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Filmstjerner
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Fylte 75 år
Ordførar Otto Harkestad nytta
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skryta av Vik.

Side 4-5
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Svelgen.
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I ausande regnvær
samla «vikamannen»
seg til krabbefest i partyteltet på Vikakaien.
Det var god stemning blant dei
omlag 55 personane som møtte
opp.

Nok ein vellukka
krabbefest på kaien

– Spesielt kjekt var det å sjå
at nye innflyttarar til Vik var
med på den lokale skalldyrsfesten, seier Thora Vik, leiar
for grendelaget.
Eit høgdepunkt på festen var
då Øyvind Strandheim stod i
budøra og kåserte rundt temaet
“60-åringen sett frå eit barne-

sinn”. Mange av dei frammøtte
kjende seg att i skildringane
Øyvind gav. Han held forsamlinga engasjert og lydhør i KÅSØR: Øyvind Strandheim er flink med ord,
og på krabbefesten held han kåseri.
bortimot ein halv time.

GODT
MED
KRABBE:
Både
“nye” og “gamle”
vikafolk fann tonen
på krabbefesten.

øygarden
elektriske as

Tlf. 5638 9424 Faks: 5638 8040
Øygardsvegen - 5336 Tjeldstø
Epost: post@oygarden-elektriske.no
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HAR KONTROLL: Jaktlaget skyt og parterer hjort. Frå venstre: Bjørn Vik, Torleif Toft, Ole Jacob Vik og Johannes Vik.

Ekspertar på hjortejakt
Desse jaktkarane veit korleis dei
skal fella og handtera ein hjort.

Nokre dager etter at hjortejakta tok til 1.
september kunne jaktlaget frå Vik saman
med ein toftemann, hausta inn to store hjortar som kvar hadde ei vekt på over 50 kg.
– Det å finna hjortane i eit ulendt terreng
er eit arbeid som krev tolmod. Lange dager
på vaktpost utan å sjå eit einaste dyr er det
mest vanlege, seier Bjørn Vik.
Bjørn fortel at dei har ein kvote på fire dyr
på Toftøy i år. Det er mykje hjort å sjå, helst
før jakta startar.
Hjorten kjem truleg til Toftøy sjøvegen
over Hjeltefjorden.
Ole Jacob Vik har lang erfaring og er stø
på avtrekkaren når ein hjort skal fellast.
Kniven går lett når hjorten skal parterast.
Dei åra han har vore med på dette, har han
felt og partert flere titals dyr.

KIWI

mini
pris
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Skryt av det gode s

Ordførar Otto Harkestad seier bedehuset har
mykje av æra for det
gode samholdet på Vik.
– Det er eit samhold på Vik få
andre bygder har. Der spelar bedehuset ei rolle, for mange høyrer
til der, seier Harkestad.
Ordføraren var ein av fleire som
held innlegg då det var fest i bedehuset laurdag 8. september i
høve husets 75-årsjubileum. Øygarden har 15 bedehus, og Vik er
kanskje det mest aktive av alle.
Nesten kvar kveld er det aktivitet
i huset som har vore ein motor i
samfunnslivet på Vik i 75 år.
– Vik bedehus er ein institusjon
i landskapet, i bygda og i kommunen, seier Harkestad. Han
hadde også med seg ei gåve på
5000 kroner til jubilanten.

Samla heile bygda

Knapt 100 menneske var med
og feira 75-årsjubileet. Dei fekk
festmåltid og underhaldning frå
mange gode innleggshaldarar.
Solbjørg Vik var ein av dei som
såg tilbake på kva bedehuset har
betydd for bygda.
– Bedehuset samla heile byggda. Alle tok del i bygginga, og
alle fekk eit forhold til huset,
seier Solbjørg.
Heile hennar liv, og meir enn
det, har bedehuset stått der det no
står. Men det var ikkje sjølvsagt
at Vik fekk sitt eige bedehus. På
1930-talet gjekk diskusjonen om
Toft og Vik skulle ha felles bedehus om lag der huset til Ingvald
Vik står i dag. Men folk vart ikkje
einige, og enden på visa vart som
kjent at både Toft og Vik fekk
sine eigne bedehus. Hellemann

Skjelanger gav ei verdifull gåve då han donerte
tomten som bedehuset står på.
– Jorda var verdifull, så ein kan forstå at bygdefolka vrei seg i høve til å gi i frå seg dyrebar mark.
Men Hellemann gav det forløysande ordet, seier
Solbjørg.

Mykje dugnad

Livet på bedehuset på Vik, og i pietistiske miljø
elles, har ikkje alltid vore prega av like mykje liv
og jubel.
– Ein valde vekk galleri for å hindra knising frå
ungdommen. Livet på bedehuset kunne kjennast
tungt og trangt. Det var ikkje mykje plass til smil,

seier Solbjørg. Ho peikar både på teologiske og
verdslege årsaker til dette.
– Dei som var gamle på 1950-talet hadde opplevd døden som ein hyppig gjest som tok både
ung og gamal. Og mykje var synd og straffa for
synd var og er døden, seier Solbjørg.
Bedehuset har vorte til, og eksisterer framleis, på
grunn av dugnadsarbeid og gåver. Spesielt i tidlegare tider må ein kunna seia at folk ofra mykje
for huset.
– Dei hadde lite, men dei gav. Dei hadde lange
og travle dagar, men dei ytte dugnad.

TH. HELLESØY A/S
TLF. 5635 7140 - 5337 Rong
EUROSPAR

Samlingsplass for alle

I bedehuset på Vik heng ei utsmykking med påskrifta “Ordet
um krossen er ei Guds kraft”.
Men sjølv om bedehuset har vore
alfa og omega for folk på Vik sitt
kristenliv, har også bedehuset hatt
ei viktig sosial betydning. På jubileumskvelden såg Harry Wiig
Andersen tilbake på kor stor rolle
bedehuset har spelt for lokalsam-

e samholdet på Vik

ORDFØRAR OG FORMANN: Ordførar
Otto Harkestad (til v.) og Morten Torsvik, formann i Vik bedehus.

funn og folk. Mange kjenner Wiig Andersen
som predikant, tidlegare ordførar, rektor ved
Nordhordland folkehøgskule og reiseleiar
på turar til Israel.
– Det er ingen tvil om at bedehuset har
vore eit samlingshus gjennom generasjonar.
Og mange stader var bedehuset det einaste
forsamlingshuset i bygda.
Sjølv om det er vanskeleg å sjå det for seg i
dag, var hendingar som juletrefestar og misjonskveldar store høgdepunkt i bygda, før
privatbilisme, fastlandsforbindelse, oljerikdom og internett inntok bygdene våre.
– Det var ikkje så mykje å ta seg til, og ein
god del menneske som ikkje hadde tatt i mot
Jesus kom slentrande dei også. Dei kunne
laga litt sjau, og dei kunne gjerne ha snust
på flaska. Stundom var det så mykje bråk at
det måtte vera politi utanfor, men bodskapen
var at det var ein som vart fødd i Betlehem
og som sidan gjekk til Golgata, mimrar Wiig
Andersen.

Lærte folk om verda

Bedehuset spela også ei rolle for folks

kunnskap om andre stader i verda gjennom misjonsarbeidet, og vart ein skule i organisasjonsliv
og møteleiing for mange.
– Den store verda vart opna for folk, og menneske her heime vart sett i brann for å frelsa folk
i Kina, Afrika, folk i bygda og familien. Det var
ikkje dei sprekaste bildene desse misjonærane
kom heim med, men me hadde ikkje anna, seier
Wiig Andersen.
Til misjonsarbeidet høyrer også all duganden
som har vorte gjort till dømes for å kunna halda
basarar. Bedehuset og evangeliet skapte engasjement, og kvar ledig stund vart nytta for å laga
sokkar, dukar og anna som kunne loddast ut til
inntekt for misjonen. Det var aldri snakk om
støtte frå staten.
Bedehuset har vorte brukt til alt. Mange festar
har vorte feira i bedehuset. Når døden kom på
besøk, var huset brukt både til bårehus og samlingsstad før og etter gravferda i kyrkja. Born har
fått kunnskap om Edens hage, Noas ark, Jesus,
jul og påske gjennom søndagsskulen. Alle frå
ung til gamal har fått innblikk i ein unik songskatt gjennom korarbeid og allsang. Men først
og framst er det kristen forkynning og vekkjing

5

FLOTT MUSIKK: Anita Barsnes spelte
piano og song på jubileumsfesten. Hennar
opptreden var eit høgdepunkt.

bedehuset har handla om.
– Kvifor vaks det opp bedehus på kvar øy?
Jo, alt var ei forlenging av vekkjing. Emisæren
forkynte alltid med utgangspunkt i ein konservativ teologi. Liberal teologi har aldri fått innpass
på bedehuset, seier Wiig Andersen.

Treng brennande hjarter

Men kva no for bedehuset? På Vik er aktiviteten
framleis blomstrande, men rundt om kring er det
sentralisering og nedlegging av mange bedehus
som pregar Kristen-Norge.
Olav Martin Vik, som leia jubileumskvelden, og
formann Morten Torsvik peikte på fornying som
eit kvalitetstrekk ved Vik bedehus.
– Dei eldre har alltid delegert og gitt frå seg
ansvar til dei yngre. Og så har dei ikkje slått beina vekk under nye tankar. Det har vore enormt
mange som har stilt opp og som har fått ansvar,
seier Olav Martin. Morten kom med følgjande
oppmoding til folk på Vik:
– Framtida til bedehuset er avhengig av at me
stiller oss til disposisjon for Gud. Her trengs meir
enn ord. Her trengs brennande hjarter og villige
hender. Arbeidet gjer seg ikkje sjølv.

Toftøy Nærmiljøutvalg
-arbeider for eit triveleg og godt
nærmiljø for alle på Toftøy
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Familienytt
Til
Ola og Kari

Gebursdag
75 år
Olav Johan Vik
fødd 8. oktober 1937
Marie Birgitte Askeland
fødd 9. oktober 1937
Norunn Dagnhild Landro
fødd 28. oktober 1937
70 år
Stein Justnæs
fødd 19. oktober 1942
Asbjørn M. Vik
fødd 5. november 1942
65 år
Thora Vik
fødd 31. oktober 1947
Sigurd Konrad Vik
fødd 10. desember 1947
60 år
Kjellaug Norunn Solsvik
fødd 5. desember 1952
55 år
Roy Torsvik
fødd 15. desember 1957
50 år
Vidar Torsvik
fødd 9. september 1962
35 år
Birthe Vik
fødd 14. november 1977
25 år
Pål Vik
fødd 10. oktober 1987
20 år
Pernille Vik
fødd 19. oktober 1992

Fødd
Emma Mathea
fødd 2. oktober 2012
foreldre er Anne Linn og
Christian Vatnedalen Vik

ERFARNE SJØMENN: Ole A. Vik (til v.), Magnus Vik og Per Tore Vik bidreg til film om landnotkast i Svelgen.

Filminnspeling på Vik
I 2013 kjem det
film om landnotkast i Svelgen.
Innspelinga er i
gang.
Larsenaustet var arena
for filmopptak i september. Der skulle ein foreviga det spesielle landnotkastet som fann stad i
Svelgen frå etterkrigstida
og fram til 70-talet.
Det var Larsefolket som
hadde best tak på dette
spesielle fisket.
Vik grendelag lagar no
film om fangstmåten fiskarane brukte for å skaffa

mat til heimane på Vik.
Pale var middagsmat hjå
alle på Vikagarden både
ein og to gongar i veka.
I dette første filmopptaket konsentrerte ein seg
om å setja båt på sjø, dra
ned kastenota, og ro ut
Vikavågen med kurs mot
Svelgen. 13 personar var
engasjerte i filmopptaket
denne dagen.
Det fell mange gode
kommentarer som fekk
stemningen og låtten
fram hjå filmskaparane.
Neste opptak vert i mai
2013. I denne månaden
sig pala inn i den sterke
straumen i Svelgen.

Fødd

FILMGJENGEN: Frå venstre: Ole A. Vik, Per Tore Vik,
Ole Toft, Gerhard Vik, Rolf Vik, Ottar Vik, Asbjørn Vik, Per
B. Vik, Olav Johan Vik og Magnus Vik. Borna i front er
Elias Solsvik og Magnus Rong.

Svelgen forsøpla med
boss og feilparkering
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SPREK: Magne Sture (til v.) og Eiliv Lønningen har sett seg lei på at folk forsøplar friområda i Knappen.

Turistar som kjem
til Svelgen for å
fiska, feilparkerer,
forsøplar og etterlet seg ekstrement.
– Dette har vore eit problem i fleire år, men dei
siste åra har det auka i

omfang. Kva viss det tek
fyr i skogen her? Då vil
det spre seg til husa, seier
Eiliv Lønningen.
Saman med Magne
Sture viser han Vikaskarven kor forsøpla naturen
ved nydelege Svelgen har
vorte. Medan me går langs
stien bort til “kanona” ser

me tomflasker, emballasje
til slukar, plastikkposar,
eingongsgrillar og restar
etter bål tent innimellom
trea. Til og med dopapir
og spor etter at folk har
gjort sitt fornødne er å sjå.
Det ser ut til at dei som
kjem til Svelgen for å
fiska eller berre nyta det
flotte sundet, rett og slett
hiv frå seg bosset når dei
går.

- Folk bryr seg ikkje

Lønningen, som snakkar
på vegne av velforeininga i Knappen i denne
saka, fortel at det hadde
sett mykje verre ut, hadde
det ikkje vore for at folk
i nabolaget tok ansvar og
rydda innimellom.
– Det står skilt fire-fem
stader om at det er for-

bode å kasta boss, grilla
og å gjera opp ild. Men
folk bryr seg ikkje, fortvilar, Lønningen.
Ei anna ulempe er at
turistar parkerer langs dei
smale vegane sør i Knappen. Dette er eit opplagt
problem for branntryggleiken, i tillegg til at det
ikkje er noko kjekt for
bebuarane å vera omringa
av bilar og turistar.
– Difor har me sendt
søknad til kommunen om
å få eit skilt om at berre
køyring til eigedomane
skal vera tillatt. Parkering for friområdet må
skje nede ved Teknologisenteret. Der er det også
mogleg å kasta boss, seier
Løningen.
Han håpar dette kan
gjera at pågangen av turi-

FEILPARKERING: På
fine dagar, kryr det av bilar
langs husa sør i Knappen.

BÅLANSVARLEG: Johnny Dåvøy har jobben med å tenna bålet.

FORSØPLING: Det manglar
ikkje på skilting, men likevel flyt
bosset. Eit problem er at det ikkje
fins bosspann.

star vert mindre.
– Folk gidd ikkje å gå så langt,
og det er kanskje ein annan type
menneske som kjem når ein må
gå eit stykke for å koma til friområdet, enn kva som er tilfelle
i dag, når det er fritt fram for å
køyra heilt fram til Svelgen.

Mange frå utlandet

Mange av dei som er i Svelgen
er ifølgje Lønningen frå AustEuropa eller snakkar arabisk.
Dermed kan kulturskilnader
og språkproblem vera ein del
av forklaringa på situasjonen i
Knappen.
Slik det er i dag kan det i alle
fall ikkje halda fram. For Knappen-bebuarane er begeret fullt.
På godversdagar er det minst
10 bilar som står parkert sør i
byggefeltet, og 30-40 personar
er å sjå i Svelgen. Og det på ein
stad utan toalettfasilitar eller
bosspann.
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Bygdebok
som julegåve?

Returadresse: Vikaskarven
		
Norvald Vik
		
5337 Rong

Leif Heggernes på Vik

Det er framleis mogleg å
få kjøpt Bygdeboka for
Vik. Einkvar som kjenner
tilknytning til Vik, bør ha
denne i bokhylla si. Boka
kan kjøpast for 500 kroner
hos Thora Vik.
Tlf: 979 77 822. E-post:
thoravik@online.no

Klart for ny
jentefest
Vik grendelag inviterer til
jentefest også i år. Det skjer
fredag 19. oktober klokka
20 i Toft forsamlingshus.
I år vert det servert skalldyr, kaffi og kaker. Drikke
til maten tek du med sjølv.
Billett kroner 100. Påmelding til Thora Vik.
Tlf: 979 77 822. E-post:
thoravik@online.no

Samla inn
85.000 kroner
Kvinneforeninga til NLM
på Vik hadde sin årlege
basar siste helga i august.
Det vart samla inn imponerande 85.000 kroner
til misjonen. Det var sal
av handarbeid av ypperste
kvalitet, lodd, mat og kaffi.

– Me er svært takksame over
at bygdefolket stiller opp
på messene, seier Oddbjørg
Vik.

Vikaskarven
Redaktør:
Øystein Vik
I redaksjonen:
Norvald Vik
John Solsvik
Bjarte Vik
Ottar Vik
Internett og e-post:
www.vikaskarven.net
post@vikaskarven.net
Fire nummer pr. år.
Trykkeri: Bodoni AS

HEIDRA AV STATEN: Leif Heggernes har fått ei høgthengjande utmerking
frå staten Senegal for sin innsats. Her saman med Kjellaug Å. Vik.

Leif Heggernes har arbeidd
som misjonær i Senegal i 41
år. Han har i desse åra gitt
ei ny framtid til mellom 50
og 60 born.
Leif Heggernes er ein misjonær av
det utradisjonelle slaget. 65-åringen
reiste til Afrika for 41 år sidan på
eige initiativ, og starta ein heim for
heimlause born.
Heggernes, som kjem frå Askøy,
har gjennom heile si teneste besøkt

Noreg og Vik jamnleg. Ofte har han
hatt med seg eit av borna på Noregstur.
På Vikagarden har han mange
faste gjevarar, som er med og finansierer barneheimen i Senegal, og 9.
oktober var han tradisjonen tru på
Vik bedehus for å fortelja om arbeidet sitt.
– Me hjelpar dei som ingen andre
vil hjelpa, seier Heggernes.

Åtte born på skulen

For tida har Heggernes åtte born han

tek seg av som går på skulen. I tillegg kjem “eit mylder av ungdomar”, som han seier det sjølv.
Dei moralske lovane i Senegal
er strenge, og folk som til dømes
får born utanfor ekteskapet kan
lett verta støytt ut frå familiane
sine. Dette skapar vanskar både
for foreldre og born, og i slike
situasjonar kan Heggernes koma
inn i biletet.
Heggernes bidreg også med meir
akutt hjelp for folk i Senegal. Til
dømes kan han møta følgjande
dilemma: Ein sjåfør har mista
synet, og dermed også jobben.
Heggernes kan betala ein operasjon for han som vil gi sjåføren
synet tilbake. Gjer han ikkje det,
endar sjåføren opp som tiggar på
landsbygda. Heggernes kan ikkje
hjelpa alle, men prøver så godt
han kan med dei midlane han har.
– Ein gong var det ei jente som
var på sjukehuset som me fekk
spørsmål om å hjelpa. Alternativet
var at ho vart støtt ut i mørket. I
dag studerer ho i Frankrike, seier
Heggernes. Mange av dei andre
borna Heggernes har hatt ansvaret
for, har også fått høve til å studera
i Europa. Han legg generelt stor
vekt på å gi borna skulegong.

Slik kan du hjelpa

No byggjer Heggernes nytt hus
i Senegal for seg sjølv og borna.
Han har kjøpt tomt ein stad der
det ligg til rette for at heimen kan
fungera, også når han vert eldre.
Heggernes kjem til å vera 75 år
når det yngste “barnet hans” fyller
18.
Med seg frå møtet i bedehuset
på Vik fekk Heggernes 25.000
kroner. 20.000 var samla inn gjennom loddsal med Kjellaug Åsebø
Vik som primus motor. I tillegg ga
mannsgruppa 5000 kroner.
Du kan gi di støtte til Heggernes
sitt flotte arbeid på kontonummer:
6504.10.95568.

Inderøy Taxi & Transport
Tlf. 905 99 059 – Toft, 5337 Rong
No og med minigravarutleige

