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Kjære alle Helgeseters venner, pårørende og medarbeidere!

Kjære alle Helgeseters venner, pårørende og medarbeidere!

Ja, her kommer høstens ”Til oss alle”, om ferier, turer og arrangement med bilder, og så litt av 
aktiviteten fremover.
Som de fleste vel har hørt eller lest, så har vi lyst ut stillingen som daglig leder på Helgeseter. Vi har 
fått kompetente søkere til stillingen. Når det er besluttet hvem som kommer inn i stillingen vil Odd 
Rønnestad, Helgeseters styreleder, gi ut opplysningen. 
Undertegnede kommer også til å fortsette i arbeidet på Helgeseter fremover.

Vi arbeider også med å formulere og bevisstgjøre Helgeseters verdigrunnlag, hvilke mål vi har 
i arbeidet med og for beboerne, hva vi ønsker å oppnå, og hvordan vi vil gjennomføre det. Nå 
arbeider vi med dette i den enkelte bolig. Dette er et arbeid som vil vare en god stund fremover.

Mellomlederne har arbeidet i flere år med en veileder om lederoppgavene, om kommunikasjon og 
vårt verdigrunnlag. Nå fortsetter veiledning i andre lederoppgaver.

*
Her følger en liten datoliste over viktige arrangement fremover mot jul:

Fredag 16. november kl 9.30 har vi en samling i hallen med minnestund for de døde. Det blir også 
en liten musikalsk eurytmiforestilling.

Mandag og tirsdag 12. og 13. november kommer Ejvind Nielsen og gir oss tilbakemelding 
på tester mellomlederne tok i juni og september. Så planlegger vi det videre arbeidet med de 
veilederne vi skal ha fremover.

Fredag 23. november kl 12 -14 har vi brannvernkurs for alle nye medarbeidere i alle boligene.

Lørdag 1. desember kl 19.30 har beboere og medarbeidere lysfest i hallen.

Søndag 2. desember, 1.søndag i advent, kl 17.30  i eurytmisalen får beboere og medarbeidere en 
liten musikalsk forestilling: ”Bride” av Mareike Clotscher.
Barnehagen får som vanlig låne hallen til adventshage for de små. 

Onsdag  5. desember kl 12 er det åpning av vår juleutstilling i Galleri Helgeseter. 
Og så er det  julebutikk  kl 11 – 14,  for venner og pårørende.

Hjertelig velkommen !

Ingrid  Løvlie  

Guriset
5 dager i snø og vind og fullt program tilbrakte vi på 
Guriset. Vi kjørte leiebil til Guriset med alle pakkenel-
liker og skiutstyr. Vi var ute hver dag og nøt naturens 
opplevelser. Alt fra aking til skigåing og turgåing. Gril-
lings ute og dans hver kveld. Så vi hadde en flott tur.

May-Britt, Konrad, Lene og Linda

Frankrike
Lang tur ble det denne gang… 8 lystige mennesker dro av gårde tidlig til 
Toulouse i Frankrike. Med god hjelp av medarbeidere fikk vi stablet all ba-
gasje og rullestoler i to biler i Toulouse og fikk satt kursen til vårt favoritt-
sted i Frankrike (2. gang vi reiste hit). Her bor vi i en gammel ombygd låve 
som har sett dagens lys. Det er tilrettelagt for rullestol brukere vi har egen 
hage, plass og basseng… det ble mye tur i nærområde, og flotte bilturer 
hvor vi fikk se Frankrike fra countryside… 
En flott tur med mange gode opplevelser.

Linda O, May B, Alf Rune, Grethe, Mette N, Aud, Yvonne og Linda Rugland

Varaldsøy
En liten uke i fjor sommer reiste Eli, 
Ketil, May B, Rolf og Kari D til Varalds-
øy, her ble det litt arbeid, fisking og 
bading for de som ønsket… Båtkjø-
ring i både Lillibåten og den ”nye” 
racerbåten… en god tur for alle som 
var med.

Linda  R.

Noen turer i fjor..
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Litt om Parsifal
Prolog

”Mennesket kan bare bestå livets prøver når det er seg 
bevisst hvordan lys og mørke lever side om side i dets sjel 
– lik den sorte og hvite fargen i skjærens fjærdrakt. Den 
som vil avgjøre kampen mellom sort og hvitt til fordel for 
det himmelske lys, behøver modige tanker og indre fast-
het.”

Slik lød begynnelsen av vårt lille Parsifalspill, som hadde pre-
miere den 29. september 2007, dagen vi feirer Mikkelsmess 
på Helgeseter. Takk til alle de gode hjelperne, som gjorde 
det mulig at spillet kunne finne sted.

Over en lengre tidsperiode har vi i våre samlingstimer for 
beboerne arbeidet med dette middelaldereposet. Vi gjorde 
oss kjent med tidens skikk og bruk, dens musikk og livsmo-
tivene. Historien om Parsifal forteller om et menneske som 

oppnådde den høyeste verdighet, Han ble Gralskonge. Men 
veien dit var og lang og møysommelig, full av tvil, villfarelser 
og feiltrinn. Slik er også veien ethvert menneske må gå.

Ideen med å vise vårt arbeide også for en større krets men-
nesker på Helgeseter, fikk sitt uttrykk i vårt lille Parsifalspill. 
Grallsspesialsten i Bergen, Jakob Kvalvåg, ble invitert til Hel-
geseter og fortalte oss ut av sin rike kunnskap om temaet. Til-
feldigvis hadde også Antroposofisk Selskap valgt ut gralste-
maet til en av sine kveldsforedrag. Noen fikk også anledning 
å høre på det.

Flere av oss har bestemt seg for å arbeide videre med Gralen 
og dens omkrets. Kanskje en studiegruppe, kanskje et enda 
bedre forberedt Parsifalspill kan oppstå til våren? Kommer 
tid, kommer råd…

På vegne av Parsifalstøttegruppen
Ursula Schmitt Helland
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og takknemlighet våre venner utstrålte. De nyde-
ligste måltider, med både vegetar og vanlig mat, 
ble tryllet frem av dyktige og lystige kokker .

Prøvene til Johannes-spillet ble holdt i den store 
kultursalen. Det sier seg selv at å holde styr på ca 
250-300 mennesker som skal både tale og synge 
til rett tid, krever mer en mann. Så både kompo-
nist, regissør og en liten støttegruppe, var både 
høyt og lavt i sal og på scene, viftet og gestiku-
lerte og ropte sine gode råd. Denne gangen skulle 
Johannes-spillet gjøres innendørs, på scene og i 
sal. Ja, alle i salen skulle innta scenen og så igjen 
finne tilbake til sin egen plass på en verdig og vak-
ker måte. Det i seg selv var jo litt av et kunststykke, 
når vi betenker at mange av våre beboere har van-
skelig for å gå. May-Britt fikk sitte helt foran og var 
deretter i ro på scenen. Ja, det gikk også strålende 
på oppførelsesdagen. Da samlet vi oss i våre lyse-
grønne gevanter under vår lysegrønne fane, med 
krepsens tegn, sammen med våre gode venner fra 
bofellesskapet Verdandi på Garnes og Hogganvik-
gruppen. Fanen har hatt sitt tilholdssted på Hel-
geseter i 3 ½ år nå. Akkompagnert av blåsere fra 
Göteborg Filharmonien, ble det en mektig og mu-
sikalsk opplevelse. 

Vi fikk en god kontakt med disse våre krepse-
venner selvfølgelig og bedre kjent med dem enn 

før ble vi og. Ellers var det utrolig fascinerende at 
SKORPIONENs gruppe , denne gang , var over 40 
russiske ungdommer/voksne + ledere. Ja, de fylte 
salen med sin kraft og sine gode stemmer.

I løpet av denne strålende uke (hvor det også reg-
net masse) var vi på utflukter og danset mye, mye. 
Vi så flotte forestillinger, blant annet en Robin 
Hood-forestilling, som en gruppe fra Haganes Bo-
fellesskap hadde lagd. Kjempeartig og dyktig gjort 
med vakker lyssetting og kostymer og sprudlende 
beboere! Det ble også vist en forestilling med ut-
drag fra Sound of Music og et russisk folkesagn på 
russisk. Danskegruppen imponerte stort med sine 
sceniske og musikalske innslag med flott ung-
domsgruppe på ca 20 stykker. Livlige, artige og 
”duktiga”. – Slik kunne jeg fortsatt lenge, lenge..

Innimellom var dagen krydret med korte, gode 
innlegg rundt det å være menneske i verden. Det 
var óg overskriften for beboertreffet 2007: 
FOR HVERANDRE I VERDEN
- Ja, det kan vi skrive under på – vi er her for hver-
andre, i verden. Takk til Helgeseter, som så raust lar 
oss delta på disse herlige treff.

På vegne av oss alle, men spesielt
Gunnar, John H + Marit

 Vi vil, ja vi vil –
 La oss være en fane! Fane i vinden.
 Viftende, visende, lysfylt og ren.

Dette kraftige, samlende, lysfylte vers er en av 
hovedsangene i Johannes-spillet. Tekstene til 
spillet er av dr. Karl König og  i 2003 satte den 
norske komponisten Malte Vinje musikk til spil-
let. Det ble urfremført for første gang ved den 
første store beboerkonferansen i juni 2003, med 
stor begeistring. Ja, begeistringen var stor for 
dette strålende tiltak. Beboertreff, beboerkonfe-
ranse, slik at det med i år er tredje gang det gjen-
nomføres. En gylden anledning til å treffes, skape 
noe sammen, treffe gode, gamle kjente og få nye 
venner.

Ved årets treff, dro vi også denne gang med en 
flokk fra Helgeseter: Lars Meling, Berit Skjeldås, 
Elin Carson, Marit Haustveit, May-Britt Spord, 

Ketil Martens og Gunnar Franck. Med seg hadde 
de gode venner og medarbeidere: Anne Bente, 
Anne Mette, Lene, Linda, John Henry og Marit. 
Noen dro med fly, noen med tog. Ja, Gunnar syn-
tes det var spennende og stort å reise med natto-
get og sove på toget med John Henry og å spise 
både frokost og middag om bord mens toget tøf-
fet seg fram gjennom landskapet.

I Järna var alt forberedt: Hundrevis av delta-
gere ble innlosjert rundtom kulturhuset og i 
nærheten. En stor gruppe av oss bodde på en 
fin folkehøyskole ca 20 minutters kjøring unna. 
Beundringsverdig var de gjennomorganiserte 
dagene, der deltagerne ble ivaretatt på ypperste 
måte av ansvarsteamet med blant annet Sonny 
Ferm og Dag Balavoine i spissen. Beboerne i salen 
var fra dag en litt av et skue. De strålte av glede 
og forventning. Ja, for meg var det som om hele 
salen strålte. Det var helt betagende for en glede 

Beboerkonferansen i Järna 2007

Vi vil, ja vi vil
Gunnar og John Henry diskuterer riktig svar på rebusposten

Og det regnet...



Lars,  Anne Mette og Berit 
var flotte indianere

Elin og Solveig sparkepikerHelge og Solveig

Tekst og foto: Ásta Albertsdóttir

Vi reiste fra Bergen den 9. september kjørende 
i Helgeseterbuss med Solveig Nysæter som sjå-
før. I Mandal bodde noen i leilighet på hotell og 
noen hos Pål sin søster Karina. 

Filmingen var på mandagen (10.09.) Alle syntes 
dette var kjempegøy og kostymene var mor-
somme. Berit var en flott indianerhøvding, Pål 
en sheriff, Lars en indianer, Anne Mette en in-
dianerjente, Anne Bente og Karina var banditter, 
Solveig og Elin var stilige sparkepiker, Helge og 
Marit var cowboyer og Ásta var ”mama” og ser-
verte i saloonen. 
Filmskaperen er Per Tomas Govertsen som had-
de ideen til konseptet, samt Karina Herteig, søs-
ter til Pål. 

Vi hadde en fin tur, kjempeflott vær og alt gikk 
etter planen unntatt punktering på hjemveien 
som forsinket oss da vi ikke hadde stepphjul og 
måtte få Ronny til å komme og hjelpe oss på fer-
gekaien på Halhjem.

Filmstjerner 
i Øvre Sædalsveien

Oscarpris-utdeling

Pål var sheriff



Nybygg og gruvestjerner på Varaldsøy
Varaldsøy ligger som en grønn barlindperle 

midt i Hardangerfjorden, men også sentralt 
blant minnene til mange tilknyttet Helgeseter. 
Assosiasjonene varierer fra spennende fisketu-
rer i Lilli-båten til regntunge ettermiddager der 
en krøp i søle under luking av Hestvikens grønn-
saksåker.

Nå lyder nye toner fra Hestviken på sørspissen 
av Varaldsøy. En ny hytte er i ferd med å reise seg 
på tomten til det som lenge har vært et feriepa-
radis, ikke minst for beboere på Helgeseter. Når 
den nye hytten står ferdig i tillegg til de to eksis-
terende hyttene, vil stedet kunne romme 25 til 
30 personer - eller 10 til 12 personer om alle skal 
ha enerom. Noen tilknytning til det ordinære 
strømnettet vil det fortsatt ikke bli i Hestviken, 
men en sterk utvikling av bruk av solcellepane-
ler. Dette vil gi bedre sanitære forhold, dusj og 
en høynet komfort for besøkende.
 
Utover beboere fra Helgeseter, vil andre også få 
tilgang til denne paradisviken i Hardangerfjor-
den. Noen vil kunne benytte stedet kun med de 
bo-fasiliteter som finnes her, mens andre vil ha 
skreddersydd kursvirksomhet med kjøkken og 
annet personale tilstede. Dette tilsiget av nye 
brukere vil igjen være med å sikre Hestviken 

som et sted for Helgeseter i årene fremover.

Nå byr Varaldsøy på mer en Hestviken, øyen kan 
skilte med den største barlindskog i Nord-Euro-
pa samt mange andre trær og planter som ikke 
er vanlige så langt nord. 

Da Helgeseterbeboere hadde en av sine turer 
til Hestviken denne sommeren, brakte gruvedy-
pet en stjerne i boken til undertegnede. Under 
oppveksten gikk flere av mine venner ikke på 
søndagsskole, men på Pinsemenighetens ons-
dagsmøter for barn. Stedet ble drevet av to eldre 
tanter som stadig vekk hadde ”onkler” på besøk 
– og i tilbakeblikkets lys kan man jo alltid undre 
seg hvorfor ”tantene” aldri hadde ”tanter” på 
besøk. Men ”onklene” kom og gikk fra den ene 
onsdag til den andre, og det vi barn husket av alt 
dette var en større tavle med forskjellige bibel-
ske bakgrunner der onklene og tantene plasser-
te tekstilfigurer av Jesus, lam og disipler. Høyde-
punktet var likevel når vi barn gikk for kvelden, 
for da fikk vi enda en gullstjerne i boken.

Men hva har nå dette å gjøre med turen Rolf, Jan 
Erik, Mi og undertegnede gjorde til gruvene på 
Varaldsøy?

En av gruveinngangene 
på Volaheiane

La oss da først gå til selve ekspedisjonen som gikk 
til nordsiden av Varaldsøy, til Volaheiane, et om-
råde som enda i år 2007 var trolsk med en urskog 
og små tjern som hensatte oss til en svunnen tid. 
Vi kjørte opp veien som det for snart 150 år siden 
trengtes 300 mann for å bygge. 

Varaldsø Mining Company ltd. ble etablert i Lon-
don år 1865 for å hente ut svovelkis fra Volaheiane. 
I den første perioden var det eget samfunn med 80 
personer her oppe, 300 meter over havet. Det var 
eget husdyrhold, sykestue og skole for barna til ar-
beiderne – og til og med Ole Bull besøkte stedet.

Eierne av selskapet var Barratt, en familie som var 
sterkt tilknyttet Metodistmenigheten. Deres sønn 
Thomas kom til Volaheiane for å hjelpe foreldrene 
etter sin skolegang i England. Han var sterkt reli-
giøs som foreldrene, men også med sterke kunst-
neriske anlegg – noe som førte til at han gikk i lære 
hos Edvard Grieg.

År 1906 var Thomas i USA og ble der sterkt opp-
tatt av den nye bevegelsen som gikk under navnet 
Pinsemenigheten. Slik ble det til at Thomas grunn-
la Pinsemenigheten i Norge og senere spredte den 
til hele Europa. 

Rolf og Jan-Erik på oppdagelsesekspedisjon

Utsikt fra Lilli-hytten, Hestviken

Jaha, her var det altså stjernene kom fra som ”on-
klene” og ”tantene” satte i bøkene våre. Stjerner 
som kom fra gruvedypet på Volaheiane. 

Bøkene med innklistrede stjerner er for lengst bor-
te, men ikke så med gruvene på Varaldsøy. 

Når vi tok turen dit, var selve gruveinngangene 
beskyttet med et høyt gjerde slik at ingen skulle 
falle ned i de dype gruvene. Vi gikk videre inno-
ver til nye smådaler. Stemningen var trowwlsk, 
og Mi fant til slutt ut at hun hadde gått langt 
nok. Jan Erik og Rolf bestemte seg derimot at 
de ville la ekspedisjonen fortsette ned til et 
vann som vi kunne se i utgangen av den lille 
dalen vi befant oss i. 

De fant ingen gruveinnganger nede ved vannet, 
men begge hadde fått med seg en lang spaser-
tur i et spennende landskap der gruver, og sikkert 
troll og underjordiske bodde.

Tilbake i Hestviken kunne vi se ferjene som gled 
forbi langt utenfor vår trygge sommervik, og til 
vinteren visste vi at mørket igjen ville senke seg 
over stedet. Da ville stjernene komme frem igjen 
og lyse over viken helt til våren kom, og en ny 
hytte lå ferdig og klar til fremtidige besøk i Hest-
viken. 

Når en opplever stedet med Rolf, Jan Erik, Kari, 
Lars og alle de andre rundt middagsbordet, for-
står en at denne viken midt i Hardangerfjorden er 
en viktig planet i det Helgeseteriske planetarium. 
Dette har jo mange vært klar over lenge før un-
dertegnede, men at denne ”planeten” har spen-
nende gruver med et mektig urlandskap, og nå et 
nybygg - håper jeg kommer som en positiv nyhet 
selv for de mer garvede Hestviken-besøkende.

Arnvid Aakre



Endelig fikk Anne-Mette være 
med til Järna. 
Turen begynte litt kaotisk, 
med flyforsinkelser og ven-
ting på leiebil pga. manglende 
kvittering(går det an?).
Elin, Lars og Berit tok det med 
knusende ro, vi hadde jo fått 
den flotte luksusbilen, til og 
med gullfarge, bedre kunne det 
ikke bli.
Etter en del feilkjøring kom vi 
frem, fikk tingene på plass, så 
var det ut igjen for mat måtte vi 
jo ha.
Klokken var 21 og butikken lå ca 200 meter 
nede i veien fra huset vårt.
Men, det tok sin tid, vi havnet ut på motorveien 
og timene gikk, og vi hadde glemt å ta med 
adressen (lå i huset) og mørkt 
var det også blitt.
Til alles glede vi kom oss om-
sider tilbake, pizzaen gikk 
ned på høykant klokken ett 
på natten og gjengen var blid 
og fornøyd. Ja unntatt Anne 
Bente da, som var litt sur og 
trøtt.
Dagen derpå sov vi lenge, 
spiste en god frokost og et-
terpå skulle vi ta turen til 
Järna slik at vi ble kjent med 
veien før seminaret begynte.
Og kjent ble vi, i hvert fall på bensinstasjonene 
hvor vi spurte om de visste hvor alle antropo-
sofene holdt til. Enden på visen var at vi havnet 

i Stockholm og der var det ikke mange av den 
”sorten”.
Järna fant vi til slutt, og Berit sin kommentar til 
dette var ”kan du kjøre bil eller? ”. Denne kom-

mentaren gikk igjen hele Sveri-
geturen.
Vel fremme i Järna, det er fint 
vær og vi ser oss omkring.
Det er flotte hus i fine farger, 
med nydelige glassbilder i vin-
duene.
Mandagen startet seminaret 
og vi møtte resten av gjengen 
fra Helgeseter, med Marit K i 
spissen som prøvde så godt 
hun kunne holde gjengen i 
stroppene.
Kanskje ikke alltid like lett med 

en gjeng som oss.
Berit var ikke overbegeistret for maten, og i alle 
fall ikke suppe til middag, pytt pytt hun har jo 
litt å gå på.
Elin traff vennen sin fra Latvia, men navnet har 
vi glemt, ”går det an da?”
Vi hadde en flott enebolig med stor uteplass 
hvor Lars storkoste seg med damene den siste 
uken etter seminaret. Vi fikk med oss noen flot-
te slott blant annet Tollslott og Taxingerslott, 
der spiste vi god mat og koste oss godt.
En vellykket tur som vi gjerne tar en gang til.
   

 Anne Mette G.

Järna sommeren 2007

Sommeren begynte med mye godt slåttevær, 
men utover sommeren ble det mer utfordrende 
klima for sanking av fór. Slåtten gikk i langdrag 
og den var først ferdig 12. oktober.

Hestene Tunprins og Laila har hatt en lang og 
god ferie på Varaldsøy fra juni til august. De 
ble tatt godt vare på av Sigrid og to jenter som 
sørget for tilsyn og stell. Dette gav også Jan-
Erik og Rolf muligheten for å gjøre en kongelig 
oppjustering av stallen. Dette har heller ikke gått 
upåaktet hen i Bergenspressen. BA hadde en fin 
artikkel om saken i august.

Grisene har også fått nye overnattingsmulig-
heter i et 100% resirkulert skur, lokalisert  der 
siloen har stått før.  Bygget er innflytningsklart 
så snart et passende gjerde er satt opp.

For tiden har vi bare kua Rødlin. Den fikk kalven 
Stewart i oktober, så nå er den etterlengtede 
gårdsmelken på plass igjen.

Endelig får vi nye sauer til seters. Stig-Rune har 
fått kontakt med to bønder i Nordhordland som 
har Norsk Pelssau. Denne sauerasen, som er 
blanding av spælsau og svensk gotlandsfår, har 
en ull som skal være god egnet til å tove med. Vi 
regner med å hente hem sauene fra Vikanes og 
Radøy i månedsskiftet oktober/november. 

Olav Lavik, som er pensjonert slakter, var med 
og stelte i stand helgrilling av lam utenfor Dren-
gestuen en onsdag i oktober. Der kunne alle 
som ville få en smakebit av sommerens utfor-
dring.

Spennende bokgave til 
Helgeseter
Nils Gustav Hertzberg, antroposof og gammel Helgesetervenn døde i 
1995, 82 år gammel. Han etterlot seg en svært interessant boksamling.
Hertzberg var et engasjert og kunnskapsrikt menneske, han var lærer 
på den unge Steinerskolen i Bergen (Villaveien). Senere virket han 
som lærer ved Fana Gymnas. Noen av oss har opplevd hans glødende 
fordrag og taler. Vi glemmer dem aldri. Mennesket og skaperverket 
opptok han sterkt.
Nå har hans datter, Marit Sophie Hertzberg Mostrøm, skjenket store 
deler av denne samlingen til Helgeseter og Antroposofisk Selskap. Her 
er både filosofi, antroposofi, kulturhistorie, noter og artikler med mer.
På vegne av Helgeseter og oss alle takker vi hjerteligst for denne fine 
gaven som snart er på plass i biblioteket.

Marit Karaśkiewicz

Gårdsnytt

Foto: Jan-Erik Hammerstad



Jubilèumsfilm på DVD
Filmen som ble laget i forbindelse med Helgeseter sitt 

40 års jubileum i 1994, er nå tilgjengelig på DVD. 
Alle boligene og filmskaperne har nå fått et eksem-

plar og første opplag, på 25 eksemplarer, er så godt 
som borte. 

Vi vil produsere flere DVD-er, men vil gjerne ha 
forhåndsbestilling slik at vi vet hvor mange vi 
skal lage.

DVD-en vil bli ferdig i god til før jul.

Pris: kr 50
Bestillingsfrist: 23. november
Bestilles på e-post: post@helgeseter.no

Til Oss Alle for 5 år siden...
”Vi vil starte et GALLERI i spisesal/gang/hall, (alt etter-
som)
Første kvinne på banen er Kari Berger som fra 10.oktober 
henger sine bilder på veggen til vår felles øyensfryd
Så håper vi at riktig mange kommer stormende, fulle av 
begeistring og med sekken proppfull av hemmeligheter.
Venner og pårørende er herved også invitert til å stille ut i 
vårt nye galleri  -  som skal hete???”

TIL OSS ALLE 
på e-post
Dersom du vil ha TIL OSS ALLE 
tilsendt på e-post, sender du en 
melding om dette til:
post@helgeseter.no

På tur med Christine
Gunn Kjersti og jeg må være Helegeseters heldigste medarbeidere. 
Vi får nemlig gå på tur med Christine hver torsdag, og det begynner 
å bli ukens høydepunkt. Av og til får Hildegunn eller Frode bli med, 
men det er bare når Gunn Kjersti eller jeg er på kurs i Danmark. 
Kl.11.00. setter vi oss inn i bussen og legger i veg mot dagens mål. 
Vi har vært på sopptur til Lysekloster, vi har drukket kaffe med Rolf 
og Ronny i Øygarden og vi har spist nisten vår på en støl i Dyrdalen. 
Noen ganger finner vi grusveier som er lette å gå på, andre ganger 
sliter vi oss gjennom kratt og kjerr, over bekker og steiner, men alltid 
er det like godt å komme ut i frisk luft og ta i bruk de mange, fantas-
tisk turmulighetene som finnes rundt Bergen. Og merkelig nok er det 
alltid pent vær på torsdag, (eller i hvert fall nesten). 
Hvor vi er å finne neste torsdag vet vi ikke ennå, men Christine øn-
sket seg en tur til Åsane og det skal hun kanskje få. Kart er kjøpt inn 
og turbøker trålet for ideer. 
God tur dere også.

Barbro Siri Skadsem
Christine og Gunn-Kjersti på tyttebærtur. Totland i bakgrun-
nen


