 3 til fiskerirelatert virksomhet. Det opprettholdes kjørevei for trakror på sørsiden av planlagt sjøhus,
samt kaien.
Reguleringsplan for Kvalvik: R-/: Kommunestyret vedtok privat reguleringsplan R – 7 Kvalvik for gnr 31, bnr 11.Krav
til mønehøyde i hotell/ bevertningsområde settes til 5,5 meter.
Bruksendring, g.nr 26, bnr 125 festetomt Utsira Næringspark AS – Bygging av leiligheter i 2 etasje: Utsira kommune vedtar i henhold til plan – og bygningsloven § 28 å endre reguleringsformålet for 2. Etasje på g.nr 26, bnr 125
(festetomt) i Nordevågen fra næringsvirksomhet til leiligheter. Det kan bygges inntil 10 nye leiligheter i denne etasjen.
Det gis ingen nye rettigheter til bruk av utearealene rundt bygget for leilighetene da disse arealene er regulert til offentlig
kai. Utearealene brukes i tråd med havnereglementets bestemmelser. Parkering skal foregå på østsiden av bygget. Det
kreves støyfaglig prosjektering og brannprosjektering for bygget.
-Arna Leidland

NYMÅNEKVELDEN I FEBRUAR BLIR I MARS!!!!! URPREMIERE I DET
GAMLE FYRTÅRNET!!!
Klokken 18.00 lørdag 7. mars, skjer det noe nytt og spennende i det gamle fyrtårnet! Da vil FISKEREN OG UHYRET
FRA HAVET innta ARASETO ! Kari Thorkildsen vil fortelle, og Torbjørn Skjold vil følge henne i en spennende vekselvirkning mellom saksofon og muntlig framstilling av dette gamle folkeeventyret. Etterpå serveres det varm kakao i
Fyrstova. Dette blir spennende både for barn og voksne!

Revyaften på Allrommet, Siratun – Lørdag 14. Mars kl. 19.00.
Ingvar Moe´s tekster i ord og toner. v/fortellergruppa ”hulder & bulder”, viser v/Rekved.
Vi får besøk av 9 aktører fra Etne, Moe´s fødested.
Fortellergruppa hulder & bulder har sitt utspring i forteljestudiet som høgskulen Stord/Haugesund arrangerte i Etne i 2005. Etter at studiet vart avslutta,
har det vore stor etterspurnad etter forteljarar til ulike oppdrag, og det er bakgrunnen for at fleire har valt å organisera seg i ei forteljegruppe. Kvar og ein har
kvart sitt repertoar.
Billett kr. 50,-

Enkel servering
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Haugesundkonferansen
10. - 11. februar 2009.
Den 10. og 11. februar var det Haugesundskonferanse på Rica Maritim i Haugesund. Konferansen har vært arrangert
hvert år siden 1993, og har som formål å
bringe sammen noen av de menneskene
som vet mest om sikkerhet, trafikk og
miljø innen maritim virksomhet, og fokusere på de tiltak som kan bidra til fortsatt
bedring av sikkerhet. Haugesundkonferansen skal samtidig bringe ny viten videre til alle som har sitt arbeid innen maritim virksomhet. For politikere og andre nøkkelpersoner som ønsker å nå frem til hele det maritime miljøet, er konferansen derfor blitt et av landets viktigste fora.
Konferansen hadde færre påmeldte enn ved tidligere år, men vi som var tilstede fikk høre
mange spennende foredrag av blant annet Frederic Hauge (Bellona), Gunvor Ulstein
(Ulstein Gruppen) og Rikke Lind(Statssekretær, Nærings- og handelsdepartementet).

Vindatlas

Sigrid Thomassen fra Utsira Servicesenter AS og Jarle Nilsen fra Utsira kommune deltok på Eu-prosjektet NORSEWinD har
som formål å lage et høykvalitets
konferansen, med støtte fra Bulyst. Vi hadde fått en god plassering av standen vår, og den
ble besøkt av mange. Vi hadde brosjyremateriell med oss fra både Utsira Servicesenter AS
vindatlas for Nordsjøen, Irskesjøog turistnæringen på Utsira, og fikk mange gode kontakter og tilbakemeldinger disse dage- en og Østersjøen. Utsira blir en av
ne. ”Lille” Utsira gav nok en gang energi!
--Sigrid Thomassen
målestasjonene. Det skal settes
opp en målestasjon i Vestremarka.
Offisielt folketall på Utsira pr 1.1.2009
Denne uka ble arbeidet med å føre
strøm fram til sta16- 13- 16- 20- 40- 55- 67- 80
sjonen påbegynt.
0 4
5 12 15
19
39 54
66
79 89 90Strømmen føres fra
I alt
214 2 7
4
24 7
13
54 42
33
18
8
2
fyret. Følg prosjekMenn
119 1 2
4
13 3
9
29 27
18
9
4
tet på
Kvinner 95 1 5
11 4
4
25 15
15
9
4
2
www.norsewind.eu
En fin liten helgequiz dette her… Offisielle kategorier fra SSB.

De har enda ikke innført kategorien 100+!

-Rune Solevåg

Kirkevalg 2009
Det som er nytt ved valgene i 2009 er at Kirkevalget skjer på samme tid over hele landet, samtidig med Stortingsvalget (13.-)
14.september.
Stemmerettsalderen er senket til det året man fyller 15 år.
Ved Kirkevalget i 2009 blir valgperioden forkortet til 2 år. Dette gjelder både menighetsråd, kirkelig fellesråd, bispedømmeråd, Kirkemøtet og Kirkerådet.
Menighetsrådet vil i møte 3.mars velge en nominasjonskomite som vil få hovedansvar for å rekruttere kandidater til valglisten på nytt
menighetsråd.
Det vil komme mer informasjon om valget senere.

Prostivisitas i Haugesund prosti, Utsira menighet.
25.-26. mars får menigheten besøk av fungerende biskop Berit Andersen og
prost Norodd Stavenjord. Sammen med dem kommer og representanter fra bispedømmekontoret og vår egen sokneprest.
Det blir kveldsgudstjeneste i kirken med påfølgende menighetskveld på bedehuset.
Mer informasjon om dette kommer.

Teknisk informerer:

-Kirkevergen

Vedr. tilbud om vedlikehold av brannslukningsapparater:

Det er frem til nå bare 10 stk. som har meldt sin interesse om å få vedlikeholdt/sjekket brannslukningsapparater. Dette er
for lite til at servicepersonell fra Alf Lea er villig til å komme utover. Vi forlenger derfor fristen for påmelding frem til mandag 23. Mars 2009. Dette til orientering.
-Rolf Arne Skare-tekn. leder-

