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BARNDOMSHEIMEN: Harald Vik framfor Pålestøvo der han vaks opp.

Betelskipet til
kai på Vik

Betelskipet var på Vik i
januar 2012. Betelskipet
har vore på Vik fleire gongar, og kvar gong er eit lite
høgdepunkt. Mange har eit
forhold til Betelskipet etter
eit liv på sjøen. Betelskipet
er eigd av Den indre sjømannsmisjon, og ombord
kan ein oppleva sosialt
samvær, god mat og samling om Guds ord.

Filmdag på
Larsebryggjo

Filmen som vert laga om
palekast i Svelgen, er planlagd å vera ferdig i oktober. Filmen handlar om
tradisjonen med landnotkast som fann stad i Svelgen i etterkrigstida fram til
1970-talet. Det var Larsefolket som hadde best tak
på denne spesielle metoden
å fiska på, som no vert filmatisert.

FLOTT SEREMONI: To prestar var i aksjon då Rebekka, dottera til Mengesha og Anne-Kari, vart døypt. Svenn
Martinsen (til v.) les medan Alemu Shetta utfører dåpshandlinga.

Farfar døypte
vesle Rebekka
Svenn Martinsen sitt
farvel med Øygarden og
storflott besøk frå Etiopia, var med på å gjera
Rebekka Mengesha Vik
sin dåpsdag spesiell.
Kristi Himmelfartsdag vart Rebekka Mengesha Vik døypt av farfaren
sin, Alemu Shetta (62), som er ein
av Etiopias fremste kyrkjeleiarar.
Han er generalsekretær i Evangelical Church Fellowship of Ethiopia,
som er ein paraplyorganisasjon for
evangeliske trussamfunn/kyrkjer i
Etiopia med rundt 17 millionar truande medlemar.

Sirkelen slutta

I over 100 år har det vore aktivt
misjonsarbeid på Vikagarden.
Gjennom møte- og foreiningsarbeid er det samla inn mykje penger
til misjonen. Det har vore viktig
for det lokale arbeidet å bringa
bodskapen om den levende Jesus
til andre verdensdelar. Sirkelen

vart på mange måtar slutta når ein
representant frå kyrkja i Etiopia
forretta dåp på Vik Bedehus, og
det opplevdest stort når den kjente
misjonssangen , “O store Gud, når
jeg i undring aner, hva du har skapt
i verden med ditt ord”, vart sunge
på norsk, engelsk, og det etiopiske
språket, amharisk.
Foreldra til dåpsbarnet er AnneKari Vik og Mengesha Alemu
Shetta frå Etiopia. Familien bur i
Larsestova, og har Sara (2) i tillegg
til vesle Rebekka.

opp på bedehuset denne dagen.
Formannen for Vik bedehus, Ole
Andreas Wastvedt, takka soknepresten for det gode samarbeidet bedehuset har hatt med kyrkja og Svenn
dei 11 åra han har vore sokneprest
i Øygarden. Bedehusforsamlinga
på Vik har deltatt trufast på gudstenester i Blomvåg kyrkje både
som frivillige kyrkjevertar og
tekstlesarar.

Lang tradisjon

Dette var den siste gudstenesta
Svenn Martinsen hadde på Vik
bedehus før han slutta som prest
i Øygarden. Svenn viste til den
lange tradisjonen med at presten
kom til Vik bedehus Kristi Himmelfartsdag. Før Øygarden vart eigen kommune (1964) kom presten
med motorbåt over Hjeltefjorden
frå Herdla for å halda gudsteneste.
– Eg har fått gå i andre sine store
fotspor, sa Svenn i sin tale til om
lag 100 bygdefolk som hadde møtt

TAKKA PÅ VEGNE AV VIK:
Formann i Vik bedehus, Ole Andreas
Wastvedt og prest Svenn Martinsen.

Tusenkunstnaren Alf 3
– Det vart mykje kvelds- og gratisarbeid gjenom åra, seier Alf, men
det har vore kjekt å kunne hjelpa
folk som stod opprådde og ofte fortvila.
Kunstnaren som bur i Alf har også
kome tydeleg til syne. I kjellaren har
han laga til ein liten hobbyverkstad
med dreiebenk og anna utstyr som
han brukar til modellbygging. Her
har han utfolda seg og laga robåtar i
miniatyr, kister og mykje anna.

Mangelfull skulegong

Alf Torsvik har vore ein
Petter Smart på Vikagarden i ein mannsalder. Men
vikamann vert han aldri.
Alf Torsvik kom til Vik i 1960 etter
at han tre år tidlegare hadde gifta seg
med Haldis frå Vik. Dei flytta inn i
Lisastova, Haldis sin barndomsheim
på søre Vik, og overtok eigedomen.
Meininga var at familien skulle
busetja seg på Torsvik der Alf hadde
sin oppvekst. Han hadde skaffa seg
tomt og grunnmuren vart oppført.
Men planen vart endra og Alf og
Haldis flytta til Vik og busette seg
der med etterkvart to søner.
Alf presiserer tydeleg:
– Eg er ingen vikamann, og trivst
best i Torsvik. Vikamannen er eit
anna folkeslag - sjølv om det berre
er tre kilometer mellom bygdene.
– Kan du forklara?

Skulegongen har Alf dårlege minner
frå.
– Eg lærde ingenting i skulen. Eg
kunne knapt lesa då eg gjekk ut av
folkeskulen. Og for å kunne rekna,
var det nødvendig å kunna lesa for
å forstå oppgåvene. Læraren sette
meg heilt bak i klasserommet og såg
meg ikkje. Dette er eit mørkt kapitel
som eg helst vil gløyma.
Den praktiske kunnskapen fekk
Alf hos «gamlesmeden» i Torsvik,
der han gjekk inn og ut frå tidleg i
barne- og ungdomsåra saman med
sin gode kamerat, Anton i Hølo.
– Til «smio» kom folk med ting
som skulle vølast og motorar som
skulle reparerast. Og når smeden
var i byen trødde me dreiebenken og
fiksa saker og ting.
– Nei, det vil eg ikkje, fordi det lett
kan bli misforstått. Men det eg kan
seia er at eg har kome godt inn med
folket på Vik og er blitt respektert.
Eg har ikkje angra på at me slo oss
ned her.

Nevenyttig

Alf Torsvik er både «tusenkunstnar»
og «Petter Smart». Bygdefolket har
hatt stor nytte av hans praktiske
innsikt. Det var til Alf dei gjekk
når noko skulle vølast i båten eller
i heimen. Han fann alltid ei løysing
på problemet. Saab-motoren kjenner han i detalj, og alltid fekk han
motoren til å sviva etter ein maskinskade. Kringom på husa ropte dei på
Alf når det var rør som skulle leggjast eller ovnar som skulle monterast. Det fanst mest ikkje den mekaniske ting han ikkje fann ut av. Og
ofte kom folk på døra for å få råd når
dei stod fast om praktiske ting.

KIWI
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Fiskar og sjømann

Alf har også vore på sjøen. Først
som kokk og roar med ein kartbåt,
løna var 75 kroner veka. Seinare
med «Toftholm» og «Nolsøy» på
trål- og linefiske på Finnmarken og
i Nordsjøen. I ein periode var han
maskinist på to fraktebåtar. Dei siste
15 yrkesaktive åra var han vaktmeister på Toftøy skule.
I 1967 var Alf uheldig og fekk ei
lykkje av tråltauet rundt foten og
hamna over bord. I seks veker låg
han på sjukehuset i Stavanger.
– Skaden etter ulukka har følgd
meg seinare med verk i foten, som
gjer at eg haltar. I tillegg har eg vore
plaga av fleire andre sjukdomar.
No er Alf blitt 80 år og bur åleine i
«Lisastova» etter at Haldis døydde i
2010. Han viser oss ein sliten album
med bilete som kallar fram gode
minner frå ei tid som ein gong var.

øygarden

elektriske as

Tlf. 5638 9424
Epost:
post@oygarden-elektriske.no

Bygde nye
flytebryggjer
I det siste har det kome
to nye flytebryggjer i Vikavågen. Ole Toft la ut ei
brygge ved moloen, medan
Asbjørn Vik har lagt ut
bryggje frå Oljekaien ved
den gamle butikken. Dei
to bryggjene føyer seg inn
i rekkja av dei mange flytebryggjene som har kome i
Vikavågen dei siste åra.
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Hurra for 17.mai!

Mange stilte opp i årets 17. mai-tog,
som starta frå Vik. Det er alltid stor
spenning knytt til vêret denne dagen,
og i år kom toget seg akkurat i hus
før duskregnet kom. Barnehagane og
skuleklassane hadde laga flotte faner
og klasserop, som dei framførte i toget og på skuleplassen. Toftøy barnehage vann pokalen for barnehagar.
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- Ei rein og skjær handleglede ved havgapet
havgapet!

Fiskk - og ferskvarespesialisten
f k
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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

tlf. 56 38 71 40

Prisen for beste klasserop på barnetrinnet gjekk til 1. klasse, og 6. klasse
stakk av med seieren på mellomtrinnet.
Årets talar var politikaren Børge
Haugetun. Han gav eit historisk tilbakeblikk om landet vårt, samstundes
som han understreka at grunnlova og
dei norske verdiane er aktuelle og

lbod

Opningsti

• Stort utval av godbiter fra vårt kjøkken
• Moderne bilverksted m EU/kontroll
• Reparasjon av alle bilmerker
• V askehall
• Kaffiavtale
• Gass

BLOM
SERVICESENTER AS

5331 RONG - tlf. 56 38 72 80

Godkjent bilverksted

viktige å ta vare på også i vår tid. Han
rosa Toftøyfolket for godt samhald
og sterk dugnadsånd.
Både aspirantar og musikantar
frå Toftøy skulemusikkorps gledde
publikum med flott korpsmusikk,
og foreldra stod bak det vellukka
arrangementet med masse god mat
også denne 17. mai.

Snitter
Koldtbord
Varmmat
Baguettar
Koldttallerken

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

Nye familiar på Vik
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Anita (33) Roar Barmen-Fløisand (35)

Familien flytta inn i sitt nye hus på Søre Vik i desember 2012. Dei har leigd hus på Vik nokre år medan
dei bygde sin eigen bustad. Anita kjem frå Stord, og jobbar i Fjell kommune. Roar er frå Alvøen, og
jobbar i Bergen Eiendomsforvaltning AS (BEFAS). Paret har to barn; Sarah Emilie (7) og Jonathan
(2). – Det var Anita som oppdaga annonsen om boligtomt til salgs på Vik, seier Roar. På Stord budde
Anita på Rommetveit med flott utsikt mot fjorden, Langenuen. Utsikta og nærleiken til sjøen var difor
avgjerande for tomtekjøpet på Vik. I tillegg har Roar familie som bur på Toftøy. På fritida er begge
sentrale i Metodistkirken, som nyleg har starta på Ågotnes.Dei trur det kan vera godt for barna å veksa
opp på Vik.

Caroline Steen-Hansen Solheim (27) og Mats Henrik Solheim (28)

Dei to kjøpte Perestova i 2010, og har lagt ned ein stor eigeninnsats for å tilpassa det gamle huset frå
1904 til dagens standard. Paret har eit barn, Magnus som er eitt år. Caroline har sin barndom frå Knappen, men har og tilknyting til Vik. Morfaren hennar, Odd, vaks opp på Loseberget, og ho er kalla opp
etter oldemora, Karolina. Mats kjem frå ei lita bygd i Nordfjord som heiter Solheim. Han jobber på
SotraNot sin butikk på Sartor, ho som jurist på NAV-kontoret på Vestkanten. Mats fortel at han likar
seg godt på Vik, og at kulturen her er omtrent lik den han kjem frå. Han legg til at han likevel får litt
heimlengsel frå tid til anna, og at han då må heim til Sogn og Fjordande for å jakta og fiska.

Cecilie Vik Sætre (33) og Roy Sætre (37)

Denne familien er mellom dei ferskaste på Vik, for det var først sist månad at de flytta inn i sitt nybygde
hus på Ingjermarkja, sør på Vik. Paret har tre barn. Daniel (6), Ruben (4) og Andreas (1). Cecilie er frå
Vik, Roy frå Fitjar. Før dei flytta til Vik budde dei på Knappskog i Fjell. Cecilie er førskulelærar og jobbar i den nye barnehagen på Toftøy. Roy er avdelingssjef for prosjekt i firma YIT, så det vert pendling
til Kanalvegen i Bergen der firma har kontor. – Med den fantastiske fine utsikta over Hjeltefjorden ligg
mykje til rette for at me skal trivast på Lammetøkje, seier paret.

Christine Taule (41) Andreas Soløy (35)

Då Nina og Per Sævik selde i 2012, var det Christine og Andreas som kjøpte huset. Paret har tre barn,
Emine (10), Tordar (7), og Thure (3). Christine har sine røter frå Nordhordland, men er oppvaksen
i Bergen, og jobbar som lærar på Sotra vidaregåande skule. Andreas kjem frå ei lita bygd med 100
innbyggjarar som heiter Styrkesnes, i Sørfold Kommune i Nordland. Han jobbar som styrmann på
Kystvakta, som er stasjonert på Sortland. Han fortel at neste tokt i juni går til Barentshavet, Spitsbergen
og Bjørnøya. Dei valde å kjøpa seg hus på Vik, sidan dette var ei bygd som låg nær sjøen. Christine
framhevar det fine skule- og barnehagetilbodet på Toftøy. Dei stortrivst på Vik i sin romslege bustad,
som ikkje ligg mange meter frå Vikavågen.

Tanja Winkel (29) og Alexander Petruccelli (33)

Det unge paret flytta til nytt hus på Vikatoppen i februar 2011. Dei har eit barn, Liv Emma (1/2 år). Paret
kjem frå Nederland, og han har foreldre frå Italia og Nederland. Paret har budd i Noreg nokre år før dei
kom til Vik, først i Kragerø, seinere i Bergen. Begge er veldig glade i sjøen og havet, og trivst godt i det
opne landskapet her ute, som liknar på det landskapet dei kjem frå. Han jobbar på Montana Vandrehjem
på Landås. Tanja jobbar i Til Bords sin nettbutikk, og understrekar at ho er særs nøgd med den norske
fødselspermisjonen, som er gunstigare enn i Nederland. Den vesle familien ser fram til å få sin egen
båt, med båtfeste i Vikavågen. Paret har ingen planar om å flytta tilbake til Nederland med det første.

ENTREPRENØR

30 år
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1981–20

Jostein Oen as

5337 RONG
Mobil 920 88 415 – 482 50 447

GRAVING
SPRENGING
TRANSPORT

Toftøy Nærmiljøutval
-arbeider for eit triveleg og godt
nærmiljø for alle på Toftøy
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Gebursdag
106 år
Brynjulf Torsvik
10. august 1907
65 år
Sissel Vik
4. juli 1948
Randi Nes
8. juli 1948
Oskar Vik
24. august 1948
Leif Vik
20. september 1948
60 år
Åse Vik
17. juli 1953
50 år
Bjørn Vik
29. august 1963
40 år
Reidar Vik
30. juni 1973
Anne Marie Vik Røise
6. juli 1973
Hilde Vik
20. september 1973

Fødd
Ella Sofie Vik
fødd 25. april 2013
Foreldre er
Marit og Øystein Vik
Eilif Vik
fødd 16. mai 2013
Foreldre er
Katrine og Johannes Vik

Unge kjøpmenn
på gamle trakter
Alf Vik har fleire etterkomarar som har fått
hans kjøpmannsblod i
årene. To av dei var på
Hellesøy i vår og innreia den nye butikken.
Per Eivind Vik (33) og Geir
Inge Vik (34), som bur i Kristiansand, har starta sitt eige
grossistfirma under navnet
TANK-Lokalt. Dei leverer
matvarer til 23 småbutikkar i
Utkant-Noreg. Dei fleste butikkane finn ein i Agderfylka.
Tidleg i vår leverte dei varer
til den nyopna Hellesøy Landhandel. Dette var den første butikken på Vestlandet dei leverte
varer til. VikaSkarven traff dei
unge kjøpmennene då dei var i
ferd med å fylle varer i hyllene
på Hellesøy.

Mykje å slekta på

Dei driv også to sesongbutikkar på Sørlandet. Ein i Kristiansand og ein i Lillesand. Her
vert det og seld drivstoff. Sommarbutikkane går bra, men er
avhengige av fint ver og aktivt
båtliv.
Begge har forretningsblod
med seg heilt frå barndommen.
Per Eivind er son til Einar Vik,
som driv stor daglegvareforretning aust for Kristiansand.
Geir Inge er son til Einars
bror Arne Vik, som i mange år
har drive Rimi-butikken i Kristiansand sentrum.

Fekk sjansen

Død
Magnus Torsvik
fødd 14. september 1927
død 18. april 2013

– Då far la opp som kjøpmann,
hadde eg sjansen til å fortsetja i
hans fotspor. Men eg såg at ein
vart veldig bunden av å drive
denne type forretning, seier
Geir Inge.
Begge ville ha litt friare arbeidsdagar og tena pengar på
ein annan måte, derfor starta dei

FLOTT SEREMONI: Geir Inge Vik (til v.) og Per Eivind Vik har starta opp
eige grossistfirma. Tidlegare i år var dei i Øygarden og annonserte samarbeid
med den nye butikken på Hellesøy.

sitt eige grossistfirma. Per Eivind
synes det er kjekt å koma tilbake til
Vik.

Arva farfars forretningssans

– Det er kjekt å koma til Øygarden.
Me har mange gode barndomsminne

frå Vik, frå den gong då farfaren vår,
Alf Vik, dreiv butikken på kaien.
– Me har nok arva farfars gode
forretningsans, smiler dei to unge,
uredde forretningsmenna frå Sørlandet.
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Graut i
bedehuset

Byggjer oppatt i
opprinneleg stil
Anders Vik byggjer i desse Postkontor
dagar oppatt Ingjerstova. Då Ingjerstova stod ferdig vart det
innreia postkontor i ”nora kamDen gamle var moden for merset”. Postkontoret som Anders
utskifting.
J. hadde ansvaret for, heitte Toft i
Ingjerstova vart bygd første gong
rundt 1870. Tømmeret kom frå
Stamnes i Osterfjorden og vart
frakta til Vik i båt. Huset vart først
sett opp der bedehuset står i dag, og
materialet vart boren på ryggen frå
sjøen og fram til byggjetomta.

Flytta huset

I 1920, etter utskiftninga på Vik,
fekk Anders J. Vik, bestefar til Anders som i dag byggjer nytt, tildelt
jord heilt sør på Vik. Ingjerstova
vart då riven og flytta til søre Vik.
Alt vart gjort med handemakt, og
pånytt var det skuldrar og ryggar
som bar tømmeret. Det vert fortalt
at kona til Anders J., Oline (42),
sklei og fall medan ho bar ein planke på skuldra. Ho slo planken mot
hovudet, og vart hardt skada. Oline
døyde berre få månader etter denne
ulukka, og ein stor barneflokk vart
utan mor.

Torsvik Mur

Alt i mur, puss og flisarbeid
91168375

Nordhordland. Postkontoret var i
Ingjerstova til den nye forretninga
på kaien stod ferdig i 1946. Då
hadde Alf Vik laga postkontor i tilknyting til butikklokalet.

Husa mange

Ingjerstova har husa mykje folk.
Det kunne vera opp til tre familiar
som budde der samtidig. Det var
litt andre krav til buforhold då enn
i dag.
Under krigen var tyskarane innom
Ingjerstova. Dei vurderte å innta
huset til å bu i, men ombestemte
seg, trulig fordi dei såg det budde
så mange der frå før. Dei for då vidare til andre hus på Vikagarden for
å finna losji.

Misjonen

I 1938, etter at Ingeborg gifta seg
med Osvald (son til Anders J.), tok
ho til med å hysa barneforeininga.
Det var Sønte-Berta som oppfordra
henne til å samla jentene på Vik

heime hjå seg i Ingjerstova kvar
fjortande dag, og det kunne vera
opp til 20 jenter som kom. Jenteforeininga heldt hus i Ingjerstova
fram til slutten av 60-talet. Då flytta
den til bedehuset.
Også kvinnene på Vik var i
mange år samla til misjonsforeining
i Ingjerstova. Om hausten vart søre
kjellaren brukt som spinneri. Her
samla ivrige koner seg med rokken
for å laga tråd av ull som var samla
inn på Vik.

Trekkfullt hus

Osvald og Ingeborg Vik overtok Ingjerstova i 1946. Sjølv om huset har
vore rehabilitert litt gjennom åra,
var det trekkfullt og kaldt. Eldstesonen Anders, som no har overtatt
barndomsheimen sin, fortel at han
hadde valet mellom ei grundig rehabilitering eller byggja nytt. Han
valde å fjerna det gamle huset ved
å la brannvesenet bruka det som
øvingsobjekt, og byggjer no nytt på
same tomta. Han ser fram til å flytta inn til hausten, og tek med seg
mange gode minne frå livet i Ingjerstova inn i den nye heimen sin.

Laurdag 7. september
vert den årlege misjonsmessa arrangert. Her vert
det tradisjonen tru servert
graut, og det vert mykje
fint handarbeid å få kjøpt.

Tips oss!
Vikaskarven prøver, men
det er umogleg å ha full
oversikt over gebursdagar,
fødslar osb. Send epost til
oystein.vik@gmail.com
om du har familienytt du
vil ha med. Send også tips
om andre saker.

Slik såg det ut
då det brann
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Vil du kjøpa
bygdeboka?
Det er framleis mogleg å få
kjøpt Bygdeboka for Vik.
Einkvar som har interesse
av Vik si historie, 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

Ser tilbake på
mykje aktivitet

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 ved
å betala inn 150 kroner
til 3628.51.70545. Hugs
å merka innbetaling med
namn og adresse.

Krabbefest i
september
Tradisjonen tru vert det
krabbefest også i år. Det
skjer som vanleg i partytelt
på Dampekaien laurdag 7.
september. Peil deg inn på
denne kvelden, for han plar
å verta både lang og kjekk.
Påmelding skjer til Thora
Vik. Tlf: 979 77 822. Epost: thoravik@online.no.

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

ÅRSMØTE I BUA: Frå venstre: Solbjørg Vik, Johnny Dåvøy, Rune Holmen, Marianne Dåvøy, Aud Hele Solsvik,
Thora Alice Vik, Kari Klepsvik, Ronny Nottveit, Norvald Harald Vik.

Grendalaget
kan
sjå kaien, var heilt fullt og drøsen gjekk
attende på mange vellukka høglytt.
aktivitetar i 2012.
Fekk kulturpris
Dette var oppsummeringa då laget
hadde årsmøte i mars:
Det største arrangementet var
Toftøydagen som vart arrangert i
juni, med base på Vikakaien. Folk
frå fjern og nær var innom arrangementet i det fine sommarværet.
Jonsokfeiringa var og svært populær. Her møtte foreldra opp med
borna for å delta på ulike leikar og
aktivitetar, og ikkje minst det store
høgdepunktet, bålbrenning på Holmen.
I slutten av august vart det arrangert krabbefest, den var også godt
besøkt.Teltet som vart rigga opp på

Også Luciaarrangementet med
korpsmusikk og risgrut i bua
samla mange, til trass for det sure
desemberveret.
Høgdepunktet
denne desemberkvelden var at Øygarden kommune sin kulturpris vart
tildelt Thora Vik, mellom anna for
sitt lange og trufaste arbeid i Toftøy
skulemusikkorps.

Manglande kontingent

I 2012 var det 66 hustandar på Vik
som betalte medlemskontingenten
i grendalaget. Årsmøtet håpar på at
endå fleire ser verdien av å ha eit
grendalag som arrangerer mange

Vi formidlar blomster til innland og utland

Rong Senter
Telefon:56 38 92 65
Postboks 107, 5331 Rong

kjekke hendingar i bygda og som gir
ut lokalavis. Måten å støtta dette arbeidet på, er å betala kontingent og
eventuelt å vera med og engasjera
seg. Alle er velkomne til dette.
Kontingenten inkluderer Vikaskarven, som vert gitt ut fire gongar
i året til alle husstandar på Vik og i
Knappen.
Vikaskarven vert også sendt til omlag 100 abonnentar utanfor Vik.
Desse utgjer no styret i Vik grendalag: Thora Vik, Bjarte Landro, Marianne Dåvøy, Rolf Vik, Grethe Ansok, Solbjørg Vik, Ronny Nottveit,
Johnny Dåvøy, Aud Helen Solsvik,
Kari Klepsvik, og Tanja Winkel
(ny). Norvald Vik er representant frå
Toftøy Nærmiljøutval.

