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n Dødsfall n Namn & nytt

n Goabadne

n Nygifte

BILETE: Vil du kjøpa bilete (15 x 21 cm) som 
«Hordaland» har teke, så ta kontakt med
fotodesken tlf. 56 53 03 26, sentralbordet
tlf. 56 53 03 00 eller ting på nettutgåva vår: 
www.avisa-hordaland.no 

8. oktober: Benedikte, Bente
9. oktober: Leif, Leidulf
10. oktober: Fridtjof, Frits, Frida

n Namnedag

9. oktober: Dinesmesse, etter den heilage 
Dionysius, første bispen i Paris. Han lei mar-
tyrdøden i 286. Denne dagen er det venta 
sterk vind slik at resten av lauva bles av trea.

n Merkedagar

9. oktober: flagg, 
bispestav

n Primstaven
På desse sidene vil me fortelja smått og stort frå der du bur. Kven er leiar i
laget ditt etter årsmøtet? Har verksemda di fått ny leiar? Skriv gjerne minne-
ord og omtale til åremålsdagar. Gratulasjonshelsingar må det betalast for.
Annonser til desse sidene kan sendast til: annonse@avisa-hordaland.no
Faks 56 53 03 08 • Tlf. 56 53 03 00 • Avisa Hordaland, P.b. 38, 5701 Voss.

n Til lukka
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Til godjenta vår 
Sunniva! 

 
Gratulera med 

4-års dagen i dag!
 

Stor klem  
frå Besto, Bes-

ten og Olla
  

INGRID 
Me vil gratulera 
go’jento vår så 
mykje med 5- 

årsdagen på mån-
dag! Me er kjem-

peglade i deg! 
Klem frå Eirik, 

mamma, pappa, 
bestemor og  

morfar
 

†
Min inderleg kjære mann, 

gode far og svigerfar, 
snille morfar, farfar og 

oldefar

Olav Johan  
Hellesnes
f.01.05.1921

døydde stilt frå oss på 
Voss sjukeheim, 
5. oktober 2011.

Olaug

Brit – Peer 
Stein – Iris 
Jan – Wendy
Cecilie – Poul 
Christina – Kjell 
Aase Cathrine – Marius 
Tonje – Sebastian
Jacob, Sofie, Erik, 
Filippa, Matteo, Oskar
Slekta elles

Godt å få kvila 
når kreftene sviktar.

Vert bisett frå Vangskyrkja 
fredag 14. oktober kl 12.00. 
Alle som vil vera med oss i 
kyrkja er hjarteleg velkomne. 
Like kjært som blomar er  
etter Olav sitt ynske ei gåve 
til Frelsesarmeen på Voss. 
Minnehøgtida vert avslutta 
ved kyrkja.

 Celia 3 år! 
Gratulerer med  

dagen 10. oktober  
prinsesso vår! 

Superglade i deg! 

Klem frå  
amund-Johannes, 

mor og far

 Sunniva!
Gratulerer så  
mykje med  

4 års-dagen! 
Me er kjempe- 
glade i deg!!

Stor klem frå 
vilde, mamma, 

pappa og pusen «Marie»

 EVY  
MALA

Til lukke med  
dagen, 8. oktober! 

Klem frå  
besten og besta, 

Lisa, Elvis og 
resten av 
familien

 

Go'jenta vår 
Yvonne  

Berge  
Børsheim 

fyller 3 år i dag  
8. oktober. 

mormor og  
besten 

gratulerer så  
mykje med dagen.

VOSS: «Unge på veg – utdanning, 
arbeid og psykisk helse» er tema 
for Verdsdagen for psykisk helse 
2011. Kampanjen dette året har 
som mål å tena til auka kunn-
skap om førebyggjande arbeid 
og helsefremjande tiltak som kan 
hindra at unge ikkje fullfører ut-
danning eller kjem seg inn på ar-
beidsmarknaden.

I dag vert det jobba aktivt på 
mange frontar for å få fleire inn 
i arbeidslivet. Bedrifter kring i 

landet har gode røynsler med å 
tilsetja unge som har opplevd å 
stå utanfor skule eller arbeidsliv. 
Dei fortel om engasjerte, moti-
verte og lojale tilsette. Det hand-
lar om det menneskelege aspektet 
ved å kjenna at ein har verdi for 
samfunnet. Det handlar og om 
korleis me endå betre kan nytta 
ut dei ressursane som unge men-
neske er.

Open haldning og kunnskap om 
psykisk helse på skulen og i sam-

funnet generelt er viktig førebyg-
gjande tiltak. Ved å spela på lag 
kan fleire unge få tidleg hjelp og 
lettare tileigna seg kompetanse og 
kunnskap som trengst for å koma 
seg inn i arbeidslivet. Det finst 
heldigvis mange gode røynsler, 
arbeidsmetodar og suksess-krite-
rier som kan inspirera til vidare 
arbeid for å førebyggja fråfall frå 
vidaregåande opplæring.

MENTAL HELSE VOSS

Verdsdagen for psykisk helse 10. oktober

VOSSESTRAND: Sundag er det ein 
spennande kyrkjedag for alle tre- 
og fireåringane på Vossestrand. 
Som ein del av det omfattande 
prosjektet som alle kyrkjelydane 
i Voss er med på, er det denne 
dagen på Strondè det skjer. Alle 
er tilskrivne med invitasjon i per-
sonleg brev.

På ettermiddagstid er det fyrst 
alle treåringane med sine pårø-

rande som skal få lov til å vera 
med på  «undretur» og utforska 
Oppheimskyrkja. Kva er dåp? 
Korleis ser det ut på preikestolen? 
Orgelet er det mykje spanande og 
fin lyd frå..!

Etterpå er det litt forfrisking å få 
borte i Kyrkjestova før ein samlast 
til storfamiliegudsteneste med 
heile kyrkjelyden.

Då er det fireåringane sin tur 

til å koma i fokus. Ein har variert 
ein del med kva 4-årsbok ein har 
delt ut, men dei siste åra har det 
vore den flotte «Barnebibelen for 
dei små» på heile 526 sider! Kjekt 
at det på denne dagen også er eit 
barn som vert bore til dåpen. Vel 
møtt til triveleg kyrkjedag!

J. O. THAULE

4-årsboka og undretur på Vossestrand

VOSS: I morgon er det fjellmesse 
(som me no kallar det) i Mjølfjell 
kapell. Dette er fjellkyrkja vår, reist 
av eldsjeler på 1960-talet. Tidene 
har endra seg. Der er nesten ingen 
fastbuande lenger – men mykje hyt-
tefolk. Og det kan vera eit fint høve 
til å ta seg ein hausttur oppover, 
ikkje berre frå Raundalen, men frå 
Voss elles og. Vêret lyt me ta slik 
det kjem – men innadørs vil Øyvind 
Øy halda gudsteneste, merk tidleg 
klokkeslett! Øyvind har sjølv hytte 
på Mjølfjell. Og han er tidlegare 

Vossa-prest, alltid velkomen her 
hjå oss. Og endå om underteikna 
er i Vangskyrkja, så seier eg tydeleg 
og greitt: Ta meir enn gjerne turen 
oppover til Mjølfjell denne sunda-
gen! Det trengst at me «mobilise-
rer» litt frammøte kring dei helst 
få gudstenestene me der har. Kaffi 
kan takast med. Kan henda vert det 
vêr og høve til ein tur og. Velkomen 
til fjellkyrkja – og god tur!

IMo

Fjellmesse Mjølfjell

Fødde
Veslejenta vart fødd på Voss sju-
kehus 30. september. Katrin S. og 
Ole Patrick Turner er stolte for-
eldre. Besteforeldra på Skjerpe 
gratulerer.

85 år
Ragna Vethe, Voss, fyller 85 år 
sundag 9. oktober.

80 år
Jelena Mandic, Skulestadmo, fyl-
ler 80 år sundag 9. oktober.

50 år
Helge Nævdal, Voss, fyller 50 år 
sundag 9. oktober.

Sundagsfrukost.
Har du ikkje vore med på Sun-
dagsfrukosten på Kafé Smaosed-
lena? (tidl Indremisjonskafeen.) 
Då har du sjansen i morgon! Ein 
god stad å koma til, ein god stad 
å vera!

PH.

Kjersti  Vestrheim og Håkon  
Helland fekk ei jente 24. septem-
ber, 3000 gram. Håvard (snart 
4) er stolt storebror. Jenta heiter 
Ingeborg.

Elin Støfringshaug og Oddvin  
Sundve vigde på Voss 11. juni 2011.
 FOTO: TURID SOLDAL

Rallarmuseet feira 25 år for ei 
god veke sidan. Neste steget 
er den vidare bruken 
av Rallarvegen.

Hordaland fylkeskommune, Kul-
turrådet, Jernbaneverket, Ulvik 
herad, VisitRallarvegen og Ral-
larmuseet har hatt eit drøftings-
møte om vidare oppgåver.

Ei av oppgåvene kan vera å gjera 
Rallarvegen til eit digitalt pilot-
prosjekt. Det er tre tilsvarande 
i Noreg for før, eitt i Oslo kring 
Akerselva, eitt i Sauherad og eitt 
på Dovre. Med i desse tiltaka er 
Kulturrådet, Riksantikvaren, Di-
rektoratet for Naturforvaltning og 
Statens kartverk.

Kultur og naturreise
Fylkeskonservatoren i Horda-
land, Per Morten Ekerhovd og Siri 
Slettevåg frå Kulturrådet meiner 
dette er ein farande veg. Folk på 
tur kan skaffa seg opplysningar 

der dei er, når dei er ein plass, og 
elles fleire opplysningar om strek-
kja dei skal vidare. Det er lettvint, 
og framfor alt, det er greitt å finna 
særskilde ting, som er verdt å ta 
med seg på ei kultur og naturrei-
se. Det kan vera både kultur- eller 
naturopplevingar om neste sving 
som ein bør ha med seg.

På Rallarvegen kan Rallarmu-
seet på Finse vera midt i blinken 
med alle dei tinga der er råd å sjå 
og ta i, og samstundes med mykje 
digital soge på skjermar. Det same 
er vaktarbustaden i Fagernut, el-
ler det kan rett og slett vera ein 
fint føreseggjord mur, eller eitt av 
dei mange fint oppmura stolpe-
festa langs vegen. I naturen er det 
mykje fint å sjå, blomar av mange 
slag, elvar, fossar, fjell, isbrear slik 
dei byr seg fram på høgfjellet og 
ned mot fjorden. Sjølvsagt er det 
i denne samanhengen også reise-
livssoge, jakt, fiske og anna.

Framdriftsplan
Med bakgrunn i røynslene frå 
denne sommaren med vegpatrul-
je på Rallarvegen og andre inns-
pel, er det sett opp ein framdrift-
splan. Rallarmuseet sine tiltak er 
nemnde, og dessutan har Jernba-
nemuseet munnlege forteljingar 
frå heile landet som kan nyttast. 
Dette heiter «digitalt fortalt», og 
glir greitt inn i Rallarvegstrekkja.

Alt i haust skal fylkeskonserva-
toren kalla inn til skipingsmøte 
for eit Rallarvegråd, der lokale, 
regionale og nasjonale aktørar er 
med. Rallarvegen skal granskast, 
og det vert synfaring i juni neste 
år med vekt på fagleg restaurering 
av vegen. Desse to tiltaka skal så 
vera i botn med tanke på å skipa 
eit  digitalt pilotprosjekt om Ral-
larvegen.

– Utfordrande og spennande, 
seier fylkeskonservator Per Mor-
ten Ekerhovd til Hordaland.

ARNE SKJERVEN | tekst

Rallarvegen kan verta digitalt pilotprosjekt


