SIRALAPPEN
Årgang 8, nummer 3 / Fredag 24.mai 2013
Utsira kommune 1.7.1924
Kommunefugl: gulbrynsanger

Innbyggere: 209 pr 1.1.13
Kommuneblomst: skjoldblad.

17. mai i en sum...

Regnbyger og vått. Vi tok det med godt humør!
På bildet: Fru og frk Grimsby. For historiebøkene kan vi notere varmerekord for mai ved Utsira Fyr: 23,6°C lørdag 18.5. kl 19:00.
Ville vært varmt med bunad da...
Siradagane startet i dag. Programmet finner du inni bladet her...

Det er karneval og Hildegunn har kledd seg ut som Ben-el-Reddik-Fy-Fasan (fra Flåklypa
Grand Prix) med kjortel, solbriller, kjøkkenhåndkle på holdet og påmalt svart skjegg. Det
viser seg å være et dårlig valg…
Mange av barna er redde og hyler, men frøken X tar det HELT med ro:
”Å, der kommer sjefen for Betlehem!”
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Barnemund:
Flere barn sitter i sandkassen og graver:
Den ene henvender seg til den voksne som sitter
der sammen med dem. ”Sjå! Eg har lagd et svømmebasseng, så nå trenge eg vatn!”
Den voksne: ”Siden me ikkje har regnboksa på i
dag, får me leka at det e vatn i bassenge.”
Barn: ”Du, kan me ikkje heller leka at me har
regnboksa da?”

MENS VI HUSKER DET!...
Årets TV-aksjon kommer på tv 20.10.2013. Før den tid skal det planlegges og velges komiteer. Ordføreren fikk brev nå i slutten av april. Pengene, og oppmerksomheten, skal gå til Nasjonalforeningen for Folkehelsen. De har tenkt å bruke pengene til arbeid med demens. Vi blir
mange demente framover om ikke ”gåten” løses, slik at medisiner og vaksiner kan utvikles.

Pinnegale
I barnehagen er de trolig snart ferdig med sitt
”pinnetema”. Vi får snart pinnesyken bare av å lese om
alle disse pinneaktivitetene de driver med der oppe!
Dukker av pinner, orgel av pinner, brødpinner, sommerfugler på pinne, eventyr om ”pinnen på erten”.
Men jammen ta, - jeg tror de har glømt ”pinne på grauten”!
Det ser ut til at de har det kjekt i barnehagen og pinner
kommer som kjent i mange størrelser.
BYGDEBOKA
Formannskapet har vedtatt å innhente pris på digitalisering av ”Gard og slekt”! Nytt papiropplag blir for dyrt i forhold til signalisert interesse.
PRØVEBO - PROSJEKTGRUPPE NEDSATT
Formannskapet har nedsatt ei gruppe for å utarbeide konsept rundt tanken ”prøvebo på Utsira”
som ble referert i forrige nr. Ordfører, varaordfører, rådmann og økonomisjef er valgt. I tillegg
gis Ungdomslista anledning til å stille med en representant om de ønsker det.
PRØV E-FAKTURA!
Kommunale gebyrer forfaller 1.6. Ved utskrivningen ble det sendt ut 56 efaktura og avtalegiroavtaler mot 31 ved forrige termin. Flere kan ha glede av e-faktura, (Se om du får til å bestille
i banken din) for vi sender ut 144 ordinære blanketter. Når vi først har investert i dyr programvare, så sparer vi litt arbeidstid og miljø på å gå over til efaktura både du og jeg!

Personalnytt:
Håvard Nordvik ber 22.4. om å få fratre sin stilling som brannkonstabel, så
snart som råd. Brannkonstabelstillingene er på 3,63 %. Søknad er innvilget
med fratreden pr 1.6.
Renholder Herborg Thomassen er innvilget 1 års permisjon fra sin stilling i
skolen. Hun fortsetter i sine stillinger i Sirahallen og ved sykehjemmet. I tillegg ryktes det at en aktør sør på øya får gleden av hennes kompetanse det
kommende året. Lykke til!
Vi ønsker Marlin Eriksen tilbake som styrer i barnehagen. Hun begynte 1. mai
etter å ha avviklet fødselspermisjon. Mannen Knut har forresten i det siste styrt
skuta i heimen med farspermisjon. Hildegunn Eek er samtidig tilbake i sin
gamle rolle som assistent i barnehagen.
Åsta Klovning avsluttet sin stilling som kokk
ved sykehjemmet i februar. Åsta rundet av helsemessige årsaker av i 20 % stilling som kokk
og øver seg nå på å være pensjonist. Tidligere
har hun arbeidet i full stilling som hjelpepleier.
Uansett hvor god hun har vært som hjelpepleier, er det nok kokkeferdighetene hun blir husket
best for… Selv vi i 1. etasje har fått en smak av
både komler og juleselskap som sitter godt i
minnet!
Vi passer også på biblioteksjefen. Hun skal ha ferie og avspasering før hun går
av med pensjon 31.7.13. Det er fare for at hun i praksis slutter 31.5. Så her må
kundene være våkne. Boka skal ikke lukkes i stillhet! Torsdag 30. kan være
siste anledning for oss kunder til å finne på noe sprell…
Klovning, eller Kvalvik? Hvor går skillet… Huset til Synnøve Klovning er visst ført
opp under Kvalvik i siste Siralapp… Hvor har vi det fra? Si det… Hun har altså tatt
over hus på Klovning!

Hverdagslykke
Fylkesrådmannen inviterer fylkets barnehager med på prosjekt ”hverdagslykke”. Det er rådet
for psykisk helse som setter i gang et prosjekt om bevisstgjøring, forebygging og mestring
gjennom 5 forskningsbaserte råd. Målet er å øke hverdagslykken gjennom små enkle grep som
kan gjøres av voksne og barn i barnehagen. Barnehagen får en ”hverdagslykkepakke” med på
kjøpet, og det blir ”hverdagslykkeshow” på Verdensdagen for psykisk helse.
Hverdagslykke… ”Skribentens sleivspark:”
Kjøp en fotball. Stell til en fotballkamp. Da har du hverdagslykkeshow! Kanskje ikke for
alle…

Fylkesrådmannens svar på kommunens ønske om helårsrute tilsvarende nåværende
sommerrute. Hva kan utrettes på politisk nivå?
UTSIRA KOMMUNE VS RUTEBÅTEN UTSIRA AS
Begge organisasjonene har hatt årsmelding og regnskap til behandling i kommunestyre og generalforsamling (Rutebåten er 100 % eid av kommunen). La oss for moro skyld sammenligne:
Rutebåten
kommunen
Omsetning
30.235.583
kr 33.898.000
Lån:
55.177.078
kr 58.999.000
Eiendeler
60.424.497
kr 115.000.000
Bankinnskudd
10.307.723
kr 16.589.000
Lønn daglig leder:
kr 967.752
kr 710.000
Ansatte
ca 10
ca 37 årsverk
Pussig nok er mye likt!

Ordføreren
- hva steller hun med?
- Samferdsel, samferdsel, samferdsel!
Samferdsel,. - Et uendelig tema i politikken. Vi er alle enige om en
ting; vi vil ha et bedre rutetilbud, til og fra Utsira, til fastlandet, enn det vi har i dag. Og
så stopper det.
Noen er opptatt av at vi skal ha flere daglige avganger. Noen er opptatt av kortere
reisetid, men ikke nødvendigvis så mange flere avganger. Noen vil ha venterom. Noen er
opptatt av gåavstand til sentrum. Noen bryr seg ikke om hvor vi havner, så lenge en har
en bil å kjøre videre med. Og noen vil bare slippe å bli sjøsyke..
Vi er bare 208 innbyggere, men er i ulike livsfaser og har ulike behov. Noen har
bil og noen har ikke. Noen er spreke og noen er ikke. Noen reiser mye, andre ikke. Vi
har forskjellige ærend, noen skal på skole, noen på jobb, noen til tannlege og noen skal
på shopping. Som enkeltpersoner er det lett å gjøre seg opp en mening om hva vi vil.
Men å tenke for et samfunn og utviklingen av det, nei, det er ikke like lett. For hva har
det gjort med Utsira som samfunn å gå til Haugesund? Bidrar det positivt eller negativt i
noen retning at vi har fast anløpsted på Garpeskjærskaien i Haugesund? Og vil det være
mer riktig, med tanke på det framtidige Utsirasamfunnet, å endre anløpsted til Karmøy?
Vil det doble innbyggertallet? Vil det bli etablert flere arbeidsplasser som følge av en
kortere båttur? Vil flere dagpendle inn til fastlandet?
Hvem vet… Kanskje vi blir et offer for kommunesammenslåing om et par år? Da
har vi ikke så mye vi skulle sagt. Uansett har vi ikke det siste ordet i saken. Det er Rogaland fylkeskommune som drifter sambandet og det er på fylkespolitisk nivå avgjørelsen
om hvor Utsira båten skal gå, må tas. Men vi kan ytre våre meninger, stå sammen om et
valg, og slik være med å påvirke en eventuell endring.
Jeg synes dette er en vanskelig sak. Ikke fordi jeg ikke ser fordelene med å få
flere avganger eller kortere reisetid, men fordi det er en stor avgjørelse og mange ulike
behov å ta hensyn til. Det er mange meninger om saken, og jeg synes det er flott at folk
er så engasjert. Men jeg mener personlig at dette ikke noe som må tas som en hastesak,
det må gjøres et grundig arbeid. Jeg står ved lag, slik som det står i kommuneplanen, at
vi skal ”utrede alternative veivalg knyttet til riksveiferja Rutebåten MS Utsira ”.

vi ta et valg.
Marte Eide Klovning, den 8. mai

Så kan

De Peiste på!
Våre unge håpefulle har i regi idrettslaget de siste 5-6 årene deltatt i Bend-it-cup på Avaldsnes.
Her går det raskt unna med 3 kamper a 25 min, litt kioskhandling, premieutdeling og et felles
restaurantbesøk innenfor rutebåtens åpningstid søndager. Ei velprøvd oppskrift. Humøret avhenger selvsagt av resultatene. ”Tap og vinn med samme sinn”, er alltid vanskelig å få til. Dette året mønstret vi 3 gutter og 3 jenter i varierende alder og stilte til start i gutter 11 år.
Første motstander var Gisle Jørgensens (han Nrk-mannen ja) håpefulle Vard-gutter. De var til å
komme på talefot med i den sterke vinden, men heller ikke mer… 1-8. Kult at William fikk inn
et mål. Kampens høydepunkt var likevel Nina Nguyens avdribling. Hun lurte, kanskje litt tilfeldig, en Vard-gutt langt uti pølsekiosken! Selv tok hun med seg ballen andre vegen… Tilfeldighetene gjorde at vi ble kjent med Jonas Kvilhaug (sønnen til Ole Damm og Ingvild). På
fleip spurte vi om han var til låns… Joda! Gutten viste seg å være usedvanlig løpssterk og var
to ganger alene med keeper uten uttelling mot
Avaldsnes. Med litt hjelp utenfra ble det mer mot i
våre, og et knepent 1-2 tap mot Avaldsnes i svært
sterk vind var respektabelt. Litt sært å høre Sirabuer
klage på vinden etterpå! Kapteinen brukte i sin irritasjon så sterke ord at laglederen måtte forklare at
han nå var på feil side av streken for det akseptable… I den siste kampen fikk vi låne Knut Andreas
Nielsen fra Åkra. Han kvitterte med å skrive seg
inn i Utsiras historie som målscorer i siste kampen
som gikk mot Haugar. Vi tapte likevel 1-3.

William Skare ordner mål i
kampen mot Vard.
3 tap. Alle fikk spille 3 fulle
kamper. Jentene kvitterte med
fint spill. Slikt blir lagt merke til også av motstanderlagene! Våre gutter William Skare,
Hans Petter Ellingsen og Jostein Phong fikk utfordringer så det holdt. Både mentalt og fysisk. De gikk til verket med imponerende energi og viste handlekraft, taklinger, pågangsmot,
så vel som humør og skuddstyrke. Litt moro var det også med gjestespillerne Knut Andreas
og Jonas. De gav oss det lille ekstra. Når baklengsmålene triller inn er det ikke greit å være
målmann. Våre, Amanda og Jostein som delte oppgaven, klarte seg godt. Vi registrerte flere
kvalifiserte redninger og gode utspark. Litt synd med mange forfall denne gangen, men når
noen er borte får andre bedre plass og spilletid. Det får vi glede av ved neste korsveg!
Gratulerer FKH!
7 mann på bortetribunen, 6 på sesongkort og
2 på Vip. 15 Sirabuer—Det skulle bli 7%
Utsira-oppmøte på stadionåpningen i Haugesund. Bra på en kamp som krevde overnatting!
Sjølv har eg eggekvite i urinen, og mannen
min har sukker i urinen. Kan eg få barn
då?
Nei, svarte dokteren, Då blir det marengs.

Tor Kristian Ellingsen tackler...

● KIRKENYTT ● NYTT FRA UTSIRA MENIGHET

KONFIRMASJON
4 flotte konfirmanter; Iver
Botn, Karianne Klovning,
Christine Skare og Tor Kristian Ellingsen strålte i sine nye
bunader og dresser.

4. mai var det full kirke (og vel så det) og konfirmantgudstjeneste. Konfirmantene utførte klokkertjenesten med stor dyktighet. Og tross skiftende vær ble
det mulig å ta bilder utendørs etter gudstjenesten. Vi
vil takke konfirmantene våre for et kjekt år. Vi ønsker dere en flott tur på konfirmantleir på Gjøvik i
slutten av neste måned.
KIRKA SKAL SKRAPES OG MALES
Kirka skriker etter maling -både utvendig og innvendig. I år er det planlagt å ta den utvendig. Håper på
flott malervær i tiden fremover :), sier kirkeverge
Katrine Klovning.
SØNDAGSSKOLE!
Vi jobber i disse dager med å få i gang søndagsskolen
igjen. Alle barna (til og med årets 3. klassinger) har fått
invitasjon til oppstartsamling onsdag 5. juni klokken
16.00. Håper mange ønsker å delta på søndagsskolen!

NY KOMPOSTDUNK PÅ KIRKEGÅRDEN KOMMER SNART
kompostbingen på kirkegarden er
som mange har sett full. Den skal
fjernes. Vi skal benytte oss av HIM
sitt komposttilbud. Ny dunk vil da bli
stående på siden av restavfalldunken
på vestsiden av kirkegarden.
Vi ønsker samtidig og gjøre alle oppmerksomme på at kranser o.l. ikke er
kompost da disse er fulle av
stålstrenger! Vennligst kast disse i
restavfallet.

Utsira Laks AS
Kan glede seg over at arkeologene ikke fant noe. ”Da vi
nå har gjennomført kulturhistoriske registeringer har vi
ikke lenger grunnlag for å opprettholde vår klage i brev
av 7.1.13”, skriver fylkeskonservator Auestad. En viktig
milepæl på vegen mot realisering av et oppdrettsanlegg
på Perleneset er dermed passert.
Bildet til høyre viser punktene hvor det er tatt stikkprøver. Vi ser Ringaskjærkaien nederst til høyre. Ytre molo
øverst til høyre. John R Klovnings hus nederst til venstre.
Området hvor vegen til anlegget til Dale Laks AS skal gå
er avmerket med stiplet linje. Kjenner du deg igjen?

SKADEDYRBEKJEMPELSE
Formannskapet ber om å få forelagt seg en sak om skadedyrsbekjempelse på Utsira. Vi får tro
de tenker på rotter og mus. Enkelte vil nok mene at saken fortjener noen linjer om brunsnegler
også… Det er der kampen står nå til sommeren.
FORSKRIFT OM ÅPEN BRENNING
Utsira har ikke hatt forskrifter om åpen brenning og brenning av avfall i småovner. Kommunene fikk myndighet til å vedta slike forskrifter i 2001. Nå er det utarbeidet et forslag til forskrift
som er ganske så likt det som er vedtatt for Karmøy kommune som vi kjøper branntilsyn og
tjenester hos. Forskrifter skal på høring. Formannskapet vedtok 26.4. å legge forskriften ut til
høring i 3 måneder. Interesserte vil etter hvert finne høringsforslaget på kommunens nettsider,
eller få det i neven ved henvendelse på kommunekontorene.
FRADELING PÅ KLOVNING
Trond Klovning har fått adgang til fradeling av gårdshus nr 2 på g.nr 30 bnr 4. Arealet utgjør ca
200 kvm. Huset har vært brukt som feriehus av forrige eiers (Reidar) søster de siste 30 årene.
Trond skal beholde det andre huset på gården som gårsdshus.
...OG I NORDVIK
Sigurd og Jorunn Nordvik søker om å få fradele bolighuset sitt på 26/15 som egen parsell og
føre resten av gården over på sønnen Håvard
29/29 Tormod Skåren søker Rammetillatelse
Han ønsker å utvide arealet på østsiden av sitt sjøhus (i svingen før Dalanaustet) og fylle opp
med steinmasser for å sikre stabile grunnforhold før videre restaurering av sjøhuset. Mye har
skjedd siden Johannes Skår og Sivert Rasmussen satte opp sjøhuset i 1948!
Ellen Verona Davies
Davies er valgt til nytt varamedlem i styret for Haugaland Vekst IKS.
HEITERE I SVØMMEHALLEN!
Formannskapet har vedtatt at svømmehallen skal være et godt tilbud til Sirabuen og turister.
”Vi ser ingen hensikt i å ha en lav temperatur i vannet som medfører klager. Vi ønsker derfor å
øke temperaturen til 32 grader. Vi er av den oppfatning at svømmehallen holdes åpen med en
gitt temperatur, eller holdes stengt inntil de nødvendige reparasjoner/oppgraderinger er gjennomført. Formannskapet ønsker en orientering i neste møte om status.” Ungdomslistas Guro
Eek stemte i stedet for rådmannens forslag om temperatur på 30 grader.
Anlegget er gammelt og det vil vise seg om ønsket lar seg oppfylle. Anlegget er skrudd opp
maksimalt uten at temperaturen øker momentant. Tradisjonelt sett pleier sola å hjelpe godt til,
så temperaturen blir nok mer enn god utover sommeren… Så spørs det om ventilasjonsanlegget
holder stand. Rådmannen påpeker at anlegget ikke er bygget som helsebad og at det er uvisst
hvordan det tilårskomne ventilasjonsanlegget vil takle høye temperaturer. Temperaturen var
18.4. på 28 grader. Høsten 2012 var temperaturen 26 grader.

Med bare kvinnfolk i flaggborga,
blei det fart i
sakene. De la av
gårde som om de
hadde noe ugjort
heime…
Barnehagen fikk
hekta seg på toget etter hvert,
og en ordonans
sendt ut bakfra i
toget fikk roa det
litt da vi kom til Hovlandsbakken. Som ei sa det: ”Det var godt med en pust i bakken”.
I fravær av musikkorps var skolen og Atle Grimsby forsangere i
front. Det blei bra stemning fremst, men vi trenger øvelse, eller
kanskje Atles tvillingbror!, lenger bak i toget for å få koordinert
syngingen. Men ”gi meg en U, en T,S,I,R,A” og lignende heiarop fungerte. ”Hurra” også. Mange foretrakk en prat med naboen
i stedet for å synge. Uten regn, i alle fall nesten, ble det en trivelig rundtur med en lang stans ved Siratun: Har nasjonalsangen så
mange vers!
Korpsmusikken fikk vi ta inn fra Oslo, via kringkastingen, dette året. Det var vel sånn det var i rettelig
gamle dager. Som den gangen for 100 år siden da
kvinnene fikk stemmerett i 1913. Med kvinnelig 17maikomitèleder (Marte E. Klovning) ble dagen markert med kvinnelig flaggborg og kvinnelig taler. Talen stod vår yngste kommunepolitiker noensinne,
Guro Eek for. Hun talte noe fort, uten kunstpauser og
slikt, men med stødig og sikker røst som om hun
virkelig meinte det hun sa! Og talen var gjennomtenkt og veloverveid fra ei Sirajente med gode røtter
og oppvekst på Sira. Til høsten vil hun studere ved
NTNU i Trondheim og har fått seg leilighet så godt
som på Lerkendal!

17. MAI

Komitèlederen...
Tor Erling Skare la ned krans ved støtta til Lars Martin Klovning og
minnet våre krigsseilere på verdig vis. Dette gjøres hvert år og vi må
si med imponerende variasjon i de enkeltes taler. De har kommet fra
det med ære, alle de som har gjort denne høytidelige jobben. Men vi
kunne kanskje spart et vers av nasjonalsangen til kransepåleggingen,
før vi gikk i kirka? Bortskjemte som vi har vært med korpset…
Gudstjeneste, lapskaus, buffet, eller annet og så ny runde på Siratun
med Kystlagets kaker, leker for barna og en folkefest til slutt. Pengene sitter løst både i kakedisken og på de ulike tivoliøvelsene. Med
trøtte bein kunne vi gå hjem med tonene til Sirasangen og kikke på
påskeliljer. Ikke hvert år 17. mai pyntes med den sorten!
De yngste finner lekeapparater over alt! Til høyre: Fru Tørsdal for en
gangs skyld foran disken!
Under: Vegard Nilsen,
Angela Suarez, Torodd
Nilsen og Arnstein Eek.

MANGE GJESTER I PINSEN - DENNE FIKK MEST OPPMERKSOMHET!
Det var så fint vær og så mange fugler å se i pinsen at Mobakken slo frampå om en ikke bør få
til ei såkalt ”bombeuke” også på våren. I alle fall ble denne svært så gule Pirolen pinsens mest
populære gjest etter kameraoppbudet å dømme!

17. MAI: Fra barnelekene 17-mai. Runar Botn ”kaster hjem sjokolade”, mens litt yngre årganger bryner seg på å kaste ringer. Over: Fam Nordvik koser seg med 60 meter 1. mai.

NY ORDNING FOR MOTTAK PÅ MILJØSTASJONEN
”Så ryddig har det aldri vært, siden miljøstasjonen ble tatt i bruk…”, mener driftsjef Arvid Helgesen. 8.mai ble det sendt inn 8 paller med elektroavfall, 2 paller med malingspann, 1000 l med
olje og malingsrester/vann, 1 palle batterier, 1 palle toaletter, + diverse annet spesial avfall, med
en stor trailer fra kommunens samarbeidspartner for renovasjon: HIM.
”Nå henter vi inn pris på inngjerding av området, slik at vi kan få et styrt mottak av avfall til
miljøstasjonen. En sak til kommunestyret vil bli forberedt og her vil det blant annet komme brukerbetaling for levering til miljøstasjonen, på nivå med det vi finner på Årabrot og Toraneset.”

Magnus Hauge til venstre og Øystein
Hauge, begge fra HIM, har bistått
med å utrede alternative løsninger
for håndtering av vårt ”miljøavfall”.
Avfall og resirkulert materiale ble
lastet på bil fra HIM 8. mai. Borislav
Angelov ved spakene på traktoren.

Rogalands kulturkommune får hilsen fra Brussel!:

”Her kommer de unge i flokk, flokk, flokk…”
Barnehagen på Utsira feiret ”lille” 17. mai ved å øve på å gå i tog, rope høyt hurra og synge
17. mai sanger. Tradisjonen tro spiste vi også pølser og is, og hadde konkurranser som sekkeog sykkeløp.

Søppel i tårngammen skaper sinne blant barnehagebarna

I 2010 ble tårngammen bygget av Utsira barnehage. Vi har stor glede av den, vi lager mat og
leker i området. Vi syns også det er kjempeflott at det er så mange andre også som benytter
seg og har glede av tårngammen.
Dessverre har vi ved flere anledninger opplevd at gjester ikke har tatt med seg søppelet sitt.
Det står da igjen tomme ølbokser, knuste flasker, sneiper og brukte snusposer.
Bruk gjerne tårngammen, men rydd etter dere!
Mvh
Barnehagen

Savnet du korpset på 17. mai?
Det ble et nederlag for undertegnede at det ikke ble noe korps på
17. mai. Faktisk så stort at jeg valgte å ikke feire 17. mai på Utsira i
år.
Men realiteten er slik at ikke alle deler min interesse for korps. Vi
klarte å gjennomføre 17. mai i fjor. Vi klarte også å gjennomføre en
julekonsert. Men etter dette mistet jeg (nå snakker jeg kun for meg
selv) totalt gnisten til å få noe i gang. Ikke var det noen som spurte
etter korpset heller. Rundt 20. april begynte folk å snakke om korpset -noe som er aaalt for
sent. Er korps ut -eller er det fremdeles håp for korpset?
Det var kanskje helt greit å synge i 17. mai toget? Derfor på vegne av styret i Utsira Musikkkorps ønsker jeg å invitere alle som har en mening om korpset, om du kan spille eller ei, for
eller imot, gammel som ung om å møte opp i gamleskulen tirsdag 28. mai klokken 18.30.
Hilsen Katrine Klovning
LURT FLAGGTRIKS
Uten korps er det desto viktigere å ha
utstyret i orden. Vi har litt sansen for
Roald Hansen sin patent. Visstnok
kopiert fra en prominent Bergenser:
Det er irriterende med lange
flaggstanger som kommer i vegen
stadig vekk. Sag av et godt stykke av
pinnen; vips så har du et hendig flagg
som får plass i lomma! Dermed kan
du være ”Alltid beredt!”

En fornøyd Roald med både flagg og rosett.
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Litt informasjon om biler på tomgang:
Tomgangskjøring
 Unødig tomgangskjøring ved bebyggelse er forbudt ifølge veitrafikklovens forskrifter om
trafikkregler, paragraf 16.
 Forskning viser at barn og unge er ekstra utsatt for luftforurensning.
 Tomgangskjøring er forbudt, men forbudet håndheves i liten grad.
 Står bilen stille i mer enn 20 sekunder, lønner det seg for miljøet og for lommeboka å skru
av motoren.
 Luftforurensning kan gjøre at vi lettere blir syke og utvikler astma.
 Tomgangskjøring er enkelt å gjøre noe med og er fullstendig unødvendig.
Og kanskje den viktigste: barn kan finne på å sette seg inn i bilen og kjører av sted selv.
Fairtrade:



Månedens tips

Server Fairtrade-merket kaffe, te eller en hjemmelaget sjokoladekake bakt på Fairtrademerket kakao når du har besøk.
Frivillighetssentral
Det har tidligere vært snakk om å opprette en frivillighetssentral på Utsira, med mål om å
hjelpe eldre med mindre eller større ærend. Jeg har nå fått en ny henvendelse på at det er
et slikt behov. Jeg ønsker derfor at de som kunne vært interessert i å være med i en slik
frivillighetssentral tar kontakt med undertegnede. Vi fastsetter deretter en dato for et
etableringsmøte.
Mvh Marte Eide Klovning, mail: marte@utsira.kommune.no/ tlf: 97657823.

Sandstrand
Utsira idrettslag har sendt ut en henvendelse til lag og foreninger på Utsira. Vi inviterer til
spleiselag til innkjøp av sand til ”Utsira beach”. Sanden er bestilt og vi håper flere blir med
å deler regninga. Takk til Ingvar Eriksen og Jan Kristian Mathiassen låner ut arealene sine
til dette formålet.
Utsira idrettslag

KVISS?
Fartsgrensene på Utsira er 30 km/t.
Hva er fartsgrensen for ATV, moped, traktor og sykkel?

Kulturskolekonsert
Vi gleder oss hvert år, til Utsira skoles kulturskolekonsert. Vi bor på ei lita øy og er få mennesker, men musikalske talenter har vi mange av.
Årets konferansierer var Christine Skare og Tor Kristian Ellingsen. De ønsket velkommen og
det musikalske showet ble åpnet av Jonas og Ihne på piano, med melodien ”Lille måltrost”
og deretter spilte Tobias ”Ro,ro,ro din båt” på gitar sammen med Magnus.
To gutter som imponerte meg litt ekstra dette året var William og Runar. De fortjener en plass
i ”sølvguttene”. De sang på flere av sangene, og jeg, og sikkert mange andre i salen, ble både
rørt og fikk frysninger under sangene ”Sommerfuggel i Vinterland” og ”Fyll ditt sinn med
kjærlighet”. Vi hører gjerne mer.
”Er det noen ”Belibers” i salen?” spurte Christine. ”YEAH” kommer det fra en voksen
mann i salen. Kenneth Klovning har nettopp vært på Justin Bieber konsert med sin kone og to
yngste døtre. Maricris og Ihne dro i gang med en Biebers sang, ”I’ll be alright”. For oss som
ikke er Beiberfans, var det overraskende nok ganske fengende og flere sang med.
Så ble ”Utsiras first lady of rock” presentert; Amanda! Jeg er nok ikke alene om å si at vi fikk
bakoversveis første gang hun entret scenen med svart bakteppe, el trommer, headset og lys i
alle farger for noen år siden. Jeg synes det er knalltøft at hun fortsetter, og i år brillierte hun
med drilling med trommestikkene. Imponerende! Amanda er ikke den eneste ”tromme-jenta”
på Utsira kulturskole. Karianne Klovning er også trommis. Hun har spilt i noen år nå, og spilte under konserten trommer med gruppa Swamp. Det både ser og høres ut for at hun har full
kontroll på stikkene! 
Neste elev på scenen ble presentert slik: ”…..synd at du ska flytta, men me vente i spenning
på soloalbumet ditt.” Mathilde la til at ”.. det e jo min siste konsert på Utsira skole, eg måtte
jo spela då..”. Vi kjøper gjerne plata di! Utsiras kanskje kommende singer-songwriter Mathilde sang bl.a. Riverside av Agnes Obel. En sang vel vært å lytte mer til.
Til slutt var det ungdomsgruppa, SWAMP, som laget festivalstemning i skolehuset. Med dansing, digging og hender i været er det tydelig at gjengen har blitt godt scenevante og vet å få
liv i publikum. Det ble rockemusikk både fra 70-og 2000 tallet, og til og med en bursdagssang til Atle som ble ”noen og førti” den dagen.
Det var vanskelig å følge med på hvem som var på scenen til en hver tid, mange av elevene
spiller flere instrumenter og synger, og mange var på scenen som back-up band ved flere anledninger. Så det er ikke tvil om at elevene på Utsira kulturskole er multitalenter. Christine
takket til slutt læreren: ”Knut, takk, du er en veldig bra kulturskolelærer!”… og takk for enda
en energifull musikkopplevelse!
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Antenna peker ”rett opp”. Det er
visst ikke lov...
Driftssjefen fikk ”hakeslipp”
Helt ut av det blå dukker det opp skriv om ”Forhåndsvarsel om retting” fra Post-og Teletilsynet. Av skrivet går det fram at de har hatt kontroll av vår tillatelse for radioforbindelser ved
vannverket. Greit nok. En bil med antenner på taket svirret rundt her ute 30. april.
Problemet er at ”alt” er galt! Det sendes på feil frekvens, med feil type antenne som til overmål
er montert feil! Det sendes for ofte fra antennen og antennene skal være plassert over 4 m over
bakken… Ikke rart driftsjefen tørt konstaterte at ”her er det mye galt”, da han leste rapporten.
Kommunen har kjøpt tjenesten og utstyret fra en seriøs leverandør. Her er det nok andre enn
driftssjefen som sitter med flau smak i munnen...
Siste nytt: Alt er nå i orden!

Boligetablerere
Utsira kommune yter et særskilt boligetableringstilskudd etter gitte regler. Nå søker John Helge
& Maria Thomassen om kr 200.000 i tilskudd etter at de har kjøpt hus på gnr 30/28.
ÅRSMØTE I DESTINASJON HAUGESUND OG HAUGALANDET AS
Kommunen har en ubetydelig, men viktig aksjepost i regionens turistselskap. 15. mai ble generalforsamling avholdt. Selskapet omsetter for 8,3 millioner kroner. 3,3 millioner går med til
lønn. Egenkapitalen er på kr 268.000. Lufthavnutbygging AS eier 34,88 % av selskapet og
Haugesund og Karmøy kommuner hver seg 19,77 % og 17,44 %.

Siradagane
Politiet godkjenner arrangementet med visse betingelser. Lydstyrke skal holdes innenfor
”rimelige grenser” og musikk skal opphøre innen kl 0130. Arrangementsområdet skal være
tømt innen 02:00. La oss gjøre det enkelt for arrangørene å oppfylle disse betingelsene!
Forvaltningsrevisjon
Kontrollutvalget har vedtatt at årets forvaltningsrevisjon skal gjøres i helseavdelingen. Rutiner
for økonomikontroll og arbeidsmiljø skal sees på innenfor en ramme på 60 timer. Kommunens
revisor BDO AS står for arbeidet.

Siradagane er i gang!
Leder Anders Klovning
har forberedt seg lenge….

Vi husker Anders som en ivrig skolegutt med mange jern i ilden, det
være seg for ungdomslag, fotballag, eller pappas onkler og tanter. Siden
forsvant han til sjøs. Som reder og skipper på ”Leik” ble SiraOppholdene begrenset. Det hjalp på da han fikk kjøpt hus i Neset. Anders liker
aktivitet. Kanskje mest av alt å arrangere konserter. Således stelte han
for noen år siden i gang rockekonsert for egen regning og risiko i tilknytning til Siradagane. Nå er han i ordnede former og har tatt på seg
vervet som leder for Siradagane:
Målet er å skape folkefest. Vi vil presentere Utsira på en god måte. Været avgjør mye… Så
lenge folk har det kjekt… - Det er det som er det viktigaste!, sier Anders som overlater åpninstalene til andre i kveld. F. eks. søster Marte som er ordfører...
Hva er det du ønsker velkommen til? Musikkmessig blir det fredag litt type rocken roll, men
eg håpe at alle som liker musikk vil komme. Første bandet spiller musikk med 50-70-tallspreg,
men litt gira opp, -fortere. Deretter kommer et AC/DC-coverband med originalvokalisten som
var med fra starten på de to første utgivelsene deres.
Lørdag blir de lokale med Kasper, Simen, Knut og med en forsterkning fra byen. Storm Shanty-Choir kommer til å skape liv. Håper pensjonistane får lyst til å komme å sjå! Bandet Atlanter fra Oslo er et nytt moderne rockeband. De har fått velig gode kritikker. På kvelden kommer en duett som spiller coverlåter fra 70-tallet til nå.
Utfordringer? Økonomien… Å få til et godt tilbud til alle innenfor rammene. Budsjettet ser ut
til å bli litt mindre enn i fjor. Å få folk til å stille opp synes ikke å være noe problem! Veret og
økonomien…
Ny lokalitet? Ja, Siratun og sykehjem er ikke en god festivalarena på kvelden. Vi ønsker å
være i havnene. Egentlig begynte Siradagane som en kyst og kulturdag. Hvorfor ikke i nord?
Vi kikte på fryserihallene… likte det vi såg. Så da får vi håpe. Søndagen tar vi likevel i bruk
Sirakompasset. Illusjonisten Johan Ståhl blir spennende å se der!
Boder? Ja, lørdag blir det boder. Kyst-og kulturelaterte boder er målet. Sirabuer prioriteres.
Mat? Ja, det er jo det viktigaste! Det blir gjensyn med Bon, Rex, kystlaget, elevbedrifter, Joker Utsira med flere.

”Det er bare å oppføre seg som om
det var en ordinær samtale”
Tor Kåre Austrheim
16.1.1951
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Plutselig er du kjendis! Vi ser deg stadig vekk på Tv-Haugaland… Er prosjektet ”HåvikMjåsund-Hellevik” det største du har gjort?
Dette er ikke det største prosjektet jeg har vært på. Det er Trekantsambandet i Hordaland, da
også som byggeleder for Bømlafjordtunnelen.
Hva er det mest spennende med jobben?
Å få ting til. Se arbeidene bli ferdige og tatt i bruk. Derfor er det frustrerende å ikke få åpnet Tforbindelsen til avtalt tid.
Du framstår utrolig rolig og beherska på tv- og er god til å forklare. Er du arvelig belasta naturtalent, eller…?
Som intervjuobjekt på tv og avis har jeg liten erfaring, men det er bare å oppføre seg som om
det var en ordinær samtale.
Tror du Sirabuer blir fornøyde med tunnellene?
Jeg tror alle vil bli fornøyd med tunnelene. Det oppleves som lyse og tiltalende å kjøre i.
Hjelper det om båten går til Karmøy?
Det eneste jeg vil si om anløpssted er at går den til Sævland vil det være naturlig å bruke tunnelene hvis du skal til Stavanger, Raglamyr eller kjøring innover E134
Det siste spørsmålet, for å se om han ville ”tråkke uti”. Men han taklet det vel galant…
BULDRING
Det er alltid fristende å prøve seg som fjellklatrer…
Haugaland klatrelag har laget en egen ”klatrefører
for Utsira”. (søk: buldring Utsira) Her gis det innføring i hvor du finner fine steiner som kan bestiges.
Mange steiner på Utsira regnes for velegnede, uutforsket og udokumenterte.
Kan det bli bedre!

Flytebrygger i Søre havn?
I kommuneplan er det medtatt utsetting av flytebrygge fra vestre kailinje i Søre havn.
Denne kai linje er 32 meter, og flytebrygge vil gå ut fra nordre ende av denne kai linje i østlig
retning. Under forutsetning av at utsetting av flytebrygger godkjennes av lagt ut i dette område
av Utsira kommunestyre, vil Kystverket få saken oversendt for endelig godkjenning.
Havnestyret har vært i kontakt med flere aktører som leverer flytebrygger.Det er innhentet anbud fra flere leverandører på flytebrygge med 14 båtplasser. Prosjektet vil finansieres av de
som går inn i prosjektet. Kommunen vil stå som foretakshaver, og andelshaverne får da båtplass eksklusiv moms. En båtplass vil komme på ca 30.000kr avhengig av hvilken leverandør
og type brygge som legges ut.
Vi ber om at de som eventuelt ønsker en båtplass om å ta kontakt med havnestyret.
Om prosjektet realiseres, er avhengig om en får tilstrekkelig mange intresserte som ønsker å
kjøpe seg en fast båtplass. Får vi tilstrekkelig antall interesserte, vil vi gå videre med prosjektet
i samråd med de som har meldt sin interesse. Det vil da bli bestemt stk-pris på hver båtplass.
Før prosjektet realiseres, må alle intresserte bli forelagt en sluttpris på anlegget og stk-pris på
hver båtplass. Videre, bør det vurderes at det dannes en båtforening av de intresserte som kjøper seg båtplass, der det fastsettes regler og rettigheter for brukerne/eierne.
Mottatte tilbud varierer noe i pris. Det er innhentet pris på lik type flytebrygger med brygge
elementer med flyte elementer som kobles sammen i ønsket lengde. Ut fra disse , er det fortøyningsbommer, utriggere på 6 meter. Det er medtatt oppankrings utstyr i de innkomne tilbud
som varierer fra kr 404-475.000.Interesserte bes ta kontakt for mer utførlig informasjon angående de innkommne tilbud og leverandører av flytebrygger.
Ta kontakt med undertegnede, eller Utsira kommune (52 75 01 00) ved Arvid Helgesen.
Arvid Magne Hansen
Formann Utsira havnestyre
Telefon 41517010
E-mail armahans@online.no

Nordrevågen
Neida, vi skriver ikke feil. Stadnamntjenesten på Vestlandet, har sett på vei, eller vegnavnene
som har vært ute til høring. Det blir ikke helt plankekjøring.å gi navn til vegene, unnskyld
veiene? våre...

KONSEKVENSANALYSE AV ENDRINGER AV
ANLØPSSTED
Etter kommuneplanen som snart skal vedtas, skal anløpssted utredes. Det er via Haugaland Vekst allerede
innhentet tilbud på konsekvensanalyse der hovedelementer, muligheter og konsekvenser ved å flytte rutebåtens anløpssted avklares. I følge foreliggende tilbud
vil et slikt arbeid ta 3 måneder fra igangsetting. Så er
du ikke interessert i stedsnavn, ligger det an til at vi får
nok et godt samtaleemne utover høsten...

Noen bryr seg mindre om hvor
rutebåten kommer fra, bare den
kommer godt og med viktige
gaver. En fornøyd pjokk med
pappa Anders Myklebost sin siste
investering.

-Kor gammal er du? Veit ikkje.—Er du
tre, eller fire? Veit ikkje. Er du interessert i jenter? Nei. -Då er du tre.

”KJEKT PÅ BOKN”—DETTE ÅRET OGSÅ!

I år var noen av elevene i 5.-10. klasse nok en gang samlet til hesteweekend på Kro på Bokn.
Aldersgruppa var fra 10-18 år. Dette var 5. året på rad Psykisk Helse arrangerte dette. Det
ble suksess i år også! På programmet sto selvfølgelig ridning og hestestell, ulike idretter,
konkurranser og masse annet kjekt. Denne gangen var det også kajakkpadling på programmet, som foregikk i Tysværvågen hos Tysvær kano- og kajakklubb. Om kveldene var det
duket for forskjellige idretter i ridehallen på gården, etterfulgt av film eller bare avslapping.
Elevene var ganske trøtte om kveldene, etter aktivitetsfylte og kjekke dager. Så det ble tidlig
kveld for mange. Dette er et arrangement som blir satt stor pris på av barna og ungdommene,
som storkoser seg hver gang!
Tekst: Karianne Klovning

Foto: Wenche Sandmo

VENTESKUR PÅ PLASS!
Vi gratulerer og takker både Rutebåten Utsira AS og Kolumbus. Vi skjønner egentlig ingenting. Plutselig åpner det venterom på Garpeskjærskaien med ”Utsira” i store bokstaver på veggen mot gata! Åpningsseremonien 15. mai var kunngjort i begrenset grad og ordføreren forteller at hun nesten ble litt flau under snorklippingen, ettersom så få Sirabuer var til stede… Hadde vi visst om det, ville vi kanskje vært flere… Vi får ta det i bruk i stedet for. Toalett og varmestue kan vise seg å være godt å ha i nøden. Prosjektet har gått unna i en fei. Nå venter vi
bare på at biloppstillingsplassen blir merket opp og at ”Bring” flytter til nye lokaler. Så vil det
vise seg om ”Cognac’en” har fått en konkurrent!
TURISTFORENINGENS ÅRLIGE TOPPTUR!
Turistforeningen arrangerer hvert år en god tur til våre ulike ”topper” i fint oppmerkede løyper. Vi ser nok at det legges ned et ganske så godt arbeid med ”røde pinner” langsetter trasèen! Oppmøtet fra lokalbefolkningen er ikke bedre enn vi kan være bekjente av. Imidlertid
strømmer det på med utenbys turgåere! Slik også dette året. Vi ser av ”facebook” at mange
har fått en fin turopplevelse! Kommer vi sterkere til neste år…?

TRUE BELIBERS!
Kor nærme kom dokke? 30 meter
Ka e beste sangen? Svaret kommer ikke brått... Boyfriend. Me har peiling på sangene og.
Han er søt! Flink til å synge.
Kledde dokke ut? Ja. Vi hadde Justin Bieber sko, jakke,skjorte og smykke...
Ka huske du om 10 år? At han kom på scenen med vinger
Mamma &pappa? Mamma syns det var den beste konserten ho har vore på. Pappa? Veit
ikkje…
Justin er født1. Mars 1994 på en tirsdag kl 00:56 og det var overskya vær. - kommer det trillende ut av jentene. De har orden på det meste.
Hvordan oppdaga dere ham? På facebook kanskje. For 2 år siden.
Hvorfor er det alle jenter som liker ham? Han e søte og flinke til å synge. Flinke til å spille
trommer, gitar, piano, fløyte...alt.
Når alle jenter liker ham, blir det ikke for lite gutter da? Jentene kikker på hverandre...
Amanda og Ihne Klovning viser meg et bilde på mobilene sine: en kjempeposter av Justin!
Den har de hengt på innsiden av soveromsdøra...
Passer han for meg? Nei, du er mann og voksen. Men Kenneth da? Skjønner ikkje koffor
pappa like det…
Og om 10 år tenker jeg jentene husker denne artikkelen også… Vi utenforståere har liten tro
på at Justin har noen betydning da. Men vi har jo ikke peiling i det hele tatt!

SVAR PÅ KVISS side 16:
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NORGES RASKESTE SKØYTELØPER!?
På Utsira ble det gått på skøyter også under krigen. En
arena var Laugarvatnet. Ikke langt unna gamlefyret hvor
det under krigen var installert luftvernartilleri og ei sirene
for varsling av flyalarm. Odd Austrheim forteller om sine
skøyter. Om en modell som måtte knyttes godt fast med
masse snøringer. Vi forestiller oss at det er kaldt i været og
at Odd’s fingrer er ditto frosne:
Så, brått med ett, går flyalarmen! Odd med skøyter på beina
og frosne fingrer. Knutene lar seg ikke løse opp… Odd
springer med skøyter på beina over haug, hammer, smørdusk og tue hjem til Kvalvik. Den dagen mener han at han satte norsk rekord i skøyteløp på tørt
land! Det endte godt, ingen fly, eller bomber, men flydur kunne høres i det fjerne.
Odd Austrheim? Han som eier huset bak tribunen på fotballbanen. Nå er han pensjonist bosatt
på Tou.
APROPOS SKIRENN
Nrk arrangerte som kjent skirenn på Sira i vinter. Odd Austrheim forteller at tyskerne kom
på å sende ut ei jegertropp til Utsira under krigen, utrustet med ski. Fine ski kom til Utsira.
De bomma visst på klimaet. Skiene ble lagra i eldhuset til Millo. Der låg de til krigen var
slutt. Da ble de brukt som fyringsved!
APROPOS NRK
Ordføreren har fått henvendelse fra kringkastingen igjen. Aldri en Siralapp uten Nrk-besøk!
Nå er det Norge Rundt som vil komme til Utsira. Om alt går etter planen og vi er interessante
nok, blir Utsira stedet hvor programlederen skal presentere sendingen fra. Det er snakk om
besøk og opptak i uke 24, med tirsdag 11. juni som selve opptaksdagen.
Vi får se om det blir noe av. Imens kan vi se ordføreren i reprise. Hun var om alt gikk etter
planen på TV Haugaland i går kveld for å gjøre reklame for Siradagane. Opptaket ble gjort
onsdagskvelden.

Øy av sild, sei og hummer med hjerteform...
Utsira, som bankende pulsslag av - hav i storm!
Martin Nag
Så var det arkeologen som fann
kona meir og meir interessant...

UTSTILLING PÅ SIRATUN I SOMMER
I anledning stemmerettsjubileumet vil vi minne oss sjøl på det som skjedde ikke bare i 1913,
året da kvinner fikk stemmerett, men også på det skammelige, stolte, underfundige og til dels
”hemmelige”som skjedde en oktoberkveld i 1925. Hendelsen som ga Utsira et kommunestyre
med 11 kvinner og en mann. 11 varakvinner og 1 varamann.
Vi hensetter oss til 20-tallet og går inn i historien om først og fremst Aasa Helgesen, men også
om de andre kvinnene, lensmannen, Nordås og de øvrige Siralegendene fra den gang. Ja, vi
snakker legender, det være seg Siratrollet, Åsa Helgesen, eller Gjertrud Bakke Kvalvik. Årene
går og kildene i dag er i hovedsak aviser og tidligere nedtegnelser. Det er ikke lenger mulig å
tegne et objektivt bilde av hva som skjedde basert på intervjuer… Historien blir dermed kanskje lettere å fortelle, men sannheten får vi aldri vite!
Mye blir i utstillingen fortalt via plakater, men også igjennom visning av Nrk sin dokumentar
fra 1994. Vi vil prøve å få til ”litt å gjøre” også: Vi leiter fram valgurna fra 1925 og skriver
like godt ut et valg!
Dersom du får anledning til å gi navn til et barn i 2014, og må velge mellom disse navnene.
Hvilket navn velger du da?
Gina, Aasa, Kaia, Tomine, Olga, Gustav, Amanda, Stine, Dagny, Julia, Tomine, eller Malla?
Avgi stemme på offisiell stemmeseddel når utstillingen er åpen i perioden 10. juni til en gang
på høsten! Ved dette valget trekkes det ut vinnere og det første barnet som døpes med vinnernavnet får få litt ekstra oppmerksomhet når den tid kommer!

”Er vi først satt inn i styre skal vi også styre.
Vi vil ikke være nogen kastekjepper”
, sa damene-og gjorde nettopp det. Kanskje blir dette ”slagordet” for utstillingen. Logoen nedenfor kommer i alle fall til å bli en gjenganger. Den er designet av Maren Klovning Hansen.

Vel møtt! Vi håper å få til en dialog om 20-tallet, kvinnene fra den gang og gjerne kvinner generelt. Vi setter pris på bidrag i form av bilder og historier som ikke er fortalte før. Kvinnevalget vekker like mye oppsikt i dag som den gangen, da det egentlig ble forsøkt dysset ned. Men
det gikk ikke…
Nå er tiden kommet til å se tilbake med stolthet på det kvinnene gjorde i en vanskelig situasjon.
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en:

Vi tar en frekkis og bruker Knut Casper Hansen som
illustrasjon i det vi sier takk til årets 17-maikomitè!
Han kommer jo ferdig innrammet…

Casper tok noen tørner på lykkehjulet. Her med Therese
Austrheim, Jostein Austrheim, Tor Erling Skare med
dattera Ida Sofie.

1.maileker på vidvanke…

Følg med på kulturkalenderen
www.utsira.kommune.no!



Men de fungerer godt 19. mai også. Konseptet er velkjent: Kafè og masse barn og voksne samlet rundt ulike
friidrettsøvelser. Arrangør: Utsira IL. Ei god premieutdeling til slutt, er viktig. Det var flere utenbys deltakere i
år, enn normalt. Været var også alt annet enn normalt!

Husk Siraløpet 1. juni!

Godt med folk på tribunen i
det Jonas V Hansen ”flyr”
60 meter på kun kort tid!

≥

Våre avgangselever ønskes lykke til med eksamen i engelsk torsdag 30. mai!

Vi har besøk fra PP-tjenesten og vi skal spise. Det skal skje noe spesielt neste dag og vi
har bestilt kake fra byen. PPT-dama lurer på hva slags kake det er, kan det være fløtekake,
eller sjokoladekake? Nei, det var visst ingen av delene. ”Ostekake”, sier dama fra PPT,
”det er godt!” Da kommer det kjapt fra nabogutten: ”NEI, det e jo barra for MUS!”

