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familiedagen

Magnhild vart
nesten tatt av tysk
granat under krigen
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Anton smed (87)
står framleis på
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Christian drøymer
om oljejobb
Side 2

Side 5

«Nina» blas
ned skorsteinen
Side 6
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BARNDOMSHEIMEN: Harald Vik framfor Pålestøvo der han vaks opp.

Går mot straumen

Svane i
Vikavågen
Ei svane har vore i Vikavågen i vinter. Vanlegvis finst
det ikkje svaner her, men
denne fann det for godt å
koma innom.

Folketalet
på Toftøy
Det er pr. 1. januar 2015
1281 personar på Toftøy.
Det er ein nedgang på 7
personar frå året før. Toftøy
er den største krinsen i
kommunen. I Øygarden
budde det ved årsskifte
4704 personar.

Nytt styre i
bedehuset
På årets årsmøte i bedehuset i februar vart følgjande
styre valt inn: Ole Andreas
Wastveit (leiar), Andreas
Evensen (nestleiar), Kjellaug Solsvik, Åse Vik,
Marit Vik.

Christian Oen Paulsen
frå Knappen draumer om
ein jobb i oljebransjen.
Til sommaren har Christian
Oen Paulsen (24) studert i fem
år ved NTNU i Trondheim. Då
er han ferdig utdanna sivilingeniør.

for naturfag, seier Christian.
Difor har han valt ei retning
der han studerer eigenskapane
til ulike typar materialar, mellom anna korleis materialtrøttleiken varierer frå vare til
vare. Det er berre 25 elevar ved
NTNU som tek nett denne sivilingeniørutdanninga.

møy har aluminiumsbedrifter
som kan vera aktuelle arbeidsplassar. Vikaskarven vitja
Christian i juleferien, og han
opplyser no, like før Vikaskarven går i trykken, at han har fått
tilbod om doktorgradstilling på
NTNU. Stillinga har han takka
ja til, og skal tiltre til hausten.

Lidenskap for naturfag

Skal ta doktorgrad

Lesehest

Christian har vakse opp i Knappen. Foreldra er Solveig Oen
og Are Paulsen, som bur rett
opp frå Stegknappen med fin
utsikt mot Hjeltefjorden. Då
Christian var ferdig på Øygarden ungdomsskule, vart det
tre års skulegong på Sotra vidaregåande, og den unge sivilingeniørstudenten har også
lagt bak seg verneplikta.
– Eg har alltid interessert meg

Innafor seismikk, olje- og aluminiumproduksjon er det viktig
å ha kjennskap til kvaliteten på
varene. Også solcelleindustrien
nyttar spesialistar for å kontrollera sitt materialval. Slik
sett er det fleire ulike bransjar
som treng denne kompetansen,
og Christian håpar på ein jobb
i oljebransjen, sjølv om det for
tida er nedbemanning.
– Eg håpar at eg får ein jobb
i Noreg. Både Husnes og Kar-

I studietida har det vore lite tid
til hobbyaktivitetar, men fotballkamp på Lerkendal måtte
han ha med då Rosenborg
møtte Brann.
– Skal ein oppnå gode resultat må ein hengja i med lesinga,
seier den strukturerte studenten, som ikkje trekkjer ned gjennomsnittskarakteren i klassen.
– Jentene får koma i andre
rekkje, smiler Christian lurt.

Rundt 1000 har vore på grendelagets arrangement
Dette kom fram i Vik grendelag
si årsmelding som vart lagt
fram på årsmøtet i år. Tilstelningane grendelaget inviterte
til var jonsokaftan, familiedag,
bygdetreff og lysfest. Alle arrangementa samla deltakarar
frå Vik og andre bygder.

Leiar Thora Vik seier at den
store deltakinga i 2014 gjer at
det vil verta laga til liknande
hendingar også i år.
Det er ein del utgifter med å
laga til slike hendingar. Derfor
er kontingenten til grendelaget
heva til 150 kroner. Folk vert

oppmoda til å betala giroen
som ligg ved bladet.
For dei som får Vikaskarven
tilsendt er kontingenten 200
kroner. Dei som får han i postkassen, betalar 175 kroner.
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fekk mønsterbeskytta til
bruk i fiskeskøyter. På den
tida var det mange fiskebåtar
som låg til kai ved smia for å
montera ovnar.
Anton fekk tidleg ord på
seg for å vera ein smarting
som fann løysing på det mest
innfløkte. Men han brukte
lite blyant og tegnebrett.
– Eg lagar eit bilete i hovudet mitt frå først til sist
over prosjektet som skal
løysast. Og så gjennomfører
eg produksjonen ut frå den
«teikninga» eg har klistra i
hovudet.

Er også musikar

Smeden i Torsvik
Møt
ein
ekte
gründar,
87
år
gamle Anton «Smed».
Det var stille i lokala til Torsvik Mek. Verkstad i Kjøpmannsvågen då me gjekk inn
døra til verkstaden. Men innehavaren, Anton Torsvik var
der og putla med ei kraftblokk
og ein sabb-disel som stod til
overhaling. Dreiebenken og
arbeidsmaskinene stod stille,
og på arbeidsbenken «var dar
fullt ut tå adle slag...» Anton har i ein mannsalder vore
sjølve kjennemerke på Torsvik
Mekaniske.

11 mann i arbeid
Det har ikkje alltid vore stille
på den mekaniske verkstaden

innerst i Kjøpmannsvågen. Frå
slutten av 1950-talet vart du møtt
av lydar frå sveising, dreiing og
banking då du nærma deg bygningen. Skøyter låg fortøydd side
ved side ved kaien og venta på
reparasjonar. På det meste hadde
verkstaden 11 mann i arbeid. Frå
1992 har Anton vore åleine. No
er han berre innom eit par dagar
i veka.
– Eg får ikkje lov heime til å gå
her kvar dag, seier Anton som no
er blitt 87 år.

Laga dampmaskin

Heilt frå gutedagane har Anton
vore involvert i familiverkstaden. Interessa for mekanikk var
stor, og det var her han fekk den
praktiske opplæringa. Han fortel
om ein dag då faren var i byen:
– Då låste eg meg inn i gamlesmia og laga ei dampmaskin som
fungerte fint. Far vart overraska
då han kom heim att og oppdaga
kva eg hadde fått til.
Anton gjorde tidleg nytte for

KIWI

seg. I 1944 hadde han arbeid
med å dreia og kvessa mineborar til dei som arbeidde på vegen
mellom Vik og Torsvik. For arbeidet fekk han kr 1,50 pr time,
som vart rekna for å vera god
betaling i hans unge alder.
I folkeskulen gjekk Anton trefire år utan skulebøker.
– Eg var i skulen, men eg vart
ikkje så klok. Det einaste som
interesserte meg var fysikktimane. Då var lærar Skjelanger
og eg på lag.
– Mi største interesse var flymekanikk og radio. I militæret
var eg våpensmed på Herdla, og
då fekk god innsikt i korleis eit
våpen fungerer. I 1948 fekk eg
fri frå militæret i to månader for
å hjelpa far med arbeid i smia.
Det var faren Anders som starta
mekanisk industri i smia i Hovdevika i Torsvik på 1930-talet.
Han hadde kundar frå heile distriktet.
– Far konstruerte ein oljeovn
som han sette i produksjon og

mini
pris

Anton fortel at det var han
og broren Ingolf som kjøpte
anlegget i Kjøpmannsvågen og flytta verksemda dit
1957.
– Det var på mange måtar
ei vanskeleg tid med lite
hjelp frå kommunen som me
venta hadde hjelpt oss. Me
konstruerte ei kraftblokk til
bruk for størjefiske som me
selde ein del av. Og så lagde
me trålvinsjar. «Nolsøy» frå
Vik fekk ein slik vinsj med
ei trekkraft på 10 tonn. Enno
lagar eg små blokker til hobbyfiskarar.
Anton har og arva musikkinteressa frå far sin. I ungdomen spela han trekkspel,
også til dans i Kvitabua. Og
han har vore engasjert som
visevert i bryllup der hans
slagferdige historier og replikkar enno lever på folkemunne.
Då det minka med arbeid
på verkstaden fekk Anton
tak i ein lastebil som han
køyrde grus og byggevarer
med på Toftøy, og i fleire år
køyrde han også drosje. Det
kan trygt seiast at «Anton
smed» har hatt mange jern
i elden, og hatt fleire strengar å spela på, noko Toftøyfolket har sett pris på.
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– «Tysjen»
tok huset
vårt
No er det 75 år sidan 2. verdskrigen byrja, og 70 år sidan
det vart fred i Noreg. Aslaug
Vik Haugland hugsar tilbake
til då tyskarane tok huset ho
og familien budde i på Vik.
Aslaug var tre år då den tyske okkupasjonsmakta i mai 1940 gjorde
krav på huset til foreldra til bruk for
tysk krigspersonell. Familien kom
då i ein fortvila situasjon. Den gongen utgjorde familien: mor og far
med to born, og eit som var «like om
hjørne».
– Det var store huslydar på den
tida og vanskeleg for oss å finna nytt
husvære, fortel Aslaug Vik Haugland
(78) som er fødd på Storeberget (Larsevegen 7) på Vik. Ho var med på
det drama som skjedde under krigen,
men hugsa ikkje så mykje av detaljane.

Budde i andre etasje

– Den første tida flytta me til besteforeldra mine i «Perestovo» (Markja
3) og budde der eit års tid. Så fekk me
flytta tilbake til huset vårt, men fekk
berre bruka andre etasje utan innlagt
vatn og straum. Primus var kokeredskapen.
Hovedetasjen nede var framleis i
bruk av «tysjen». I stova nede var
det montert køyar langs veggane og
eg ser for meg at det kan ha budd
5-6 mann der. Då brakkane på Dalekletten var ferdig flytta alle tyskarane
til brakkane, og me fekk tilbake heile
med
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huset. I mellomtida hadde vår familie
auka til tre og den fjerde var i vente.
– Dei tyske mennene som budde nede
var disiplinerte og korrekte overfor oss,
men mor likte ikkje at me var innom hjå
dei og fekk drops. Då kom ho ned og
henta oss. Ein nyttårskveld hadde karane
fått besøk av kameratar frå Bergen som
kom utover til Vik på ei skøyte. Etter
kvart vart det mykje leven og høgrøysta
tale slik at far måtte gå ned å skjenna på
dei, hugsa Aslaug.
Tante Katrina og onkel Nils flytta
inn i huset då soldatane flytta ut, og då
Helmar, son deira var fødd 1944, og
dei måtte ha lys i stova under fødselen,
hugsa eg det kom ein soldat og banka på
ruta med beskjed om å tetta blendingsgardina heilt for å ikkje vera eit bombemål for engelske fly.

Bondekone i Bergen

Etter at Aslaug forlet barndomsheimen
på Vik tok ho handelsutdaning og hadde
kontorarbeid på likningskontora på
Herdla og i Fana. Ho gifta seg i 1963
og vart bondekone i Lyngbødalen på
Laksevåg. I nokre år hadde ho jobb på
Håkonsvern, men då barna nådde skulealderen ville ho vera heime. På garden i
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• Stort utval av godbiter fra vårt kjøkken
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• Reparasjon av alle bilmerker
• V askehall
• Kaffiavtale
• Gass
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Godkjent bilverksted

Lyngbødalen har ho budd seinare, og i
dag bur ho i ein 10 år gammal generasjonsbustad på garden med utsyn mot byfjorden og Salhusbrua. Mannen Rasmus
døydde for 20 år sidan. Aslaug kom inn
i politikken i Laksevåg for Senterpartiet og seinare Bergen der ho hadde offentlege verv.

Gode minne frå barndomen

Aslaug set med gode minne frå barndomstida på Vik.
– Det var heilt fantastisk å få oppleva ein slik oppvekst saman med veldig
mange unge på den tida. Eg tenkjer på
skeising på Sørgardsvatnet om vinteren
med snabelskøyter og strame beksaumstøvlar, og bading om sommaren i Stegeviksvatnet, først med korkbelte rundt
livet til eg lærde å symja til «Skjæret».
Og eg tenkjer på kor kjekt me hadde
det når me fekk vera med i høyonna og
«treskjeløo» om haustane.
– Og ikkje minst hugsar eg stille og
lyse sommarkveldar då eg fekk vera
med far på dorging eller med lys etter
krabbar som me kokte, knuste og åt med
poteter attåt på berget vest for huset vårt.
Du for ein rik barndom, seier Aslaug.

Snitter
Koldtbord
Varmmat
Baguettar
Koldttallerken

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

Vart nesten tatt av tysk
granat nede ved sjøen
Magnhild Håheim var i
faresona då ein tysk granat
slo ned ved butikken på
Vik under krigen.
Magnhild Håheim hadde sin
barndomsheim på Vik. Som 16
år gammal butikkjente på Vik
Landhandel, var ho ein morgon
på vårparten i 1943 på veg for
å opna butikken. Då ho kom på
«Kari-ludnane» sør for butikken litt før klokka ni, høyrde
ho susen og eit stort smell like
framfor seg. Ein granat frå den
tyske okkupasjonsmakta slo ned
i berget like nord for butikken.
Granatsplintane fauk til sides og
pepra «Helge-naustet» og båtane

ENTREPRENØR

30 år
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som var inne i naustet, med hol.
Det såg ut som eit stjerneskot.
Hadde ho kome nokre meter
lenger nord, kunne ho også vorte
råka og fått smakt følgjene av
granaten.

Tilbake der det skjedde

Over 72 år seinare er ho att på
staden og minnast den uhyggjelege hendinga. Fleire granatar
landa seinare denne føremiddagen på søre Vik og skapte uhyggje. Store hol i jorda viste spor
etter granatar fleire stadar, men
som eit under vart ingen skada.
Dei som var ute på marka sprang
i kjellaren for å søkja ly.
Det gjekk nokre timar før den

GRAVING
SPRENGING
TRANSPORT

første kunden kom innom
butikken den dagen, hugsar
Magnhild. Alle var oppskaka og fortvila og forstod ikkje kvar skytinga kom frå.
Nokre meinte det kom frå
Fjell festning, andre meinte
det kom frå kanonene på
Ramsøy og nokre meinte det
kom frå tyske marinefartøy
som låg på Ågotnesbukta.
Spekulasjonane var mange.
Den tyske okkupasjonsmakta ringte ut på dagen og
beklaga hendinga.

Mangel på mat

Magnhild fortel vidare at
det ikkje alltid var enkelt å
vera ung butikkjente under
krigen. Det var stor mangel
på matvarer og utstyr, og
det var kamp om godene.
Difor måtte alle ha rasjoneringskort som gav høve til å
kjøpa ein viss kvote mjøl,
brød og kaffierstatning. Mødre med små born under 2
år fekk ekstra kveitekort, og
mannfolk i hardt arbeid fekk
i tillegg ei mark hakkekjøt
for veka. Det var «HelgeLars» som først fekk ansvaret med å dela ut korta, men
dei siste krigsåra var det
«Lars-Anders» som overtok.
Det hende at kundar bad om
å få varer utan kort. Byfolk
prøvde seg også å få litt ekstra då dei kom på landet. Det
var ikkje alltid enkelt for ei
ung butikkjente å stå imot
presset.
– Miljøet på butikken i
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krigsåra var naturlegvis prega av krigen. Karane måtte
vera forsiktige med kva dei
snakka om, for det var ofte
tyske soldatar innom.
Dei budde i brakkar på
Dalekletten. Eg hugsar ein
gong det kom til heftig diskusjon mellom min bestefar
Anders og ein «tyskert».
Bestefar vart truga på livet,
men kom seg heldig vis ut av
det, hugsar Magnhild.

Jordmor

Magnhild Håheim er no blitt
88 år og bur i dag i eigen
bustad på Rong. I sitt yrkesaktive liv har ho vore jordmor ved Kvinneklinikken
i Bergen. Grovt rekna har
ho hjelpt 5000 nordmenn
til verda gjenom desse åra,
mange av dei har adresse i
Øygarden.
– Det vart berre dette flyktige møte med dei fleste
av borna, men fleire har eg
møtt att som vaksne og det
er kjekt, seier Magnhild.

Toftøy Nærmiljøutval
-arbeider for eit triveleg og godt
nærmiljø for alle på Toftøy
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Gebursdag
75 år
Nils M. Vik
31. mai 1940
70 år
Rolf Vik
4. april 1945
Kåre Danielsen Torsvik
13. juni 1945
Astrid Karin Vatnelid
27. juni 1945
65 år
Lars Vik
10. juni 1950
55 år
Helene Vik
1. mai 1960
Ingvar Torsvik
28. mai 1960
45 år
Marianne Dåvøy
1. mai 1970
Leif Magne Vik
12. mai 1970
35 år
Eirik Vik
16. mai 1980
Anne-Lise Vik
7. juni 1980
30 år
Karen Marie Vik
15. april 1985
Øistein Barmen-Johnsen
19. april 1985
25 år
Benjamin Torsvik
27. mai 1990

Fødd
Liva Halsne
fødd 17. januar 2015
Foreldre er Silje
Victoria og Jon Halsne

«Nina» sette
spor på Vik
«Nina» var den sterkaste
stormen sidan 1992.
10. januar herja stormen ”Nina”
heile landet. På Vestlandet slo
”Nina” til med orkans styrke,
med målingar opp mot 40
meter per sekund, noko som
tilsvarar cirka 135 km/t. Ikkje
sidan nyttårsstormen i 1992 er
det målt så stor vindstyrke på
våre kantar.

Skapte store problem

Vinden skapte store problem
for all trafikk både på land og
sjø. Flytrafikken på Flesland
var lamma i timevis, og dei
fleste ferjene langs kysten var
innstilte.
Biltrafikken gjekk tilnerma
som normalt, også til og frå
Øygarden, då det heldigvis ikkje var nødvendig å stengja
Sotrabrua og Rongesundsbrua.
Dette skuldast nok at vindretninga var frå vest denne gongen, og då ligg desse bruene litt
i ly.

Diverse øydeleggingar

Til trass for at Toftøyna ligg
som ein hoggestabb mot havet, vart me skåna for dei
store øydeleggingane, men
uveret forårsaka at mange vart
straumlause, også på Vik. Store

SJØ I STOVA: Dette
huset i Løten fekk
knust stoveglaset i
stormen. Sjøsprøyten
kom heilt inn i stova.

tre velta over kraftlinene, og
BKK hadde si fulle hyre med
å rydda opp i alle straumbrota
i løpet av helga. Elles tok stormen taksteinar både på nye og
gamle bygg. På Vikatoppen
vart to skorsteinar flerra frå taket, og i Løten vart det meldt
om knuste ruter og sjøsprøyt på
stovegolvet.

Slik får stormane namn

PÅLELØA: Stormen blåste taket av Pålel
Forsikringsselskapa melder om ved hovudvegen. Det same skjedde med an
over 9000 naturskadar til ein
verdi av ½ milliardar kroner etter ”Nina”. Stormen felte like
mykje skog som det vanlegvis
vert felt på ½ år med ordinær
hogst på Vestlandet.
Ifølge yr.no gir meteorologisk institutt namn til ekstreme
værhendingar i Noreg. Kva
ekstremver skal heita kjem
fram av ei liste der annakvart
namn er gutte- og jentenamn i
alfabetisk rekkefølgje. Lista er
laga på førehand, men er ikkje
offentleg. Den som er på vakt
ved vervarslinga brukar neste
namn på lista når det vert eksVELTA TRE: Dette treet måtte gi tapt for
tremvær. Føremålet med namnsettinga er å letta kommunikasjonen mellom myndigheiter og
meteorolog, slik at ikkje mistydingar oppstår. Det skal alltid
vera klart og tydeleg kva verhending det er snakka om.

MANGLAR SKORSTEIN: Skorsteinane
brekka kollapsa i stormen Nina.

et av Påleløa, som ligg i Pålesvingen, like
de med andre, eldre løer.

gi tapt for naturkreftene.

orsteinane på dette nybygget i Vasskar-
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Derfor er husnummera
på Vik som dei er
Du har kanskje lurt på
kvifor husnummera er
som dei er. Det finst ein
god grunn, og riktige
husnummer kan redda
liv.
– Det er avstandsregelen som

her vert nytta, forklarar Ingunn M. Sæle som arbeider
ved teknisk plan og forvaltning i Øygarden kommune.
Det ho snakkar om er at
somme av husnummera på
Vik har det som virkar som
overraskande høge husnummer. Til dømes gjeld det
vegar som Ingjervegen, Helgebrekka, Vikabrekka og
Markja. Dei har alle nummer
som er høgare enn det faktisk
er hus i vegen.
Ingjervegen har husnummer heilt opp til 50-talet.

Plass til potensielle hus

Bakgrunnen for dette er at
det må gjerast rom for hus
som potensielt kan verta
bygd på det som i dag er innmark.
Det skal ikkje vera slik at
eksisterande husnummer må
bytast ut når det kjem nybygg
til garden. Sæle forklarar slik
korleis til dømes Ingjervegen
51 er mogleg, når det er langt
færre hus enn dette i Ingjervegen.
– Det er avstandsreglen som
her er nytta. Altså, avstanden
frå der vegen startar og til
bustaden i 10-meterar. Ingjervegen 51 ligg cirka 510

meter frå vegens startpunkt.
Avstandsprinsipppet gjer at
ein automatisk får reservert
ledige nummer, seier Sæle.

Fullført i 2012

Alle bustadar, fritidsbustadar og næringsbygg har no
adresse med veg og nummer i Øygarden. Før i tida
fanst ikkje desse vegnamna
og husnummera, og folk
hadde berre adresse med til
dømes Vik eller Toft. Etter
pålegg frå Statens Kartverk
fekk Øygarden ferdigstilt arbeidet med å få meir “urban”
adressetradisjon i 2012.
Arbeidet med å få vegnamn
og husnummer starta allereie i 2008, men mangel på
bevilga pengar til å setja opp
vegnamnskilt gjorde at det
gjekk nokre år før alle kunne
vita kva veg dei budde i.
Fordelane med vegar og
husnummer er mange. Det
gjer det lettare å skilja folk
frå kvarandre, noko til dømes
postbod set pris på i ein kommune der mange rundt om
kring i bygdene har same etternamn som staden dei bur,
og fleire har same fornamn.

Kan redda liv

Vegnamn og husnummer
kan også redda liv. Med eit
moderne adressesystem er
det mykje lettare for ambulansen å finna fram når kvart
sekund tel.
– Me har inntrykk av at
folk er flinke til å merka
husa sine, og at dei veit kor

viktig dette er, slik at sjukebil, brannbil, politi, post og
andre finn fram til rett hus,
seier Sæle.
Ho ønskjer å påpeika at
det er eigedomen med bustad, hytte, industribygg og
offentlege bygg som vert
tildelt ny adresse, ikkje personane som bur/disponerer
desse bygga.

Tradisjonelle namn

Vegnamna på Vik har tatt
opp i seg innarbeidde namn.
Sjøvegen har fått namn etter den tradisjonelle vegen
langs sjøen, som vart kalla
sjøvegen, men som i gamle
dagar gjekk endå nærmare
strandlinja.
Vikabrekka har fått det
namnet den alltid har hatt,
det same har Lammetøkje
og Vågsneset heilt sør på
Vik, og Snøreberget ovanfor
gamlebutikken. Raunholebrekka fører til Raunhola.
Andre vegar har tatt namn
etter den slekta som tradisjonelt har eigd marka der vegen går til. Døme på dette er
Ingjervegen (Ingjerfolket),
Helgebrekka (Helgefolket),
Larsevegen (Larsefolket).
Vikatoppen er den einaste
staden som fekk eit anna
namn enn det som vart brukt
tradisjonelt. Før heitte dette
området Toftehaugen, fordi
ein kunne sjå Toft der i frå.
Her heilt i nordre enden av
Vik finn me også Markja
(der Perefolket soknar til) og
Vasskarbrekka.
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Det gamle naustet
Det gamle naustet frå før i tida
det ligger ensomt, blandt tang og stein,
den skjeive veggen på østre sia,
den slit med helsa, har sår og mein.

Filmen om
palekast
Vik grendelag har filmen
som vart laga om palekast
i Svelgen for sal på DVD.
Denne kostar 100 kroner,
og kan kjøpast om ein henvender seg til Ottar Vik (482
10 475). Det er seld 120
eksemplar så langt.
Grendelaget har også fleire
eksemplar av Bygdeboka
for Vik tilgjengeleg for sal.

Det høres skrik fra en rusten hengsel
når døra slår mot en værslitt vegg,
da kjenner naustet et sig av lengsel,
mot gammetida, med båt og segl.
Ei båre søng mot den stille stranda,
søng for tia, som kom og gikk
og sola stryk med den varme handa,
Nedover naustveggen, grå og trist.

Påskefrukost
i bedehuset

M. Skjevik

Skjærtorsdag klokka 10
vert det tradisjonen tru
påskefrukost på Vik bedehus. Kom for å høyra
påskebodskapen om Jesu
død og oppstandelse, og
for å eta frukost og drøsa
saman med naboane dine.

JULEBUKKAR: Det er alltid kjekt når julebukkar, eller
nyttårsbukkar, kjem på døra.

Vikaskarven
Redaktør:
Øystein Vik
I redaksjonen:
Norvald Vik
Ottar Vik
Thora Vik
Rolf Vik
Internett og e-post:
www.vikaskarven.net
oystein.vik@gmail.com

HEIME ATT: Ådrott har
kome heim til Toft etter fleire
år i Vikavågen.
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