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SKAL DU HANDLE?

I morgen skal seniorene surfe

PRØV VÅR
PRISGUIDE

ÅKREHAMN: Torsdag 29. september markeres Senior-surf-dagen over
hele landet, på 501 steder. Seniornett Åkrehamn skal avholde den på
Karmøy Kulturhus, i 3. etasje nord. Tidspunktet er fra kl. 12 til 15.
Det blir nybegynnerinnføring i bruk av tastatur, mus, symboler, etc.
Deltakerne blir kurset i sosiale medier, finne fram på Wikipedia, blogger,
debattfora og YouTube. De får lblant annet lære hvordan man deltar på
sosiale medier, legger inn kommentarer, videoopptak og lignende. Det
blir også en innføring i bruk av digitale bibliotektjenester.

Eiendomssalg
Andel av Ringgata 18 (Gnr 58,
bnr 392) er overdradd fra Trond
Arne Lind til Kitty Elise Lind
Fremmersvik og Jan Marinus Lind
(17.08.2011)
Myrdalvegen 22 (Gnr 15, bnr
1652) er solgt for kr 2.790.000 fra
Jan Kenneth Ferkingstad til Bjarne
Mannes og Eliann Monsen Lund
(18.08.2011)
Andel av Gnr 15, bnr 145 er
overdradd fra Olena Oppigard til
Margunn Taraldlien, Andreas
Oppigard, Frida Marie Salvanes og
Ole Magnus Oppigard
(18.08.2011)
Gamle Skeievegen 5 A (Gnr
83, bnr 195, seksjon 3) er solgt for
kr 1.390.000 fra Gunnar Eikje og
Belinda Travieso til Thor Harald
Mannes (19.08.2011)
Stongsvingen 13 F (Gnr 15,
bnr 1749, seksjon 11) er solgt for kr
2.890.000 fra Sjøen Trygve J as til
Geir Arthur Sørvik (19.08.2011)
Andel av Gnr 66, bnr 58 er
overdradd fra Kjell Sigurd Aase til
Christian Aase og Elia Bjarta Aase
(19.08.2011)
Vikjå 18 (Gnr 140, bnr 18) er
solgt for kr 1.000.000 fra Kjell
Arne Eriksson og Frank Kåre
Eriksson til Roger Vikshåland
(22.08.2011)
Salget omfatter også Gnr 140,
bnr 19 og Gnr 140, bnr 144
Gnr 82, bnr 6 er solgt for kr
600.000 fra Sigvart Kristian Røkke, Marie Røkke og Arne Henry
Røkke til Arild Hansen
(22.08.2011)
Visnesvegen 22 (Gnr 85, bnr
106) er solgt for kr 1.450.000 fra
Henry Johan Spidsø til Jaroslaw
Kalinowski (22.08.2011)
Slettavegen 95 (Gnr 5, bnr
410) er overdradd for kr 1.300.000
fra Pål Inge Brun til Jostein Arve
Brun (22.08.2011)
Rekkjevegen 15 (Gnr 3, bnr
313) er solgt for kr 2.400.000 fra
Arvid Andreas Brun til Jan Arve
Vikshåland (22.08.2011)
Havnegata 19 (Gnr 58, bnr
354) er solgt for kr 1.750.000 fra
Mona Ferkingstad til Svein Hodne
og Tassanee Naewphaingam
(22.08.2011)
Rindavegen 42 (Gnr 15, bnr
811) er solgt for kr 1.870.000 fra
Magnhild Vea til Anna Karolina
Bubnowicz og Wojciech Bubnowicz
(22.08.2011)
Vektarhagen 1 A (Gnr 42, bnr
232) er solgt for kr 1.650.000 fra
Geir Knutsen til Linda Dyrland
(22.08.2011)
Salget omfatter også andel av
Gnr 42, Bnr 197
Rekkjevegen 13 (Gnr 3, bnr
69) er overdradd for kr 1.500.000
fra Jostein Arve Brun til Pål Inge
Brun (22.08.2011)
Hindaråkervegen 15 (Gnr 82,
bnr 122) er solgt for kr 1.650.000
fra Svein Roger Johnsen Torgersen
og Evy-Renate Heggheim Mardal
til Morten Hinderaker og Frida
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Har samlet vea
Ukentlig får den
kjære jubilanten
besøk av nærmere
500 mennesker.
Tekst: THERESE ESPELAND
Foto: ALF-ROBERT SOMMERBAKK

VEDAVÅGEN: – Det blir nok fullt hus her
når vi holder jubileumsfesten, sier formann i styret for Betel i Vedavågen, Jan
Rosberg.
Det er bedehuset Betel Vedavågen
som skal feire sine første hundre år. Fra
onsdag til søndag neste uke vil jubilanten markeres med ulike tilstelninger i
bedehusmiljøet.
– Det er utrolig mange på Vea som
har et forhold til huset. Onsdag, torsdag og fredag vil vi ha konserter med
både kor og solister. På lørdag blir det
jubileumsfest, sier Rosberg.

Hadde ikke mer plass
Kristenmiljøet på Vea har stått sterkt
siden begynnelsen av 1800-tallet. Men
menigheten slik veabuen kjenner den i
dag begynte for alvor å samle seg da
en ung predikant ved navn Adolf
Bjerkreim kom til bygda i 1910.
– Da samlet folk seg til vekkelsesmøter i det gamle skolehuset. Men det ble
snart så dårlig plass der. Det sies at det
ble så vondt å puste der inne at de måtte bygge større hus, sier Egil Svela, som
har vært sentral i arbeidet med å skrive
jubileumsskriftet til Betel Vedavågen.
I desember 1910 ble det bestemt at
et nytt hus skulle stå klart innen det
påfølgende året var omme.
– Alt under det første møtet ble halvparten av pengene som skulle til for å
bygge huset, samlet inn. Hele 6.000
kroner, sier Svela.
Og ved hjelp av sterk dugnadsånd
og mye arbeid sto huset klart 26.
november 1911.

Stor dugnadsinnsats
Siden ferdigstillelsen av bygget er
huset blitt oppjustert noen ganger. Siste gang i vår i forbindelse med det
kommende jubileet. Alt arbeidet er
gjort på dugnad.
– Bedehuset har en sterk posisjon i
bygda. I løpet av uka regner jeg med at
rundt 500 personer er innom her, sier
Rosberg.
Det er så å si alltid aktivitet i den lille
hvite bygningen. Ti forskjellige organisasjoner har Betel som møtested. I
løpet av uka holdes det korøvelser for
fem forskjellige kor for fem ulike
aldersgrupper. På søndagen er søndagsskole. Og på mandagen møtes
Guttelaget Utsyn i sløydsalen i kjelleren.
– Guttelaget Utsyn er et ekstremt

STOR AKTIVITET: Hver mandag møter Emil Olsen (fra venstre), Espen Amland og Halvard Rosberg i sløyd

populært tilbud og har vært det siden
vi begynte med dette i 1967, sier Svela
som da var en av dem som startet guttelaget.

Er her hver mandag
Torbjørn Mesøy Mannes og Anders
Ingulstad, som begge fyller åtte år i
oktober, er på plass ved sløydbenkene
hver mandag.
– Nå brenner jeg et vikingskip på
denne verktøykassen. Men hadde jeg
fått velge selv ville jeg brent på et bilde
av Michael Jackson, sier Ingulstad.

Han og Mesøy Mannes synes det er
kjekkest å hamre og brenne motiver
inn i tre.
– Jeg har tidligere laget biler, og et
skilt, forteller Mesøy Mannes.
– De tingene jeg får beholde selv skal
jeg gi bort som presanger. Mamma
skal få en av tingene jeg lager her til jul,
skyter Ingulstad inn.

Kjøpt ny tomt
Men selv om jubilanten skal feires fem
dager til ende neste uke, er det mye
som tyder på at det ikke vil bli noe 200-
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Festdeltakere i slagsmål

Sundvegen på 25. plass

ÅKREHAMN: Ved 23.45-tiden mandag måtte
politiet ta turen til en fest på Åkra.
– Det oppsto slagsmål mellom to deltakere i et drikkelag i en privat bolig. Partene hadde
roet seg da politiet kom, og den ene forlot stedet,
sier operasjonsleder Torger Stødle ved Haugaland
og Sunnhordland politidistrikt.

SAMFERDSEL: Rogaland fylke har sendt ut på høring en prioriteringsliste for
trafikksikkerhetstiltak i ny transportplan for Haugalandet. I neste uke skal politikerne i teknisk utvalg behandle saken. Teknisk sjef foreslår at politikerne går inn
for en del endringer på forslagslisten til fylket. Først på en 25. plass har fylket
satt opp mye omtalte Sundvegen. Teknisk sjef foreslår å flytte gang- og sykkelvei langs Sundvegen opp på en 1. plass. På fylkets liste er sykkeltiltak over Karmsund bru prioritert øverst. Siden denne er en del av E 134 og en del av nasjonal
stamvei, mener teknisk sjef at tiltak der må over i Nasjonal transportplan.
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Ordførerens
dag
ONSDAG
28. SEPTEMBER:
Hele dagen: Studietur for
ordførere og rådmenn
(Skottland).

buen i hundre år
GLEDER SEG: Egil Svela (til venstre) og Jan Rosberg, styreformann i Betel
Vedavågen, ser fram til jubileumsuken neste uke.

BRENNER FOR SLØYD: Torbjørn Mesøy Mannes (til høyre) og Anders
Ingulstad brenner inn dekor på verktøykasser. Arne Jakobsen, som startet Gutteklubben Utsyn for over 40 år siden, ser til at alt går riktig for seg.

salen i kjelleren til Betel Vedavågen. Siden 1967 har gutter i barneskolealder møttes her lage alt fra verktøykasser og tresleiver.

års jubileum i Betel Vedavågen.
– Styret har kjøpt seg en tomt
litt utenfor sentrum. Med tid og
stunder kan det være at vi bygger nytt hus der, sier Rosberg,
men legger til at de ennå ikke
har noen konkrete planer om å
flytte på seg.
– Vi vil nok være her i mange
år til, legger Rosberg til.

therese.espeland@h-avis.no

HAR SATT SPOR: Siden 1967 har de fleste av dem som har vært med i Guttelaget Utsagt å svidd inn navnene sine her.

STERK KORTRADISJON: Kor og sang har hatt en sterk posisjon i i Betel
Vedavågen helt siden begynnelsen.

