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STEMMERETTSJUBILEUMET ER I GANG
Mandag 10. kunne vi sole oss i fint vær og godord fra Statsråd Anniken Huitfeldt. Hun tok
turen til Utsira for å åpne både jubileet og utstillingen vår om Aasa Helgesen. Slik fikk vi
finne oss i å tjuvstarte en dag før den nasjonale datoen for kvinners stemmerett.

Siralappen
Informasjonsorgan for Utsira kommune.
Publiseres 10-12 ganger pr år
Opplag: 100. Distribusjon som c-post på Utsira.
Publiseres også på www.utsira.kommune.no
Ansvarlig redaktør: Rådmann Bjørn. A. Aadnesen
Regi/hovedskribent: Rune Solevåg
Kontakt; 52 75 01 00

E-post: siralappen@utsira.kommune.no

Neste Siralapp kommer i september. I alle fall
tar vi ferie i juli.
Vi håper våre gjester kobler av og kobler på,
slik at Utsira gir Energi.

God sommer!

Feriepenger
Juni er feriepengemåned for mange. Utsira kommune utbetaler kr 1,8 millioner i juni. Normalen for ei månedslønn er kr 800.000. Mange får også skattepenger til gode denne måneden, og
har all grunn til å se lyst på det. Og det er handelsstanden godt klar over… Hold tunga beint i
munnen!

Foto: Tove H
Grimsby. Tatt i
sørveggen på
Dalanaustet mandag 10.

SKOLEAVSLUTNING
Hvordan skal det gå med oss til høsten når disse er borte? Vi må vel påregne mindre liv i leiren når dette kullet kaster loss og flytter på hybel til høsten. Tvillingene Magnus og Martine
Hansen på hver sin flanke. Mopedguttene Kasper Tørsdal og Even Sandmo i midten og jenta
som har lovet å stille med hvit hest i 17.-maitoget om 4 år Mathilde Grimsby. Ha en fin sommer og lykke til med søknadene om plass ved Skeisvang, Tveit og Skoleskipet Gann! ”E
kjempefornøyd med ein 4-er på muntlig eksamen, klar for byn fær!!!!”, skr iver Kasper
euforisk på facebook. Og Even skriver ”Då va d bare tur te Polen på mandag me klassen! Så e
eg ferdige på Utsira skole ;D ferdige me alt og fekk 5 på myntlig eksamen :D
Mathilde: ”Eksamen muntlig gjekk bra:) kom opp i samfunnsfag med tema om Russland.
Endte opp me ein 4er, fornøyd me det;) nå ska eg nyta helge før eg reise te Polen i fem
dagar me resten av ungdomstrinnet. Glede meg! ;D”

Personalnytt:
Lars Thomas Dolven har lagt ned et bra stykke arbeid i småskolen siste året. Hans 1 års kontrakt uløper til sommeren og vi har forsøkt å finne en god erstatter. Så langt uten særlig hell.
Kjempenyheter da at Lars Thomas nå har fornyet kontrakten og skrevet på for et år til! Eneste
endringen blir at han trolig flytter inn i kommunal bolig fra høsten av.
SOMMERFEST!
Personalet ved sykehjemmet samlet
seg en regntung kveld til hyggelig
samvær hos Naustkos. Det ble gjort
stas på våre nybakte pensjonister
Åsta Klovning og Marit Nilsen.
Rådmannen overrakte hilsener og
erkjentlighetsgaver. Han fulgte
direktivene, så da fikk de nok en
noe mer moderat gave enn Lillesunds flotte skulpturer som de her
er avbildet med.

Saga cruises kommer til Haugesund 4 ganger neste år. Utsira er med i brosjyren! Har du lyst
til å ta turen Dover-Haugesund-Bergen-Molde-Åndalsnes-Dover på et cruiseskip, så har du
anledningen nå!

Siradagane kom vel i mål, og de mange besøkene vel hjem. Noe
heft med været reduserte opplevelsen av kystkultur på kaien og du
skulle være temmelig aktiv i dansen for å holde varmen på kveldene.
Moro og minner ble det likevel. Mye er fint oppsummert på internett
og ikke minst av ”Se byen”-fotograf Næss som filmet de to første
dagene. Vi anbefaler de som har anledning til det til å ”like” Utsira
kommune på facebook, eller finne de nødvendige lenkene på våre
hjemmesider.
Kunstutstilling, foredrag, trollerier, mat, salgsboder og en rekke fine
aktiviteter for barn i tillegg til to festkvelder med
musikk. Mye å velge blant og ikke minst rekke
over for både deltakere og arrangører. Her var det
mange baller i lufta!

Prikken over i’en for skiltprosjekt

Faget heter etter hva vi forstår kunst og håndtverk
og læreren Jorun Nordvik. Sist uke avsluttet elevene Iver Botn og Tor Kristian Ellingsen et prosjekt med å skru sluttproduktet opp på veggen:
Skilt til Sirakompasset—skole og barnehage.
BLÅSTRUPE PÅ KOMMUNEBESØK
En småfornøyd ringmerker fra Utsira fuglestasjon
stakk innom en dag i mai (18.) med en grå ringmerkepose og lurt blikk. Vips! Han tryllet fram en
blåstrupe. Ikke helt sjelden her på øya, men så
vakker at den må vises fram!
Fulgestasjonen melder om 171 ulike arter for året
pr 31.5. Ei svartglente skal ha fløyet over øya 13.
mai. Slikt noe har ikke vært sett her ute før.

AVSLUTNINGSFEST FOR 10. KLASSE 2013.
Mandag 10. juni var det tid for å feire de fem tiendeklassingene våre. I år er det Even Sandmo,
Mathilde Grimsby, Martine V. Hansen, Magnus V. Hansen og Kasper Tørsdal som drar fra
oss. Alle fem ser fram til en ny og spennende hverdag på ulike studieretninger andre steder,
men samtidig lovet de at de ville komme ofte tilbake til Utsira i de kommende årene! Noen sa
til og med at de ville komme tilbake hver helg!
Avslutningsfesten ble holdt på Dalanaustet med servering av snitter og flott jubilèumskake.
Lokalet var nydelig pyntet med hvite duker og blomster. Det var skolen som satte rammen
rundt festen, men det var ungdommene selv som hadde invitert foreldre, besteforeldre og nåværende og tidligere lærere til markeringen.
Rektor ønsket velkommen, og benyttet samtidig anledningen til å gi noen små ord fra de voksne til de unge på veien videre i livet. Deretter var det elevene i 9. klasse sin tur! De hadde laget en fantastisk fin liten film med sang og moro som en liten hilsen om god tur videre ut i
verden til sine skolekamerater. De hadde også funnet fram mange gode bilder fra årene de
hadde hatt sammen på Utsira skole.
Tidligere og nåværende lærere hadde også både morsomme bilder og mange godord å gi til de
fem elevene.
Kvelden ble avsluttet med at de fem elevene ga diplomer med medfølgende symbolske ” gaver
” og morsomme utnevnelser som den steinharde, den filosofiske, den glade, den ordentlige osv
til sine tidligere lærere. De traff nok lærerne sine hjemme for utnevnelsene førte til mye god
latter! Kontaktlærer Tormod Kvalvik hadde bare skryt å gi da han overrakte den foreløpige
karakterboken til elevene. Her var det ingen toere og alle hadde fått minst en sekser!
Elevene i år får ikke vitnemålet sitt før etter muntlig eksamen 13. juni og en velfortjent tur til
Polen i uke 25.
Arna Leidland
Oppvekstsjef/rektor

NÅ SKIFTER VI VINDU PÅ SIRATUN!
Siratun skal rehabiliteres med nytt ventilasjonsanlegg og nye vinduer. Vi begynner med det
enkleste først og skifter alle vindu mot sør og de mest slitne mot vest (sykestua). Etter en anbudsrunde er det bestemt at Heban Distribusjon AS får jobben. De holder til i Haugesund. 34
vindu og to skyvedører skal skiftes i løpet av sommeren. Arbeidet forventes igangsatt 15. juli.
Tilskudd til Enøk på Siratun
Det er avsatt kr 3 millioner til ombygging
av Siratun. Nå har vi i tillegg fått tilsagn
om inntil kr 480.000 under visse forutsetninger om redusert energibruk.
GEOCACHING PÅ UTSIRA
Utsira Eiendom as ved Sildaloftet søker
kommuns næringsfond om tilskudd til
Geocaching. Målet er å kommersialisere
Geocaching som reiselivsprodukt på
Utsira.

«Sjå kulturskatter på Haugalandet»
Kommunen har fått forespørsel om å være med i
et 3 årig prosjekt der en person ansettes i 50 %
stilling. Prosjektet skal bidra til at grunneiere og
kommuner samarbeider om å løfte fram
«kulturskatter» gjennom tilrettelegging, slik at
det blir meir aktivitet ute i kulturlandskapet.
Prosjektet har en ramme på kr 800.000 og Utsiras andel er satt til kr 5.000 pr år.

ITALIA
Utsira er et samfunn i medievinden. 4. juli
ønsker Destinasjon Haugesund å ta med seg
AKSJEUTBYTTE HAUGALAND KRAFT as 12 italienske journalister og fotografer på
Kommunen får kr 406,050 i utbytte for 2012 for visningstur til Utsira. Sildaloftet er lokal
samarbeidspartner.
sin 0,41 % eierandel. Dette er som budsjettert.

Frivillighetsentral:
Jeg har til nå fått 2 frivillige. Er det flere som kunne tenke seg å være frivillig?
Ta kontakt innen måneden er omme. Så kaller jeg inn til møte rett etter sommerferien.
Marte E Klovning —ordfører

Våren har vært travel. ”Det er det samme hvert år,
om våren skal ”alle” besøke oss”, sies det i administrasjonen.
Med sola og det grønne gresset, kommer turister, journalister,
skoleklasser og bedrifter. Her er to av mine møter i Juni:
Kulturkommune
I mars ble Utsira kåret til Rogalands kulturkommune, og tidlig i
juni reiste jeg og Arna Leidland til Narvik for å delta på Norsk
kulturforums landskonferanse, der Kulturutredningen 2014 var
det sentrale temaet. Kåringen av Norges kulturkommune 2013 ble lagt til et flott og variert
kveldsarrangement, og vi var 1 av 4 nominerte. Vi konkurrerte mot kommunene Kvam, Hammerfest og Trondheim. Alle de nominerte ble invitert til scenen og Anne Enger, som ledet arbeidet med Kulturutredningen 2014, sto for prisutdelingen. Det ble Trondheim kommune som
stakk av med seieren. Vel fortjent! Vi bør bruke nominasjonen for det den er verdt, og har tatt
med oss noen gode ideer fra turen. Vi starter til høsten opp med mer arbeid for å bygge opp
om kulturøya Utsira.
Statsrådbesøk
Det var stas å få en statsråd på besøk. Jeg traff Anniken Huitfeldt under Filmfestivalen i Haugesund i fjor og ble oppfordret til å invitere henne ut. At hun kom da jeg spurte var en positiv
overraskelse.
Anniken er ikke helt ukjent for sirabuen. Hun var en god venn av Audun Skare og var her i
begravelsen hans. Vi pratet en del om Audun og familien hans, og hun la ned ei rose på graven
hans.
Vi pratet litt om Utsira Arbeiderparti, at det måtte være det yngste lokallaget i Norge, og at det
er vanskelig å rekruttere nye medlemmer. Utsira AP er det eneste registrerte lokalpartiet på
Utsira. En har flere å spille på og kan få bedre gjennomslagskraft ved å høre til et parti. Det har
vært viktig for meg å ha et nettverk når jeg plutselig kom i den situasjonen jeg gjorde.
Ellers fikk jeg noen ”hvordan sette sammen en tale” tips, da jeg fikk observere forberedelsene
hennes til utstillingstalen. Det var imponerende å se på. Øvelse gjør mester.
Jeg tror hun kommer igjen!

God sommer, og nyt ferien. Det skal jeg 

Marte Eide Klovning, den 17. juni
PS! Siradagane er over for denne gang, og jeg vil takke komiteen for vel blåst arrangement!

Hærverk
Toyota var en aktiv aktør på Siradagane
med hele 4 biler utstilt for prøvekjøring.
Toyota er gode på hybridbiler og flere fikk
et første møte med slike. En lokal patriot
synes modellen Yaris fortjente oppmerksomhet… Vi har tidligere hatt Aristu regnskap AS og båten til Johannes Skår som het
Aris. Om noen millioner Yaris kunne bli til
Aris så ville det monne! Spesielt i Kina.
Der leser de vel normalt fra høyre mot
venstre ?
REKETRÅLERE I KARMØY OG UTSIRA
Utsira Ap har fått svar fra fiskeridepartementet på et skriv til departementet der den økonomiske situasjonen for reketrålerene i vårt distrikt er beskrevet og der det på bakgrunn av et
felles møte er foreslått diverse løsninger. (øke
tillat innblanding av torsk, eventuelt fartøykvote
på 80 tonn torsk, innføre investeringstilskudd for
ombygging av fartøy til konsumtrål)
Det fører for langt å gå i detaljer her, men skribentens inntrykk er at departementet stort sett
forsvarer de spilleregler som gjelder i dag. I denne runden ser det ikke ut til at det gis særlig ved
dørene. Departementet er nå i alle fall informert
om situasjonen.

SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE I SKARVANESVÅGEN
Hjalmar Nilssen søker om utslippstillatelse for avløpsvann i Skarvanesvågen. Et defekt anlegg
rehabiliteres.
KRISTINE NILSEN
Søker om å gjøre fasadeendringer på ”hjemmet” (tidl Johannes Klovning hus). Hun vil bla
skifte vinduer.
BEITE FOR DEXTER
Bonde Håvard Nordvik søker Statens Landbruksforvaltning om tilskudd til miljøtiltak i landbruket (SMIL). Han vil gjerde inn et område i Vestremarka, slik at det kan nyttes til vinterbeite for hans Dexter-fe. Nordvik anfører at gevinsten med dette i hovedsak være å hindre
attgroing. Dvs stanse spredningen av sitkagran.

KLIMA OG FORURENSNINGSDIREKTORATET
Kommunen har fått på høring forslag til endring av forskrift om begrensning av forurensing.
Endringene går i hovedsak på at avfallsplaner for alle havner skal være godkjent av Fylkesmannen minst hvert 3.dje år. For oss betyr vel dette at avfallsplanene for havnene må tydeliggjøres og sendes inn for godkjenning. Det nye opplegget vil på landsbasis ha en samfunnskostnad på 3,6-4,9 millioner kroner.
BRANNLOGG
Denne gangen et ufarlig hendelig uhell, men for å vise at systemet virker: her et utdrag fra
brannloggen fra Distriktsvarsling Brann:

Utsira kirke er utrustet med automatisk varslingsanlegg.

Arbeidsgiveravgift
Ordføreren har arbeidet for å få lavere arbeidsgiveravgiftssone på Utsira. Nå har hun fått et
langt brev fra departementet. Første spørsmålet er om vi i Norge i det hele tatt får lov til å
operere med differensiert arbeidsgiveravgift, dernest i hvilken grad. Befolkningstetthet er i så
måte en viktig parameter. Først skal Eu gjøre vedtak nå i mai, deretter ESA og så kan det
visstnok forhandles. Befolkningsstatistikk er avgjørende. ”Dersom departementet har behov
for ytterligere informasjon om utviklingen i Utsira tar vi kontakt”. Oppsummert: De sier vi
får vente på avgjørelser...
Virtuell matematikkundervisning!
Nå begynner det å løsne i markedet for nettbasert undervisning. Sandnes vg skole inviterer i
samarbeid med fylket våre 10. klassinger til å søke om å få delta i nettbasert undervisning i
matematikk på videregående nivå! Rådmannen har lenge hatt ønske om godt videokonferanseutstyr og et samarbeid inn i mot videregående skoler med sikte på slik undervisning. Elever i
10. skal som kjent gis muligheten til å få utfordringer på videregående nivå. Nå ligger forholdene til rette for å ta sats. Har vi 10. klassinger som tør satse på matematikk? Det blir sikkert
muligheter i flere fag etter hvert.
Gnr 30 bnr 13 - ny eier
Einar S Hansen er ny eier av kaien på siden av museumet i sør. Tidligere eier var Sigvald E.
Hansen.

En kvinneordfører til! Formannskapet har bestemt at Guro Eek blir «ferievikar» i uke
31, da både ordfører og varaordfører er «på tur».

Statsråden er med …
Det store navnevalget er i gang. Dersom du får gi navn til et barn i 2014 – Hvilket
navn blir det?
Julie, Stina, Gina, Kaia, Aasa, Malla, Tomine, Kaia, Amanda, Gustav, Dagny, eller Olga? Du
får stemmeseddel når du løser billett til utstillingen ”Er vi satt inn i styre skal vi også styre. V i
vil ikke være nogen kastekjepper”. Anniken Huitfeldt og lokale kjemper som Reidar Klovning
og Leif T Hansen har gjort det. Stem du også!

KOMMUNEPLAN
Den viktigste planen for Utsira kommune vedtas 20.6. Et omfattende arbeid ligger bak vedtaket med høringer hos mange instanser. Befolkningen og grunneierne på øya har også latt seg
høre, men på det jevne er slike planer et lavinteresseprodukt for de fleste av oss. Noe helt
annet blir det når du skal bygge hytte på drømmetomta. Da gjelder det at alt er regulert riktig…
I skrivende stund er det for seint å komme med innspill. Planen gjelder til 2022, men skal
rulleres i neste kommunestyreperiode. Vi får glede oss til vedtatt plankart og dokumenter
kommer forhåpentlig på relativt glanset papir! Vi trenger et skikkelig Utsirakart igjen!

Kommunestyret og formannskapet har gjort vedtak denne uka:

☼

Å gi Toleiv Vestre kr 15.000 i tilskudd til restaurering av sin 1937 modell Lyngholmbåt
M/B ”Duen”.

☼
☼

Ny overordnet beredskapsplan for Utsira kommune

☼
☼

Å bevilge kr 150.000 til sykehjemmet til stoler, utemøbler og mobil pasientheis.

☼
☼

En ramme på inntil kr 750.000 for utskiftning av vinduer på Siratun.

☼

Guro Eek blir setteordfører i sommerferiens uke 31

Nye samhandlingsavtaler med Helse Fonna, inklusive å betale for en prosjektkoordinatorstilling til kr 600.000 der Utsiras andel er estimert til kr 9.122
Et reglement for en ”prøvebo”-ordning der personer som etablerer virksomhet på Utsira
får et kommunalt husleietilskudd i oppstartsåret.
Resten av fjorårets regnskapsresultat er disponert til ferievikarer teknisk avdeling kr
30.000, konsulenthjelp tilsetting kr 150.000, prosjekt personaloppfølgning kr 50.000 og
til styrking av posten boligetableringstilskud kr 497.000.

SOMMEREN ER I GANG—ÅRETS FYRUTSTILLING ÅPNET!

Årets utstilling ”Siras vaktre døtre—og noen langs veien” ble åpnet av Kulturstyreleder Håvard Nordvik 16.6. Utstiller Marit Eide Klovning fortalte om utstillingen og ønsket velkommen inn døra til fyrgalleriet. Nok med en viss spenning, hun har tross alt malt sine medsøstre.
Åpningstalen for 70 framøtte inneholdt derfor visse garderinger i tilfelle noen skulle komme
på å bli fornærmet… ”Kunsten” her ligger likevel i helheten—det å male alle damene på ei
øy/ i en kommune. Temaet virker, for Norge Rundt (fredagskvelsden) er ikke det eneste mediet som har fattet interesse. Det kommer andre innslag på Nrk også og Stavanger Aftenblad
hadde et flott bilag (Pluss) sist fredag.
Nå gjelder det at resten av damene leverer bilder til Marit, slik av verket kan fullføres. Bare
halvparten er malt så langt.

Tar sjanser med Sigrid Skare...
Marit forteller at hun har lurt seg til å male Sigrid Skare. Sigrid ville visstnok «heller flytte fra
øya, enn å levere bilde for å bli malt…»
Snakk om å ta sjanser! Andre damer har nå
drøyt 6 måneder på å flytte til øya for å bli inkludert i utstillingen som omfatter alle Siradamer i
2013. Portrettene er for øvrig til salgs for det Marit mener skal være ”en rimelig penge”. Men
det kan jo bli budkrig om de mest populære? Menn har slåss om damer før...

Jan Kåre Ness
Bosted: Haugesund
Alder: 52
Yrke: Sykepleier og frilansfotograf
Hobby: Fuglekikking
Første gang på Utsira?25.apr il 1983
Årlige besøk? 5-10. 20-25 på 90-tallet
Bildet: En laid-back intervjumann
forhører seg hos Helge Toft som
nettopp har investert i sjøhus i
Nordevågen.
Beste Utsiratur noensinne?
Ikke lett å svare på. Hatt så utrolig mange gode turer, men 25. april 1993 sitter som et
ekstra godt minne da Atle kom syklende og fortalte om skjæregjøken i Nore Merkeskogen og
jeg kunne fortelle om den voksne enghauk-hannen jeg hadde sett tidligere om morgenen.
”I alt har jeg vært ca to år på Sira siden jeg regelmessig begynte å reise ut i 1988”

Du har fått filmkamera. Hvem jobber du for?
Jobber for meg selv og prøver å selge videoer til sebyen.no, samt NRK Rogaland/Hordaland.
Blir det mer film enn bilder nå?
I en periode nå har det faktisk vært mer filming enn stillbilder.
Det går rykter om at du lager en Utsirafilm?
Jeg har intervjuet en god del fuglefolk om deres opplevelser på Utsira. Dessuten har jeg masse
klippebilder fra alle årstider, totalt 2600 klipp. Sauer, blomster, landskap, storm, stille, bølger,
17. mai, skidag for skoien, Konjakk-gjengen osv. osv. Dessuten har jeg et lengre intervju
med Viggo Ree som forteller om Musters, men også fra sin Utsiratid på 1970-tallet. Minst av
alt handler det om fugl. Jeg har knapt filmet en fugl.
Tidsperpektiv?
Tror jeg begynte i 2008, men så har det ligget brakk noen år. Håper jeg kan vise noe i høst.
Har ferdig nær 40 minutter nå, men det blir sikkert et par timer. Får dele det opp med litt i høst
og evt. noe til neste år.
”For 10 år siden hadde jeg 1 måned fartstid på Sirabåten.—
Nå er det sikkert 1 1/2.”
Hva er det viktigste vi bør tenke på i forhold til fuglefolk?
Omfattende spørsmål. La det være sagt med en gang: Sirabuene er veldig tålmodige og svært
så hyggelige.

Om det er det viktigste vet jeg ikke, men fra tid til annen blir det presentert planer om flere
vindturbiner på Utsira. Jeg pleier å definere høye vindturbiner som industribygg. Når turister
og fuglafolk drar til Utsira er det for å oppleve et annerledes samfunn ute i havet.
Storm og stille, sjøen, spesielt landskap og selvfølgelig fugler. Vi er faktisk på Utsira når vi
har fri eller ferie! Det er vel ytterst sjeldent nordmenn oppsøker industriområder i ferien. Vindturbiner frekventerer sjeldent i glansfulle turistbrosjyrer. Ikke tro at vindkraftutbyggere prøver
seg med vindturbiner på de sju fjell i Bergen eller i Blindleia på Sørlandet. De vet at det er
dødfødt.
Avslutningsvis vil jeg minne om de store informasjonsplakatene som i årevis har stått i Nordvik, Sørvik og i trappeoppgangen på rutebåten. Her står det bl.a.: -Øya er på miljøverndepartementets liste over verneverdige kulturlandskap i Norge. Her ligger det utfordringer med å ta
vare på og utvikle særpreget øya har.

”Jeg mener Utsira bør føle et visst ansvar å beskytte trøtte fugler som mellomlander. Fugler som skal hekke og glede mennesker i andre deler av Norden.”

Det kryper og kryr i barnehagen

Barnehagen er rett som det er på tur. Kalvene til Håvard er et populært turmål. Men det
er turen og oppdagelsene under vegs som er viktigst. En dag kryper det makker på veien
og under steinene kryr det med skrukketroll. Spindelvev med edderkopper i, kan dukke
opp både her og der. Tema for juni er ”alt som kryper og kryr” og barnehagen setter derfor opp insektsfeller for å fange og studere insekter. Og selvfølgelig: Månedens sanger er
”lille Petter eddekopp” og ”Tusenbein sangen”!

Kjetil er god på smørbrød!
Handelsguten Kjetil Klovning har
funnet fram en god ”Joker”, kjæresten Camilla Sørvåg, og vi lar henne illustrere sommeren hos Joker
Utsira.
Sjøl er Kjetil drivende god på
”påsmurte enheter”. Allerede tidlig i
juni har han solgt 1421 ”høge skjeva”, 1348 baguetter og 529 rundstykker. Uten gode varer er det umulig å
selge 3.298 påsmurte enheter på ei
øy med 209 innbyggere. Vi håper
Kjetil holder motet og kvaliteten
oppe også framover! Når som helst
og hvor som helst? ”Som regel gjer
me det ja, men det meste går på forhåndsbestillinger.”
PERLER TIL LÅNS
I anledning utstillingen om Aasa Helgesen og kvinnene har vi fått låne perlekjedet hun og
mannen Sivert fant i jorda si i 1932 fra Arkeologisk musum—under strenge vilkår. Perlene
blir å se kun fram til 15.9. Deretter må du til Stavanger for å se de. Sørg for å se godt på de!
Pass på å lese teksten i utstillingen. Dette er eksklusive perler!

R
En utvandret Sirabu vender tilbake…
John Bodvar Johansen, barnebarnet til
Aasa Helgesen. Han er mest overrasket
over at dialekten er forandret. Hvor er
det blitt av rulle R-ene? De fleste skarrer—ordføreren også! Et fenomen vi
som lever her til daglig ikke tenker
over. De som har riktig ”r” er vel enten
godt voksne, eller Sunnmøringer…!?
John Bodvar er forresten far til
ho som skal spille hovedrollen i
teaterstykket om Aasa Helgesen,
Britt Synnøve Johansen.

HØRING VEGNAVN—STATENS VEGVESEN LAR SEG HØRE...

Vi minner om at også du kan la deg høre… Vi husker fra forrige Siralapp at Stadnamntjenesten på Vestlandet mente der bør hete Nordrevågen, mens vegvesenet altså ikke ser den problematikken...
NORGE RUNDT
En effektiv gjeng… De kom på mandag og viste opptakene allerede fredag 14. Denne gangen
var det Trond Banstø foto, Sissel Rikheim lyd og programleder Siv Eli Voulab som besøkte
oss. Vi begynner å bli rimelig blaserte i forhold til NrK-besøk og rådmannen er ditto bekymret for framdriften i kommuneplanarbeidet. De tar tid alle disse tv-programmene… Men krydder i hverdagen er viktig!

S i r al øp e t

Thomas Finshus 26:53
Olav Tungesvik 32:24
Mikal Davies
33:33

Vidar Nilsen – den moralske vinner? – forbedret seg med 4 minutter fra i fjor! Hvordan er det
mulig? ”Eg har slutta å røyke, og vekta har gått ned”. Den nybakte faren kan sikkert dedikere
”seieren” til sønnen Alfred August… Godt gjort uansett!
Arrangøren Utsira IL la ned en del energi i å få til et godt Siraløp også dette året. Mye styr for
bare 10 løpere, men vi var et godt publikum som satte pris på arrangementet i sola. Til sammen
var vi kanskje 50 gjester! Og vinneren, han var god som gull. Thomas Finshus i år som i fjor. I
lei nordavind løp alle noe svakere enn i fjor. Unntatt nevnte Vidar Nilsen som perset med over
4 minutt. En utrolig prestasjon. Mikal Davies gjorde også et akseptabelt løp, mens Christine
Skare debuterte med seier i kvinneklassen! Ikke all verdens konkurranse i denne klassen, men
når du kommer i mål minutter før den alltid stødige
legenden Torleif Helgesen, da er du godt brukende!

Tomas Finshus
- Siraløpets konge!
To strake seiere.
Bildet øverst viser at
løpet var avgjort etter 6
meter!
Pokal og blomst til løpets raskeste

Vår egen Ole Mikal Tørsdal ringte
for å høre hvordan det gikk: Du må
nok trene enda lurere Ole...

Fotballspilleren Christine Skare kan løpe! Gratulerer med seieren! Tid: 39:13.

The Engine-room… Styret i idrettslaget: Håkon Austrheim,
Marte E Klovning, Hilde Nordvik og Mikal Davies var løpsarrangører. Til høyre: ”Fighting face” Vidar Nilsen på oppløpet. Tid: 37:23
Mens vi venter på hummeren...
Håvard Nordvik følte av mystisk grunn behov for å
diskutere årets påskebridge med Arthur… Det var
visst en ruter 6 der som burde vært spilt annerledes.
Arthur Nilsen gjorde også dette året en fin innsats
som løypevakt langt der ute i marka. Siraløpet var
nok kjekkere enn bridgen - dette året...

STEMMERETTSJUBILEET I GANG
Etter mye arbeid med å stelle til utstilling med Aasa
Helgesen og kvinnestyret fra 1926-28, var det moro
med besøk av både statsråd Anniken Huitfeldt og
ikke minst et 80-talls besøkende på åpningsdagen!
Statsråden fikk omvisning på både fyret og i utstillingen. I tillegg ble det tid til en politisk brunch med
ordføreren, lederen for arbeiderpartiet i Haugesund
Hege Haukedal Liadal og lederen for AUF Haugesund Rebecca Hjelmervik. Statsråden hadde også
med seg Hege Forbod fra departementet.
Foto: Lars Flem-sønnen til Huitfeldt
EN TYDELIG Statsråd Huitfeldt holdt tale for dagen og åpnet utstillingen med å legge ned blomster foran bysten av Aasa Helgesen. Og hun kunne tale:
Tydelig god røst, poengtert kroppsspråk og en tale Aasa Helgesen
verdig. Aasa som nettopp kåret til Norges 15. viktigste kvinne av avisa VG! Det ble ros både til Sira og vår unge ordfører som er på alder
med det Amanda Knutsen var da hun tiltrådte som kommunestyremedlem i 1926.
Statsråden fikk en forhåndsomvisning i utstillingen og etter å ha sett
filmen fra 1994 fikk hun innblikk i litt av dramatikken bak valget.
Kanskje fordyper hun seg i dag i Harald Valnumsens særoppgave fra
1963 i ført valgsskjorte fra Utsira? Hun fikk begge deler med hjem.
Du finner oppgaven i utstillingen og t-skjorter og Singletter kan du få
kjøpe for kr 100,-OG HELSTØPT STATSRÅD
Det ble et fredfullt og jordnært besøk vi fikk. Huitfeldt hadde også like godt med seg sin yngste
sønn Lars (visstnok 12 år på stemmerettsdagen) som ble et trivelig bekjentskap. I motsetning til
politikere flest var ikke statsråden synlig opptatt av medier og presse, selv om valgkampen er i
gang! Det var faktisk fint å oppleve.
Nå ble det visst noe presse på båten til og fra etter det vi kan lese i Haugesunds avis. Og til og
med en fin videoreportasje på ”Se byen” som du bør kikke på.
KOMMUNESTYREKVINNER
Alle de 22 nålevende kvinnene som har vært valgt til Utsira kommunestyre ble gjort stas på i
anledning dagen. De fikk middagsinvitasjon og koste seg i sammen på Damhsgård.

SJEFEN FOR NAV
Som arbeidsminister er Huitfeldt også øverste leder for NAV. At hun er en god sjef for sine
ansatte viste hun i handling. På eget initiativ oppsøkte hun selv vårt lokale kontor og var entusiastisk oppsatt på å få bilde av seg sammen med Nav-logoen og vår ene Nav-ansatte Thea
Birkeland. Mer enn forventet!
KINO
Det er avsatt penger i budsjettet til å få i gang kino i Sirakompasset. I anledning stemmerettsjubileet ville vi teste ut lokalitetene og satte opp Nrks dokumentar fra 1994 og etablerte et lite
kioskutsalg med ”gamle” sjokolader. Kinoen fungerte bra i 1 minutt... Hva som gikk galt er
uklart… og visningen ble ikke hva vi hadde tenkt. Lerretet gikk opp og ned uten at det ble lys
i projektoren. Vi endte opp svært så romantisk med å se filmen i et klasserom! Vi fikk imidlertid sett nok til at vi tror det blir trivelig med kino i Sirakompasset når alt fungerer! Og trøsten for noen av oss er at om 100 år er allting glemt (men undertegnede er ikke sikker). Med to
gode sjokoladepiker og gratis sjokolade til alle, berget vi oss forhåpentlig i land. Statsråden
fikk brukt den lite planlagte ventetiden til omvisning i lokalene.

REKORDHOLDERE—FØLGER FLERE ETTER?
Mor, datter og datterdatter. Alle tre har vært faste medlemmer i kommunestyret. Til alt overmål er Laila Rasmussen den eldste kvinnen (60 år) som har vært innvalgt og Guro Eek den
yngste (20 år). Hildegunn Eek i midten.
”JURYEN” PÅ OMVISNING…
Jostein Austrheim, bygdebokforfatteren,
og mannen med tilgang til, og vilje til å
leite i, det meste av avisartikler som er
skrevet om Utsira i lokalavisene. Harald
Valnumsen skreiv særoppgave om temaet
allerede i 1963 basert på intervju med
Aasa og ”Siratrollet” og Reidar Klovninggammelordfører og nestor på Klovning.
Mye kunnskap her… Takk til alle tre for
avgjørende bidrag.
Reidar, Harald og Jostein har funnet noe å diskutere.

Dagny Aspen og Olga Hovland er gravlagt utenbys.

Jorunn Nordvik, Guro Eek,
Hildegunn og Invild Toft studerer utstillingen og sipper til
øyas beste champagnebrus.
Utstillingen er åpent hverdager helt til september.

11 kvinner og 1 mann minnet med roser og 1 minutts stillhet
Martine V Hansen og Even Sandmo fikk æren av å legge roser på gravene til 10 av de 12 valgte som er å finne på vår kirkegård. Martine fikk legge rose på oldefar Gustav sin grav og på
søster til sin oldemors grav Tomine Sandve.

SØNDAGSKOLEN PÅ BEINA IGJEN!

5. Juni hadde vi søndagsskole på bedehuset. Alle barn fra 0 år t.o.m. 3. klasse var invitert. Fullt
ble det på kjøkkenet –vi var hele 23 stykker. Dette var noe nytt for ungene. Nesten halvparten
av barna hadde aldri vært inne på bedehuset en gang. Historien om Andreas som trodde han så
et spøkelse, men så var det Jesus som hadde stått opp fra de døde, fascinerte mange. Og i disse
”grønne tider” lagde vi bokser av en melkekartong. Mange flotte bokser ble det. Tilslutt var
barna sultne og tørste. Saft og frukt ble da en god avslutning på dagen. Vi gleder oss allerede
til neste gang!
SOMMERKONSERT!
Konsert i Sirakompasset, Utsira
Lørdag 29.juni kl.1800
Menighetsrådet arrangerer og en av våre
”Helgesenprester” er sentrale i opplegget.
Leif Magne har med seg Torunn Sørensen,
og Espen Rotevatn. Repertoaret er hovedsakelig salmer, religiøs folketoner, negro
spirituals, liturgiske ledd og norsk/svensk
folkemusikk. Entré kr 50,-.
Foto: Torbjørn Johnsen
Kommunens facebooksider oppdateres daglig med nyheter og linker til viktige hendelser!

UTENFOR KIRKEN
Tor Kristian Ellingsen og Iver Botn under ledelse av
Elling Ellingsen har fått i oppdrag å skrape og male
kirka. Vi regner med at det blir hvitt!
Kirka skal nå vaskes utvendig for så tørkes et par uker
mens ungdomsskolen er på tur. Vi ønsker de god tur
til både på skoletur til Gdansk og konfirmantleir i
Gjøvik!
Borislav Angelov skal ta det resterende malerarbeidet
fra i fjor på bedehuset.

I KIRKA
16. juni var vi igjen samlet til gudstjeneste med dåp. Margrethe Skålnes (Jens og Jasmins datter) strålte i sin flotte
dåpskjole. Hun oppførte seg eksemplarisk og klarte til og
med å lure inn en liten lur. Ellers var hun et stort smil. Takk
til konfirmantene som sa ja til å være klokkere. Etter gudstjenesten hadde vi kirkekaffe. Koselig med en drøs etter gudstjenesten! Katrine Klovning, kirkeverge.
Dåpsbarnet
med foreldrene
til venstre og
bestemor Bjørg
til høyre

God sommer!

Kommunens hovedattraksjoner i sommer:
Utsira Fyr: Åpent hver dag fra 12-15:00 Guidet omvisning kl 12:30 og 13:30 Nytt i år er
utstillingen ”Siras vakre døtre—og noen langs veien”. Guiding inkl fyrtårnet kr 50,(Elisabeth Austrheim, Mathilde Grimsby og Gunnar Eek er fyrverter i sommer)

SIRATUN: ”Er vi satt inn i styre skal vi også styre. Vi vil ikke være nogen kastekjepper”
Åpent 10-15:00 mandag-fredag. Entrè kr 20,- gir stemmeseddel og visning av film. Utstillingen ellers er gratis.
KIRKA: Kirken blir i år som i fjor sommeråpen i sommermånedene. For full oversikt
over sommeråpne kirker se: www.kirkesok.no.
SOMMERBIBLIOTEKET!
I sommer er biblioteket åpent:

tirsdager 08:30-13:30 og torsdager 08:30-11:30 og 15:00-18:00
Husk også å få med en solnedgang eller to på fyret i sommer!

