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Ingvarda Johnsen bakar betre lefser enn dei
fleste. Ho kan sjå tilbake på eit rikt, og til
tider tøft, liv.
Eit møte med Ingvarda Johnsen
gir deg ettertankar. Me møter
henne i julestria heime hos seg
sjølv omgitt av mjøl og lefsedeig. Ho har passert 90 år og
har vore enkje i 45 av desse åra.
Du vert beint fram i godt humør
når du møter smilet og det gode
humøret til Ingvarda, som bur
åleine i huset som næraste nabo
til Toftøy skule.
Gjenom samtalen får du del
i fine minner frå eit langt liv,
men også glytta inn i skuggesider som det kan vera vanskeleg for andre å trengja inn i.

Tøff barndom

Den eldre generasjonen på
Toftøy kjenner Ingvarda som
var barnefødd og oppvaksen på
Krokjen i Toft. Ho var eldste
jenta i ein søskenflokk på åtte. I
1939, då ho var atten år gamal,
mista ho faren på sjøen vest for
Kydlaren, og mora Berta sat att
med fem ukonfirmerte born.
– Eg tente i Bergen den tida,
og det var Johan med Løna som
kom og varsla meg. Det var
frykteleg tøft både for mammo
og oss borna, fortel Ingvarda.
– Me fekk 30 kroner månaden
frå kommunen til å greia oss
med. Men så hadde me eit lite
gardsbruk som gav oss poteter,

Ingvarda Johnsen lefsebakaren i Toft
grønsaker og litt kjøt.
– For oss var det mange gongar sårt å få slengt i oss at me
levde på kommunen. Mammo
hadde heldigvis nokre gode
vener oppe på Vik som følte
med oss og visste kva me
trong. Me kom såleis gjenom
krisa som varde i fleire år. Og
mammo var alltid slik at ho
gav til andre som kom og bad
etter mjølk eller smør, sjøl om
me trong det sårt. Under krigen
mjølka ho kyrne tre gongar for
dagen. Ho var veldig snill og
gavmild, og ho brukte å seia;
ved å gje får ein meir att, pluss
velsigning. For oss var det ikkje alltid så godt å forstå det,
men me kom igjenom krisa
med spinking og sparing.
– Då Bernhard bror min
skulle konfirmerast hadde mor
ikkje råd til å kjøpa nye sko.
Me måtte finna ein sko av
kvart slag. Av den første løna
mi i Bergen kjøpte eg sko til
bror min som kosta 15 kroner.
Bernhard reiste tidleg til sjøs.
Han skreiv då til kommunen og
bad dei om å stoppa utbetalinga
til mammo frå fattigkassen for
han skulle senda hyre til henne.
Det var forferdeleg trist for
mammo då ho fekk meldinga
om at Bernhard var omkomen
og måtte gravleggjast i havet.
Ho fekk ein knekk då som ho
aldri kom over.

Reinhaldar på skulen

Mange på Toftøyna vil hugsa
Ingvarda som reinhaldar på
Toftøy skule gjenom 42 år. Dei
første åra vaska ho saman med
mora seks dagar i veka.
Dei måtte bera vatn til skulen, saga og hogga ved og
tømma kaggedo. Månadsløna
var i mange år 500 kroner, som
skulle delast på to.

Gode lefser

Ingvarda har ord på seg for å
laga gode lefser. Me kjenner
godsmaken att i munnen etter
ein smakebit av julelefsa då
me var innom. Eit grovt re-

knestykke viser at ho har bakt om
lag 2500 lefser kvart år til familie
og kundar, noko som har vore eit
kjærkomen tillegg til pensjonen.

Gode og såre minner

Ingvarda har alltid hatt godt humør
og minnast fleire lysglytt frå barneog ungdomsåra. Ho fortel om ein
gong i barndomen før jul då dei samla inn gamle julehefte som dei gjekk
rundt på husa og selde. Alle var
glade for hefta og det gode innhaldet, og ingen klaga på årstalet.
– Pakkane julafta laga me av det
me fann. Det kunne vera apelsin
eller eple. Og julefestane i skulehuskjellaren var ei stor oppleving,
spesielt eit år eg hadde fått ny kjole.
Men bak smilet og dei gode minna
kjem det fram såre kjensler som ho
ikkje kan løyna. Hendingar i famil-

ien har gjort at ho spør seg sjøl:
– Har eg ikkje hatt nok prøvingar no? Spesielt var trykket stort då
sonedottera Berta Marie miste mannen sin i ei flyulukke for nokre få år
sidan.

Ord frå Gud

– Me stod så nær kvarandre, og eg
tenkte då at eg ikkje hadde meir å
leva for. Då fekk eg eit ord frå Herren: «-Du får ikkje større bører enn
du klarar å bera». Det gav meg ro
og ny framdrift, og no prøver eg å
vera til hjelp for familien og dei som
treng meg, seier Ingvarda med eit
smil og ei blank tåre i augnekroken.
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eg å jobba der, og det var arbeidsplassen min fram til eg
pensjonerte meg no i haust.
Det var eit bra trekk av kommunen å byggja denne ungdomsskulen der alle elevane
vart samla, og spesielt kjekt
var det ettersom det er eit så
flott skulebygg!

Mange fag

Takkar av etter 41 år
Gunnar Solsvik (65) gav
seg i haust som lærar etter
41 år. Han har aldri angra
på yrkesvalet sitt.
– Det har vore utruleg gjevande å
arbeida med elevar i så mange år.
Spesielt tenkjer eg då på å kunna
vera med og forma born og unge til
å få ut sitt potensial og til å blomstra. Det er flott å sjå når elevane lukkast. Det å vera lærar har vore ein
stor og viktig del av livet mitt.
Då Gunnar var ferdig med Framhaldskulen i 1964, hadde han eigentleg bestemt seg for at han ikkje
hadde lyst til å gå meir på skule.
Men slik vart det ikkje. I staden
følgde åtte år med utdanning i form
av Framnes ungdomsskule, Øystese
realskule, Kristiansand lærarskule
og grunnfag ved NLA.
– Det er artig å tenkja tilbake på
at eg eigentleg ikkje skulle gå meir
på skule, for så å enda opp med lang
utdanning og 41 år som lærar, humrar Gunnar.

På Moi

Gunnar fekk sin første lærarjobb
ved skulestart i 1971 ved Gimle
ungdomsskule i Bergen. Der var
han eitt år før kursen gjekk vidare
mot Moi i Rogaland i 1972-74. I
Moi jobba han på ein skule for gutar
med tilpassingsproblem.
– Skulen samla elevar frå heile
Rogaland, og fokuset var å byggja

gutane opp att til å kunna fungera.
Denne type skule finst ikkje meir,
men etter mi meinig kunne det også
i dagens skule vore behov for eit
slikt tilbod. No skal alt pressast inn
i ein skule, og det er utfordrande, er
Gunnar si vurdering.
Ved skulestart 1974 starta eit
mangeårig tilsetjingsforhold i Øygarden kommune der han fekk
jobb på Toftøy barne- og ungdomsskule. Dei første åra hadde han klassar både på dei yngste og eldste
trinna. På barneskulen var han
klasseforstandar der han følgde
same klasse oppover år for år. Det
var ikkje fleire elevar i klassane enn
at to og to klassar vart slått saman
der elevane annankvart år bytta på å
slå seg i lag med klassen over eller
under.
Til ungdomsskulen kom elevar frå
Toftøy, Rong, Blomvåg og Breivik
krins, og her underviste Gunnar i
fag som ikkje lenger står på agendaen i skulen.
– Fag som bokføring, maskinskriving og ”fiske og sjøfart” stod
på læreplanen. Dette er berre ein av
mange måtar skulen har endra seg
på i løpet av mine år som lærar.

Teknologisk utvikling

– Den største endringa dei siste åra
er nok likevel den teknologiske utviklinga der tavle, blyant og papir i
stadig større grad vert bytt ut med
data og elektronikk. Det kom eit
punkt der eg nesten ikkje klarte å
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følgja med i denne utviklinga. Det
gjekk likevel greitt ettersom eg
berre kunne be elevane om hjelp
dersom eg fekk problem med ny
teknologi, ler Gunnar.
– Data kan vera eit godt hjelpemiddel, men ettersom kvar elev på ungdomsskulen har kvar sin PC, fryktar
eg at elevane i undervisningstida
brukar for mykje tid på Facebook og
liknande. I tillegg ser eg at data har
ført til at kvaliteten på handskrifta
til elevane har vorte dårlegare!

Kritisk til dokumentasjon

Gunnar er heller ikkje heilt nøgd
med undervisningsopplegget som
lærarane har vorte pålagte dei siste
åra. Det har vorte større og større
krav til at læraren må dokumentera
at undervisningsplanar vert følgde.
– All tida som går med til dokumentasjon fører til at det vert for lite
fokus på å undervisa elevane. Etter
mitt syn har ikkje alle undervisningsplanane sidan 90-talet ført til
auka læring og kunnskap hos elevane, heller tvert i mot, er Gunnar sin
bodskap.

Ungdomsskulen

Sidan 1984 har Gunnar vore på
ungdomsskulen sett bort i frå to år
på barneskulen tidleg på 90-talet. I
1997 stod den nye ungdomsskulen
ferdig på Rong, og det vart dermed
ein samla ungdomsskule for heile
Øygarden.
– Då den nye skulen opna, byrja

øygarden

elektriske as
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Som lærar har Gunnar i stor
grad fungert som ein ”all
roundar” der han har undervist i dei fleste av faga. I
alle år har han vore klasseforstandar, og i enkelte år har
han faktisk også vore klasseforstandar til to klassar samtidig. Tilbakemeldingar han
har fått frå andre tydar på at
hans fremste eigenskap som
lærar er evna til formidla.
– I tillegg har det vore kjekt
å byggja relasjonar til både
elevar og foreldre. I fleire
tilfelle har eg jo også hatt
same person både som elev
og seinare som forelder. Heilt
sidan eg kom til Toftøy i 74
har eg hatt eit flott samarbeid med foreldra. Eg er også
heldig som har møtt mange
positive og flotte elevar. Eg
vert alltid glad for å høyra at
tidlegare elevar har fått seg
jobb, og eg set stor pris på at
de har lyst til å slå av ein prat
når me treffest.

– Ikkje latmannsliv

Livet til Gunnar har bestått av
meir enn lærarjobb dei siste
tiåra, og det er nok å nemna
verv innan skulemusikk,
kommunestyre, skulestyre,
ungdomskor, mannskor, fotball og bedehus for å visa til
litt av nivået på aktiviteten og
engasjementet. Noko av dette
vil han halda fram med også
dei komande åra, men han
trur uansett ikkje at han vil
få problem med å fylla tida
framover.
– Det kjem alltid førespurnadar frå born eller barneborn - dei ropar på meg frå
alle kantar, ler Gunnar.
– Det er ikkje noko latmannsliv å vera pensjonist!
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Thora hylla med kultur

Toftøy skulemusikk sitt
40-årsjubileum vart krona med at Thora Vik fekk
kulturprisen 2012.
– Det var veldig kjekt, og eg vart
både overraska og forfjamsa, seier
Thora Vik.
Ho vert omtalt som korpsets mor
på folkemunne, og under St. Lucia-feiringa på Vik 13. desember
fekk Thora Øygarden kommune
sin kulturpris for 2012. Mykje på
grunn av hennar store engasjement for Toftøy skulemusikk etter
at ho vart leiar i 1985.
– Det er positivt å få merksemd
for arbeidet ein gjer, men ein jobbar aldri åleine, og det har heller
ikkje eg gjort. Det er mange som
har jobba like mykje som meg.
Men eg er god til å masa, der er eg
betre enn dei fleste, smiler Thora.

Mange jern i ilden

Thora har ikkje berre engasjert
seg i skulemusikken. Ho er også
særs aktiv leiar for grendelaget på
Vik, var medforfattar til Bygdeboka for Vik, og har elles ein tendenes til å vera primus motor for
mykje av det som skjer på Toftøy.
Thora kjem opprinneleg frå Tvedestrand, men gifta seg med vikamannen Paul i 1967, og har budd
på Vik sidan.
– Det er kanskje lettare for meg
som kjem utanifrå. Eg har ikkje så
mange omsyn å ta, seier Thora.
Ho har følgjande forklaring
på kvifor ho har engasjert seg så
mykje i korpset.
– Det var ikkje så mange andre
aktivitetar, og borna hadde veldig
godt av å læra musikk og å vera
saman med andre born i ulik alder.
I tillegg likar eg at alle får vera
med i korpset, det er ikkje som i
fotballen der nokon vert sett på
benken.

Magnus første formann

Elleve dagar før Thora fekk utdelt kulturprisen feira Toftøy
skulemusikk sitt 40-årsjubileum.
Der var Thora i fokus saman
med mellom andre Magnus Vik.
Sistnemnde var første formann då
korpset starta opp hausten 1972.

FEKK PRISEN: Thora Alice Vik fekk utdelt kulturprisen (plakett og 4000 kroner) på St. Lucia-feiringa på Vik 13. desember.
tradisjon, var ein suksess med godt oppmøte. Det vart servert varm graut, noko som smakte godt på den iskalde desemberkvelde

Korpset vart skipa etter at Toftøy
helselag hadde invitert Rong
skulekorps til ein konsert i gamle
gymsalen på skulen.
I tida etter konserten vart det
snakka om moglegheitene for å
starta eit korps på Toftøy. Fleire
var engasjerte kring denne ideen,
og Magnus Vik tok på seg oppgåva
som formann for Toftøy skulemusikkorps.

Henta instrument med båt

Den engasjerte fiskeskipparen
kjøpte inn instrument. Pengane
vart betalt tilbake over tid. På
Toftøy skule var dei heldige som
hadde ein musikkinteressert lærar,
Arne Barsnes. Han var dirigent i
mange år, og alle borna ville vera
med. Etterkvart måtte ein setja
aldersgrense for kortid ein kunne
starta i skulemusikken.
17. mai 1973 var Toftøyfolket
stolte då dei for fyrste gong kunne
stilla med eige korps til feiringa.
– Korpset knytte saman bygdene
på Toftøy, seier Magnus.

– Me hadde stor rekruttering, og
fleire instrument måtte kjøpast.
Me fekk «nyss i» at korpset på Algerøy hadde instrument dei ville
selja.
Magnus fekk med seg ein frå
styret, og reiste sør til Algerøy
i motorbåten sin, for å sjå på instrumenta. Dei var lite brukte, så
instrumenta vart kjøpte på staden,
og frakta heim att i båten. Betaling
vart ordna på same måten som ved
første innkjøp. Med på kjøpet fekk
dei ei rekkje notar, og blant desse
var ei notebok som Frelsesarmeen
brukar. Der var det mange fine
musikkstykkje, som ofte vart brukte. Ungar og ungdommar som var
med i korpset fekk utvikla eit godt
forhold til notar og musikk.
Magnus vil fremja at han ikkje hadde fått dette til åleine. Dei
mange trufaste støttespelarane han
hadde med, gjorde ein fantastisk
god og uthaldande innsats.
Folk var engasjerte i bingo,
julemesser, konsertar og ikkje
minst 17. mai-feiringane, som

var høgdepunktet kvart år. Dette
gav grunnlag for den økonomiske
drifta for korpset.
– Personar som bør nemnast i
dette høve er Herborg Solhaug,
Ingolf Torsvik, Edith Torsvik,
Solveig Herdlevær, Petra Torsvik, og Målfrid Magnessen. Me
fekk mange gode innkjøp av varer
til korpset frå ”Snakopen”, seier
Magnus

Ordføraren til stades

Thora Vik kom inn som leiar i 1985.
Dette vervet hadde ho i ti år., men
ho var sterkt engasjert både før og
etter at ho vart leiar. Utan hennar
innsats hadde korpset neppe vore
aktivt i dag. Når det butta i mot,
kom Thora på huset og henta borna
til øvingane. Unnasluntring vart ikkje akseptert.
I dei 40 åra korpset har eksistert,
har om lag 250 born vore medlemmar. Generasjonane har skifta og
born av dei som var med frå starten
av er no aktive i korpset.
Både Thora og Magnus er ei-
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urprisen

FELLES INNSATS: Thora Vik og Magnus
Vik.

GAMLE MUSIKANTAR: Tidlegare musikantar i skulemusikken henta
fram att gamle kunster på jubileet. Frå venstre: Arne Magne Vik, Marit Vik
Pettersen og Olaug Merete Rong. Bak: Wenche Landro Roseth.

. desember. Arrangementet, som er ein årleg
emberkvelden på dampekaien.

nige i at det er svært viktig å fremja
musikk-interesse hjå born, og håpar
at tilbodet om korps på Toftøy vil
fortsetja i tida framover.
Ordførar Otto Harkestad var tilstades og kasta glans over jubileet. Han
hadde med ei gåve på 10.000 kroner
frå Øygarden kommune og hadde følgjande bodskap til festlyden:
– Skulemusikken er ein viktig kulturberar som har skapt fellesskap. Det
å kunne spela eit instrument er ein
verdi i livet. Eg vil gi ros til eldsjelene i Toftøy skulemusikk. 40 år utan
avbrekk tyder på at det har vore lagt
ned eit stort arbeid, seier Harkestad.
Det vart gitt fleire jubileumsgåver,
mellom anna overrekte Toftøy helselag heile 50.000 kroner til korpset.

DAGENS KORPS Toftøy skulemusikk har relativt mange musikantar for tida og held bra nivå.
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Snitter
Koldtbord
Varmmat
Baguettar
Koldttallerken

Rong Catering a/s
Tlf.: 56 38 74 54
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GRAVING
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TRANSPORT

• Stort utval av godbiter fra vårt kjøkken
• Moderne bilverksted m EU/kontroll
• Reparasjon av alle bilmerker
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• Kaffiavtale
• Gass
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- Ei rein og skjær handleglede ved havgapet
havgapet!

Fiskk - og ferskvarespesialisten
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Fristende frukt og grønt

Innholdsrik betjent ostedisk

Nydelige nystekte bakervarer

Velsmakende varm mat

Herlig salat - og fruktbar

Måndag
Ope
måndag- -fredag
fredag kl.8-22,
8 - 21,Laurdag
laurdag kl.9-20
9 - 20
Bank i Butikk

EUROSPAR Rong

Toftøy Nærmiljøutvalg
-arbeider for eit triveleg og godt
nærmiljø for alle på Toftøy

tlf. 56 38 71 40
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Gebursdag
80 år
Marie Skråmestø
fødd 15. januar 1933
Alf Martin Torsvik
16. januar 1933
75 år
Jens Gerhard Landro
fødd 14. mars 1938
Paul M. Vik
fødd 19. mars 1938
50 år
Norleif Per Vik
fødd 14. januar 1963
45 år
Kjell Håkon Vik
fødd 13. mars 1968
40 år
Sølvi Vik
fødd 30. januar 1973
30 år
Vidar Vik
fødd 25. januar 1983

Fødd
Victoria Edvardsen Vik
fødd 14. oktober 2012
foreldre er Marita og Geir
Atle Vik
Kristian Halvorsen Turøy
fødd 25. september 2012
foreldre er Anne Halvorsen
og Harald Martin Turøy

Død
Kåre Agnar Vik
fødd 20. januar 1948
død 19. november 2012

Romjulsmarsj
til Pardalsmyra
Laurdag 29. desember vert
det familietur til Pardalsmyra. Det er varme i grua
frå klokka 12-14.

Juletrefest på
Vik bedehus
Søndag 30. desember klokka 16 vert det juletrefest for
heile familien på Bedehuset. Barnekoret syng.

JOURNALIST I KRIGEN: John Solsvik arbeider for Dagen som korrespondent i Israel. Nyleg var han midt i krigssona under konflikten mellom Israel og palestinarane i Gaza. Her er han med skotsikker vest med Gaza i bakgrunnen.

Rapporterte frå krigen
John Solsvik opplevde å
stå midt i rakettregnet då
han rapporterte frå konflikten i Israel og Gaza.
Då krigen mellom Israel og Gaza
pågjekk i november, var ein vikamann å finna midt i den spente situasjonen som heile verda følgde med
argusauge.
John Solsvik (61) arbeider som
fast korrespondent for Dagen i Jerusalem, men då rakettane hagla frå
Gaza mot Israel, og Israel svara, reiste John mot grensa for å rapportera
heim om kva som skjedde.
– Eg var fleire gongar heilt ved
grensa til Gaza. Ein gong følgde
eg etter det israelske militæret
som transporterte stridsvogner. Eg
køyrde etter dei i personbil, men
plutseleg stoppa konvoien og det
hagla rakettar over oss. Dei vart
skotne ned av det israelske rakettforsvarssystemet. Det var eit spektakulært syn, fortel John.

Skyt ned rakettane

Då konflikten braut ut reiste John
sørover for å intervjua ei norsk dame
som bur i grenseområdet om korleis
det er å bu i Israel like ved grensa
til Gaza. Under intervjuet gjekk ra-

kettalarmen, og John og dei andre
måtte søkja tilflukt i bomberommet. Det var 35. gong det døgnet at
det vart utløyst alarm på grunn av
rakettangrep frå Gaza. I den byen
John var i då - Beersjeva - har ein
eitt minutt på seg frå rakettane vert
skotne opp til dei eventuelt slår ned.
Også når det ikkje er krig, på heilt
vanlege dagar, kan det koma rakettar frå jihadistar i Gaza.
– Rakettangrepa gjer mykje med
folk i Israel. Dei vert usikre og
redde, og borna får problem. Men
det er også ei “nå igjen”-holdning
når alarmen går. Rundt 90 prosent
av rakettane frå Gaza vert skotne
ned av Israel sitt antirakettsystem,
og folk reknar med at rakettane vert
uskadeleggjorte. Men nokre kjem
fram, og då kan det vera dramatisk. Rakettane som kjem frå Gaza
er lasta med alle slags mutrar og
metallsplintar i hovudet, slik at dei
skal gjera mest mogleg skade om
dei treff, fortel John.

Ikkje redd

Sjølv frykta han ikkje for livet medan han var i krigsområdet, og han
brukte verken hjelm eller skotsikker vest - utanom då han vart fotografert.
– Eg opplevde det ikkje som

dramatisk, og eg var aldri redd. I
starten var eg den einaste norske
journalisten som var der, og eg vart
intervjua av fleire norske aviser.
Korrespondenten føler det er viktig at han er i Israel for å rapportera.
– Eg trur eg er med på å gi folk
eit meir balansert bilete av kva som
skjer. Alternativet er at det norske
folk berre skulle støtta seg på det
som vart rapportert frå den palestinske sida.
Nyleg har han også gitt ut ei bok,
“La Israel tale”, der han har intervjua ti israelske samfunnstoppar.

Stortrivst i Midt-Austen

John har no budd i Israel i to og
eit halvt år. Han tek eit år om gongen, men er langt frå lei av å bu i
Midt-Austen enno. Han bur på ei 50
kvadratmeter stor leilegheit midt i
Jerusalem, og nyt å bu i ein av dei
mest interresante byane i heile verda. Kona Kjellaug snakkar han med
kvar kveld over internett.
– I Israel er ein midt i nyhendebiletet, og landet er svært langt
framme vitskapleg sett. I tillegg har
du den spennande bibelske historia,
og arkeologiske utgravingar heile
tida, seier John som også er i ferd
med å læra seg hebraisk.
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Hummarpensjonistane

7
Nye eigarar på
Sotra Rustfri

Dykkeafirma Seadive AS har nyleg kjøpt Sotra Rustfri Industri
AS i Stegevika. Dei planlegg å
byggja 50 m kai for å ta inn sine
tre arbeidsbåtar. Firmaet har oppdrag hos ulike oppdrettsfirma for
å sjekka fortøyningar og merar,
og har 12 personer i arbeid.

Ny turbåt i
Vikavågen
Astri og Rolf Vik har kjøpt ny
turbåt. Båten kan gjera ein fart på
26 knop og er 34 fot lang.

NYBYRJAR: 5 år gamle Akel Vik viser stolt fram hummaren han og bestefar Paul M. Vik har drege i land.
HUMMARFISKAR: Sigurd Vik i sitt ess.

Sigurd og Rikard held liv i tradisjonane rundt hummarfiske kvar
haust.
Då oktober starta, var det mange på Toftøy som
fekk travle dagar med å kapra dei beste plassane til
hummarteina. To travle månadar låg framfor hummarfiskarane. Dei fleste er pensjonistar.
Når hummarfisket er i gong, kjem dei i sitt rette
element, og det er spanande kvar dag når teina vert
trekt. Er det ein hummar som sit der, eller er det
berre krabbe?
Sigurd Vik (65) fortel om fangsten:
– Dei to første vekene av hummarfiske fekk eg
ein del. Du kan skriva at eg har fått ei sneis, då har
eg ikkje teke for mange med.
Han vert «dølram» når me spør kor han ligg teinene.
– Eg har dei vestom på havet. Maten som skal
lokka hummaren inn i teina er surna fisk, helst
berggylte, seier Sigurd.
Sigurd fekk god opplæring frå far sin Ivar P. Vik.
Han lærde Sigurd kor dei gode hummarplassane er.
– Vikamannen har så mange teiner i Skårsundet at du nesten kan gå tørskodd på teinevak, seier
Sigurd, når han måler om storleiken på hummaren
held mål.

Velukka jentefest også i år

ERFAREN FISKAR: Richard Toft, snart 80 år, har
drive med hummarfiske i mange år.

Torsvik Mur

Alt i mur, puss og flisarbeid
91168375
BÅLANSVARLEG: Johnny Dåvøy har jobben med å tenna bålet.

Jentefesten vart 19. oktober arrangert for andre gong. Det ser ut
til at dette kan verta ei årleg hending. Denne gongen var det om
lag 25 frammøtte. I fjor fann me
lokale på Vik, men i år tok me i
bruk Toft forsamlingshus. Aldersspennet var 20 til 65 år. Kriteria
for å delta er: kvinne, busett på
Vik. Er du i tillegg glad i å prata
og eta god mat, ja, så er ei slik
samkome noko for deg. På menyen stod reke, krabbe og godt brød.
Drikke etter smak og behag, med
påfølgjande kaffe og kake.
Føremålet med jentefesten er enkelt sagt å koma saman, sjå gamle
og nye andlet - og det er det heile.
Vil nokon servera ein quiz, ja,
så gjer ho det. Viss ikkje, så er
det ingen som græt likevel. For
praten går, og lydnivået er stabilt
høgt.
Grendalaget v/Thora Vik er
drivande kraft bak arrangementet. Ho fortener takk fordi ho brukar tid og energi til å samla oss til
fest. Det er plass til fleire. Av om
lag 80 vikadamer stilte 25. Betre
neste år?
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Vil du kjøpa
bygdeboka?
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

Returadresse: Vikaskarven
		
Norvald Vik
		
5337 Rong

Borna i barnehagen

Slik kan du
abonnera
Vikaskarven kjem ut fire
gongar i året og vert delt
ut til husstandar på Vik.
Andre som vil ha Vikaskarven kan gjera det med
å betala inn 150 kroner
til 3628.51.70545. Hugs
å merka innbetaling med
namn og adresse.

Historisk dåp
i bedehuset
Søndag 12. august vart det
gjennomført barnedåp for
første gong i bedehuset si
75 årige historie.
Det var vesle Hanna som
var døpt. Foreldra til barnet
er Anette og Ole Andreas
Wastvedt. Paret bur i ny
tomannsbolig på Vaskerhaugen. Det var prest Helge Unneland som utføre
dåpshandlinga.
Døypefonten vart flytta frå Blomvåg kyrkje til bedehuset.

FÅR NY BARNEHAGE: Desse borna flyttar inn i ny barnehage 2. januar. Totalt 109 born inntar den nye barnehagen på
Toftøy. Det er Norsk Luthers Misjonssamband som har bygd og skal driva barnehagen.

Snekrar racerbilar
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VILLIGE HENDER: Mellom 10 og 15 gutar i barneskulealder samlast annankvar veke på Bedehuset for å saga og hamra.
Racerbilane dei lagar vart lodda ut på basar i haust, og pengane sender dei til ein søndagsskule i Bangladesh gjennom
Nordmisjon sitt arbeid. På basaren vart det samla inn over 20.000 kroner.
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