
 

• Det ble samlet inn kr 7000 til folkets gave 
• Hilde og Håvard Nordvik har fått 3 kalver 
• 127 kokte egg i Småvågane langfredag 
• 148 spilte bingo i Sirahallen 
• Over 400 tilreisende turister i påsken 

SIRALAPPEN 
Årgang 6, nummer 6  

Gladnytt! 

Fredag 09.04.2010 

Rutebåten på verksted i uke 16 og 17 
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Den lille havfilosofen: 
- Når du har gått akkurat så langt at du ikke orker å gå et 
skritt lenger, så har du gått akkurat halveis av hva du kla-
rer. Grønlandsk ordspråk 

Kor har du tenkt deg skipsfører Toralf Austrheim? -Vi skal til Skude Verft for å 
foreta 5 årsklassing. Men motorene skal tas til neste år og det samme med aksel-
trekket. Vi tror derfor vi skal ha god tid når 14 dager er satt av.  
Blir det noe ”snacks” (nytt) for passasjerene når dere er tilbake? Nei. Men vi 
skal få spylt vinduene i passasjersalongen. –Et spyleanlegg da? - Ja, automatisk 
høytrykkspyling. Vi trykker bare på knappen! Ja, og forresten skal båtmodellen til 
reparasjon.  
Toralf er ellers fornøyd med regnskapet for 2009 som gikk med overskudd og 
skryter litt av arbeidskapitalen som nå er opparbeidet. Livet er mye lettere med 
likviditeten i orden! Røværfjord går ruta i rutebåtens fravær. Se etter egen info! Vi 
må regne med at noen turer går via Røvær. 
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Månedens sirabu med 
Bulyst: 
Victoria Høiland, 17 
Skule: VG2 Helsefagarbeider på 
Karmsund VGS  
Ka e Bulyst for deg? 
Det som gir meg bulyst e at 
eg trives sammen me dei 
menneskene som bur der, 
og at eg har tilgang te ein 
jobb som eg trives i. 
Det som gjere at eg vil bu på Utsira e den trygghetsfølelsen som eg har 
når eg e der  og at eg trives veldig godt dei folkene som bur der ute. 

Gjør noe kjekt søndag kveld:  
– delta på et kjekt arrangement med Tron Soot-Ryen 
 
Førstkommende søndag kommer Tron Soot-Ryen, den kjente radio-
stemma, til Utsira. 
Det er Folkeakademiet Rogaland som sammen med Folkehelsegruppa i 
Utsira kommune som har invitert ham ut hit. Kl 19:00 er vi alle invitert 
til kåseri/foredrag om mat og kosthold, E-stoffer og hva maten innehol-
der. Plakaten lover enkel servering i pausen. Det ligger an til et flott ar-
rangement, med en spennede stemme, men tidspunktet er kjelkete: Midt 
i fotballkampen! Gå de som kan – søndag 19:00! 

Litt om driften av rutebåten… 
Fra styrets årsberetning for 2009 sakser vi noen nøkkeltall: 
Driftsinntekter: kr 25,8 millioner 
Herav driftstilskudd fylket kr 21,5 millioner 
Resultat før skatt kr 1,02 millioner 
Samlet lønnskostnad kr 8,2 millioner 
Bokført verdi MS Utsira kr 55,5 millioner 
33.373 distansereisende passasjerer 
11.492 biler 
Ms Utsira gjennomfører i neste uke 5 års klassing av båten. Det er satt av hele 
2,5 millioner til dette formålet.  
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Onsdag 21. april vert det kulturskulekonsert i Gamleskulen. Konser-
ten byrjar klokka seks og varer omlag ein time. Etter konserten vert det 
salg av kaffi, brus og kaker der overskotet går til kulturskulen. Her er 
ingen øvre eller nedre aldersgrense så ta med deg slekta og kom på kon-
sert. ” The moon”, ”The Rockefellers” og resten av gjengen ynskjer deg 
hjarteleg velkommen  til årets happening. 

NB: Fare for rock n`roll... 

Roald J. Tellnes ble født i Bergen i 1946, 
og har etter endt utdanning har han vært 
bosatt i Karmøy. Hans uttrykksform er vel-
dig personlig. Han benytter seg av en sjel-
den og spesiell teknikk, materialtrykk. I 
materialtrykk benytter han metall biter, 
netting, plast og andre gjenstander som 
bunnmateriale. Hver enkel bit farges inn 
separat og trykkes inn under stort press. 
Dermed gis det en ny dimensjon til farge-
grafikken. Tellnes arbeider også i andre 
kunstneriske teknikker, bl.a. skulptur og 
maleri.  
 
Roald Tellnes har holdt mange separatut-
stillinger i Norge også i utlandet, mest i 
Europa, men og i USA og Japan. På Vest-
landsutstillingen og Statens høstutstilling 
har han deltatt både med grafikk og skulp-
tur. Tellnes har hatt utstillinger i OL-
landsbyene, først under vinterolympiaden  
på Lillehammer i 1994 og deretter i Nagano 

i Japan under vinterolympiaden i 1998. I 
1996 ble han, som eneste norske kunstner, 
invitert til å illustrere pave Johannes Paul 
II`s bønnebok. 
 
Bildene hans e innkjøpt av flere norske 
samlinger, og av institusjoner i Norden, 
England, Frankrike, Tyskland og Japan. 
Mange av hans hovedverk kan man se i 
Haganes på Sotra utføre Bergen hvor han 
bodde som barn. Her åpnet Fjell Kommune 
i 1993 et permanent museum kalt "Roald 
Tellnes kunstsamling".  
En stor takk til Ragnhild og Tor Håland på 
Dalanustet, som har fått i stand både denne 
utstillingen og utstillingen til Marit Eide 
Klovning. I følge Ragnhild og Tor har vi 
mange utstillinger å se frem til i løpet av 
kommende år. Jeg oppfordrer alle til å be-
søke utstilling på ”Dalanaustet”. Utstilling-
en blir hengende ut april måned.  
      Jarle Nilsen 

Kunstutsiling av Roald J Tellnes åpnet 1. påskedag 
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Første separat utstilling ”med 
hjerte for Utsira” av Kunstner 
Marit Eide Klovning, åpnet pal-
melørdag. 

Det ble en svært spennende dag for 
kunstneren Marit Eide Klovnig palme-
lørdag. Vil det komme folk, ville de like 
bildene og har jeg satt rett pris på bilde-
ne, var sikkert tanker som verserte 
rundt i hode timene før åpning. Med i 
overkant av 80 personer tilstede på åp-
ning, samt 11 solgte bilder første dag ble 
en bekreftelse på at utstillingen ble godt 
mottatt.  

Utstilling ble åpnet av ordfører Jarle 
Nilsen som fremhevet følgende i sin tale: 

Kunstneren Marit Eide Klovning er den 
første fastboende ”Sirakunster” som har 
en egen utstilling på Utsira. Det skal en 
god del mot til for å stille ut sin egen kunst 
på sitt eget hjemsted. Jeg tror nok Marit 
har følt en stor spenning i dagene før åp-
ningen. Første større oppdrag Marit E 
Klovning hadde, var illustrasjonen av 
boka Trollstien. Det var kanskje da mange 
fikk øynene opp for hvilket potensial det lå 
i denne kunstneren. Etter dette malte Marit 
en god del bestillingsverk. Et bestillings-
verk var da en klar beskrivelse av hvilket 
motiv vi ville ha, sånt er det vel litt her på 
Sira. Vi vet kanskje best hva vi vil ha og 
hva Marit skal male. Sånt vil det sikkert 
føles for de nye driverne av Dalanustet. Vi 
vet hvilken mat de bør servere, til hvilken 
pris og nesten når d bør servere den. Vi 
føler oss meningsberettiget.  

I likhet med Marit så håper jeg at vi alle 
våger å bryte ut av det mønsteret og for-
ventningene så blir lagt på oss, det er da 

jeg tror kreativiteten kommer fram i oss. 
For tre års siden valgte Marit å bryte ut av 

et tradisjonelt mønster, hun valgte som vel 
50-åring å søke på kunstskolen i Stavang-
er. Det var ikke en enkel vei. Si opp en 
sikker jobb med gode pensjonsordninger. 
Hun ville realisere seg sjøl. Enkelte rista 
nok på hode, dette var ikke det mønster vi 
var vant med. Begynne på skolen når du er 
50 år. Samtidig velger mannen Arne og gå 
fra en ”trygg” landjobb til å begynne å 
fiske. Han ville også realisere sin drøm. 
Det ble ei spennende tid for Marit. I søk-
naden framsto hu ikke som noen mønster-
elev for Kunstskulen i Stavanger. Verken 
på grunn av sin alder eller kunst utøving. 
Med nød og neppe kom hun inn på skolen.  

Dette ble en turbulent og kjekk tid for Ma-
rit. Her ble hun provosert av en rektor så 
eg ikke akkurat hadde så store tiltro til 
kunstneren Marit E Klovning samtidig som 
hun måtte ta seg av de ”sarte” unge kunst-
nerne blant sine egne medelever. Hun fikk 
føle at hun alle fall ikke på grunn av alder 
fikk noen enklere vei. Avslutning utstilling-
en til Marit høstet svært positiv omtale. 
Jeg tror for Marit må det føles litt som en 
ekstra hilsen til en vanskelig rektor, når 
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 avslutningsutstillingen hennes ble tatt opp i 
den prestisje tunge Vestlandsutstillingen. 

I haust fikk vie besøk av kronprinsparet. 
Komiteen for besøket var klar på at ei av 
gavene skulle være et maleri av kunstneren 
Marit E Klovning og vi gav henne frie tøy-
ler. Jeg må si jeg blei litt nervøs når hun 
kom til meg, noen uker senere, for å fortell 
at hun holdt på å male kronprinsessen i 
sammen med ungene og en hund på en plen. 
Vi hadde kanskje sett for oss et bilde av 
fyret eller noe lignende. Hunden den hadde 
vært mye i media på grunn av at den hadde 
bitt noen. Vi var ikke sikker på om han i det 
hele tatt levde. Vi hadde gitt Marit frie tøy-
ler så vi valgte å ikke gi noen korreksjoner. 
Våger hun så våger vi. Torsdag før besøket 
kom verket til mitt kontor og må si at jeg 
var ikke lite imponert. Når gaven ble over-
rakt var det nok en hel befolkning som stod 
stolt å så på. 

Utstillinga i dag er kalt ”med Hjerte for 
Utsira”. Å alle på Utsira vet at Marit har et 
stort hjerte for Utsira. Jeg vet at Marit har 

arbeidet hardt med lyssettingen i bildene 
sine. I enkelte av bildene har Marit benyttet 
seg av tradisjonell brukskunst, heklede du-
ker m.m. Dette syns jeg er spennende og vi 
ser konturen av en egenart under utvikling. 

Jeg velger å kommentere et av bildene det 
er kalt ”brutte mønster”. Her ser vi skue-
spillerne Irene Halseid bryte seg igjennom 
et hardanger mønster. Finnest det noe mer 
tradisjonelt norsk enn et hardangermønster. 
Kanskje dette motivet er det nærmeste vi 
kommer et selvportrett i denne utstillingen. 
En flotte dama så bryter seg igjennom et 
tradisjonelt mønster, det er vel beskrivelsen 
av kunstneren Marit Eide Klovning. 

Jeg håper vi lar kunstneren i fremtiden få 
bryte flere mønstre. 
 
Etter åpningstalen ble det en tale av kunst-
neren samt hilsen fra mentor og venner. Det 
ble servert musserende vin som på alle åp-
ninger av store kunstutstillinger. Vi ser frem 
til flere utstillinger av vår egen kunstner.   
 

Informasjon fra Bulyst: 
Styringsgruppen i Bulyst har  vedtok i mars måned å tildele følgende prosjekter midler: 
Fellesprosjektet 2010 Røvær og Utsira, Kolnesrevyen, Nymånekvelder for barn, Webside/
nettbutikk utsirahuldrene.no og Islandsprosjekt Generator Utsira. 
 
Budsjett pr. 1.4.2010 viser at det er kr 425545,- disponibelt i Bulyst prosjektet. Prosjektet 
skal vare ut året og søknader som går under satsningsområdene vedtatt av kommunestyret 
vil bli prioritert. Viser til kommunestyremøte 10. Desember 2009: 
 
Kommunestyret ønsker følgende satsingsområder for BULYST i 2010: 
Tilrettelegging og hjelp i forbindelse med arbeidsplasser. 
Tilrettelegging for innflytting og integrering av innflyttere. 
Stimulere til husbygging og salg av nye tomter. 
Ferdigstille satsingen på båtturisme, badestranda og sandvolleyballbanen. 
Det etableres en egen gruppe for samferdsel. Deres oppgave må være å tenke nytt.  
Spørreundersøkelsene bør presenteres ytterligere. 
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Påskeaften 3. April inviterte tilflyttingsgruppen i Bulyst sirabuen 

og påskegjester til arrangementet ”Nåke kjekt” i Sirahallen. Målet 

med eventen var å vise frem noen av Utsiras beste sider. Lag og fo-

reninger, bedrifter og kommunen ble invitert til å ha stand. Tilflyt-

tingsgruppens mest kreative medlemmer Marlin Eriksen og Maren 

K. Hansen stelte i stand et befruktningshjørne med litt info og 

frukt, og lagde et flott energitre. 

Ellen Davies gir 
befruktningshjør-
net tommelen 
opp! 

23. April er den 
datoen flest er født  
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Energitre 
Her kunne du gi ditt bidrag med 
å skrive på et blad hva det er med 
Utsira som gir deg energi. Treet 
står nå nede i den store gangen 
på kommunehuset om du ønsker 
å se resultatet og kanskje henge 
opp et blad. 

Arrangementet ble slått i sammen med årets påskebingo som i år ble ar-
rangert av treningsgruppen i Idrettslaget. Til sammen var det 7 stands, 
men Utsira ble presentert fra mange sider. Kommunen viste på sin stand 
modellen av den nye skolen, idrettslaget stilte med konkurranse i dart, 
lefsedamene tok imot bestillinger og Torstein Hansen solgte blant annet 
årskort til Utsira treningsstuio. Det var mange som møtte opp til både 
”Nåke kjekt” og Påskebingen. Takk til alle som stilte på dugnad og takk 
til alle som kom innom for å delta.    Bulyst 

Ildsjelprisen ble endret til årets energigivere 
 
Tilflyttingsgruppa i Bulyst tok et initiativ til at det burde gis ut noen priser 
her på Utsira. Vi ønsket at personer som hadde gjort noe ekstra gjennom 
året, ut over det som kan forventes av en innbygger som bor på Utsira. 
Alle på Sira bidrar både med stor dugnadsinnsats, politiskarbeide, styre-
verv, eller stille opp på andre måter. Vi så snart at begrepet Ildsjelprisen 
var kanskje litt for tung tittel i og med at den kan linkes opp til den store 
”Ildsjel prisen” som deles ut på idrettsgallen. Skulle vi ha en så høyt 
hengende pris burde vi også hatt en jury og statutter for prisen.Vi ønsket å 
hedre noen som hadde gjort en ekstra innsats for øya i løpet av fjor året, 
som skapet energi for oss andre.  Derfor for omdøpte vi prisen til ”Årets 
Energigiver”.          Se neste side 
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Det kom inn forslag på fire kandidater etter at vi annonserte Ildsjelprisen. 
Vi synes alle forslagene var gode forslag og valgte å gi prisen til alle fire.  
Forslagene hadde både en god 
aldersfordeling og inkluderte 
både personer og lag og fore-
ninger. 
En svært rørt og fnisete pris-
utdelergjeng (Maren, Marlin, 
Marte og Kjersti)  
 

Følgende fikk prisen: 
Utsira Velforening 

Velforening har vist stor innsats både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 
Gjennom sitt engasjement gjennom flere år, har velforeningen skapt ei stor 
dugnadsånd blant befolkningen på Utsira.  De har bidratt til stor givergle-
de. De har videre også bidratt til at Utsira har fremstått som en penere øy. 
De tildeles prisen for deres innsats når gjelder: 

Søppelplukking 
Utallige kafeer 
Tilrettelegging av lekeplasser 
Kles innsamling til Ukraina 
Og nå sist innsamling til kreftaksjonen. 

 

Arthur Nilsen 

Arthur Nilsen har vist en stor dugnadsånd på alle felt på Utsira. Gjennom 
utallige år har hatt bidratt i dugnadsarbeid enten det gjelde barnehagen, 
kirkegarden, idrett og Bulyst m.m.  
Sist nevnes hans innsats i Havnegruppa i Bulyst. Han deler villig vekk på 
fisk når han har fisket og tar seg av både de unge og de eldre i Sira sam-
funnet 
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Kjetil Klovning 

Han har vist stor innsats gjen-
nom året, spesielt innen kul-
turfronten. Vider har han vist 
ett stort engasjement når det 
gjelde forskjellige kulturar-
rangement. Kjetil har vist oss 
at barre vi våger å satse, så får 
vi det til.  

Prisen ble tildelt han for hans innsats som leder av ”Siradagane”. I fjor 
vågde han sammen med de andre i ”Siradagane” å satse på Vestlands-
fanden. Det var et stort løft. I år satser de på DDE og vi er spente på å 
se hva det blir til neste år. Han tildeles også prisen for sin innsats i 
gruppa ”Gneist” og får vel ikke energi av å treffe han nede på Joker. 

Mikal Davis 

Mikal Davis har vist både initiativ, vilje og stor dugnadsinnsats det sis-
te året.  Med gode støttespillere har han vist at vill en noe nok, får en 
det til. Han har stått i det og fullført. 

Prisen til dels for hans innsats når det gjelder etableringen av et tre-
ningsstudio på Utsira. Iden om et treningsstudio kom på idrettslagets 
årsmøte i fjor og allerede i år står treningsstudioet ferdig. 

(Tilflyttingsgruppa i ”Bulyst ”, Kjersti, Marte, Maren, Marlin, Frode 
og Jarle) 

Utsira vs Mykjå 
Utsira skole skal være med i Rogalands-cup. Tirsdag 13. April kommer 
Mykjå skole på besøk. Det kan fort bli årets kamp på stadion!   
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”Ka reke du itte?” 
En del stille nok spørsmål ved 
ordførerens sin til tider store rei-
seaktivitet. Jeg  får jo ofte spørs-
målet ”ka reke du itte” når folk 
ser meg på rutebåten i tide og 
utide.  I denne artikkelen skal jeg 
prøve å gi en for klaring på dette. 
 
Først av alt er jeg ordfører på Utsira i til-
svarende 50 % stilling. I Rogaland Fylkes-
kommune innehar jeg verv som tilsvarer 
34 % stilling. 
I Rogaland Fylkeskommune foregår de 
fleste av de faste møtene i Stavanger, som 
igjen fører til at en må overnatte når jeg 
reiser på møtene. Når jeg sitter som leder 
av Yrkesopplæringsnemnda og som nest-
leder og fraksjonsleder i opplæringsutval-
get, kreves det at jeg deltar på en del kon-
feranser og andre møter. Enten som repre-
sentant for fylkeskommunen som deltager, 
eller som innleder.  Som aktiv fylkespoliti-
ker må jeg også være med på møter i egen 
organisasjon som representantskapsmøter, 
årsmøter og gruppesamlinger. Skal jeg 
opprettholde en posisjon må jeg også være 
tilstede. Mange av disse møtene foregår i 
helgene. Denne reiseaktiviteten belastes 
enten partiet eller fylkeskommunen. 
Når det gjelder ordførervervet blir det også 
en del reising i denne forbindelsen. En 
viktig del av jobben som ordfører er å byg-
ge relasjoner. Det politiske bildet når det 
gjelder hvor politikken blir utøvd har end-
ret seg en del de siste årene. Tidligere ble 
det meste bestemt av kommunen eller fyl-
keskommunen. Nå har vi i tillegg fått et 
mellom ledd, regionen. For vår del er det 
Haugesundsregionen.  Det er bestemt at 

det skal utarbeides regionale planer på de 
fleste områder. Skal vi få midler eller 
gjennomslag for våre saker i fremtiden, må 
vi ofte kunne vise til en regionalplan. Mø-
ter og arbeidet i Haugesundsregionen fører 
selvfølgelig også til stor reiseaktivitet for 
ordfører, men også for administrasjonssje-
fen. 
De neste to ukene vil jeg være 5 dager i 
Dublin og 5 dager i Alicante i regi av 
funksjonen som leder av yrkesopplærings-
nemnda. 
Jeg håper allikevel at min reiseaktivitet 
ikke skaper problemer for noen og jeg har 
alltid mobilen 920 45 922 og pc’en med 
meg på reise. Ring eller send en email 
(jarle.nilsen@utsira.kommune.no) hvis det 
er noe dere lurer på.  
 
Jarle Nilsen  
Ordfører 

Bend-it! 
Lørdag 17. Kl 11:30-14:00 Bane 8 
spiller Utsira gutter 8 år (Markus, 
Hans Petter, Nina, Isak, Ihne, 
Amanda, Mia, Isabell, William, 
Runar, Jonas) på Avaldsnes idrett-
senter mot Vedavåg, Avaldsnes og 
Kopervik. Totalt 120 lag deltar! 
Kanskje bestemor, onkel, eller noe 
sånt stikker innom? 

LYNGBRENNING 
Lyngbrenning på lørdag 10. 
April kl 14.00 ved søppelplas-
sen. 
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FOTBALLTUR? 
Idrettslaget har to sesongkort for utleie. De 
som har lyst til å være med i trekningen om 
disse til kampene FKH-Kongsvinger og FKH-
RBK må melde sin interesse til Rune SMS 92 
49 01 63. Vi er godt i gang og klarte t.o.m. å 
komme på tv med vår ”2 Våge Nilsen”-banner i seriepremieren. Dagens 
båtrute er svært effektiv med avreise 16 og retur 21:30, men det er klart 
vi ønsker oss 5 minutter senere avgang fra byen. Sist kommanderte Ar-
thur ”nå går vi” i det FKH gjorde 3-1 og alle stod likevel. ”Nå går Si-
rabåten” kommenterte en kar lenger bort i rekkene i det vi 8 gikk. Det 
viste seg å være presten! Han har fast plass litt bortenfor oss. 4-1 såg vi 
i porten og 5-1 hørte vi lyden av et stykke nede i gata. Så om båten kun-
ne vise nåde og vente i 5 minutter… 

Personalmøte for kommuneansatte 
 
I går var det personalmøte for alle ansatte i kommunen. Ordfører foredro 
litt om omdømme-teori og presenterte kommunens vedtatte drøm: at 
”Utsira gir energi” og verdiene som snart skal ut på høring: Humor, 
raushet og driftighet. Deretter var temaet kommunikasjon. Her var to 
driftige damer fra Navs arbeidslivstjeneste foredragsholdere, eller in-
struktører. Vi ble utsatt for diverse øvelser. Tida gikk ganske fort, så det 
må ha vært ok. Målet var antagelig at vi skulle skjønne verdien av å 
være ”løsningsfokuserte” i stedet for problemfokuserte. I praksis vil det-
te si at vi i stedet for å være opptatt av å finne feilen: hva som gikk galt 
og legge skylda på seg selv og alle andre, heller skal stille spørsmål som: 

Hva skal til for at…. 
Hva fungerer? I tilfelle hva gjør at det fungerer?  
Har du noen tanker om hva som kan være til hjelp?  
Er det noe som kan løse situasjonen, slik du ser det? 

 
Øvelsen ble prøvd ut på pleie og omsorgssjefen allerede i dag tidlig. Så 
får vi se om vi blir flinkere etter hvert…  



--  Utsira gir energiUtsira gir energi--          www.utsira.no  www.utsira.no    

Ka skjer: 
* Søndag 11.4 19.00 Foredrag  m/Tron Soot-Ryen: Hjelp - hva skal jeg 

spise? Allrommet. 
* Tirsdag 13.4 Formiddag. Fotballkamp Utsira - Mykjå. Utsira Stadion. 
* Onsdag 14.4 18.00 Nymånekveld - Spillekveld for de eldste, fra mel-

lomtrinnet. Fyret. 
* Torsdag 17.4 Se plakat Ryddedag - Utsira velforening inviterer til sin 

årlige fellesdugnad. Oppmøte ved Joker. 
* Onsdag 21.4 18.00 Kulturskolekonsert. Gamleskolen 
* Torsdag 22.4 16.30 Fortellerstund - Nina Nesheim. Utsira folkebibli-

otek markerer verdens bokdag. Biblioteket 
 

 

En opplevelsesrik kveld på ”Jokerlofte” 

Joker i samarbeid med ”Folkets gave” og kokken Camilla og Leif inviterte til treff på 
”Jokerlofte” torsdagskveld. De ca. 40 fremmøtte fikk først en presentasjon av Folkets 
gave av initiativtager Alf Edvin Hovda. 

Folkets Gave 

Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS (HSR) ble 50 år i 2007. I den 
forbindelse tok Haugesund og Karmøy Revmatikerforening (HKR) et initiativ til et 
prosjekt som kalles "Folkets gave til HSR mot 2057". "Folkets gave til HSR mot 2057" 
skal være så stor og spesiell at den skal vare i de neste 50 år. 
Folkets Gave skal ene og alene gå til inventar og spesialutstyr i HSR sitt planlagte ny-
bygg ved sykehuset. Aksjonen vil vare helt frem til og med 2010. 

Etter dette ble vi servert en kraftig og god ”Brendssnut ” og sjokoladekake fra de emi-
nente kokkene Camilla og Leif. Vi ble underholdt av ”siravennen” Gunnar Andersen, 
til glede for både de helt yngste og de eldste. Det ble gjennomført loddsalg og de kom 
inn kr. 7000,- til ”Folkets gave”. De tilreisende var imponert over beløpet, mens vi som 
var tilstede var mest imponert over de flotte premiene.  I trekning var det både weekend 
for 2 på Rica Maritim, proviantkasse, 2 fruktkasser, duk, Tellnes bilde til en verdi av 
6 000 kroner, en god del cder, iskaker og kruser. Det var også Quiz med flotte primer. 

En hyggelig kveld for oss som var tilstede. En stor takk til Kjetil, Camilla og Leif som 
tok seg arrangementet. For de som ikke hadde anledning til å delta men ønsker å bidra 
til landets beste rehabiliterings- og opptreningsinstitusjon i Haugesund, så mottas gaver 
på dette kontonummeret: 5082.05.11171.      (Jarle Nilsen) 


