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Det skjer på Vassøy   



Vassøystuen 
 

Vassøystuen er den gamle skolen på Vassøy, og Beboerforeningen leier den av 
Stavanger Kommune. Den har dekketøy til 35/40 personer, kjøleskap, frys, 
oppvaskmaskin, stekeovn, komfyr, mikrobølgeovn med mer.  
Jeg pleier å si til de som leier at det eneste de trenger å ta med er lys og servietter! 
 
Vassøystuen er mye i bruk, den blir utleid til mange forskjellige aktiviteter som 
barnedåp, familiesammenkomster, bryllup, konfirmasjoner, juleselskap, klubber o.l. 
Nytt i år var barnekafe, åpent hus for barn i følge med voksne. Så har vi de som 
møtes til felles hobby. 
 
 
 
 
 

Når seniorklubben 
inviterer til møte er det 
mange som dukker opp. 
Da blir det servering av 
god mat, en god drøs, 
basar og informasjon 
om praktiske ting for 
eldre. 
 

Det er endel damer som maler 
landskap og portretter. 
 

 
2-3 ganger i året er Vassøystuen utleid hele helgen for Sy-Lan, 
der 9 syglade damer holder hus fra fredag til søndag hvor de 
med symaskinene sine tryller fram mye flott. 



Annenhver fredag er det ungdomsklubben Vassung som har sitt tilholdssted her med 
biljardbord, spill og film. 
 
På Bergeland Videregående finnes en klasse som går sosiallinjen. De låner 
Vassøystuen hver onsdag formiddag og vil gjennom skoleåret invitere til endel 
aktiviter for barnehage, skole, familie og eldre. De har hatt Barseltreff og laget 
Halloweenfest for barnehagen. Det skal bli spennende å følge dem videre. 
 

Det finnes ingen grenser for bruken, og 
sitter du inne med tanker om å starte opp 
med noen aktiviteter og mangler lokale, ta 
gjerne kontakt med undertegnete på mobil 
91585095 eller på Messenger på 
Facebook. Mer opplysninger finner du på 
www.vassoy.org.  
 
 
 

Hilsen til dere alle med ønske om godt 
nyttår, og samtidig en takk til alle dere 
som har brukt Vassøystuen.  

Sissel Aanestad  
 
 

 Seniorlaget er for alle seniorer på Vassøy. De møtes  på Vassøystua siste torsdag i hver 
måned. På oktobermøtet holdt Gunnar Skadberg foredrag om forfatteren Karsten 
Rødder som skrev om fattigdom i Stavanger rundt 1. verdenskrig og forholdene på 
Lindøy.  

Tur til Byrkjedal og Søya gård                                              5 års jubileumsfest for seniorlaget 
    Kontaktperson: Jan Arvid Børnes 
 

Seniorlaget 
 

http://www.vassoy.org/


Barnekafe 

 En løs ide om kafe for barn med kjekke aktiviteter og noe å 
spise ble raskt gjort til virkelighet, og første kafedato ble satt 
til september. Beboerforeningen ble med på laget og stilte 
med lokalet på Vassøystua. Vi fant frem perler og brett, 
printet ut perlealfabet og stekte hundrevis av vafler. Store og 
små perlet bla. fine navneskilt og dagen ble en suksess.  

 
 

Kafe nr. to var åpen på den store 
planleggingsdagen i november hvor vi fargela 
juletegninger, laget julekort og stekte lapper. 
Med godt oppmøte og godt humør ble også 
denne kafeen vellykket. Nå satser vi på en ny 
barnekafe på nyåret og at vi fortsetter ca hver 
annen måned.  
 

 
 

Lene Faltinsen og Charlotte Kjær Tednes har stått for de to første kafeene; vi vil gjerne 
fortsette, men blir også glade for å få flere på laget. 
                                                                                                                                      Tommy Kjær Andersen 

Mini-ten 
Mini-ten er for elever i 5. til 7. klasse, som samles annenhver onsdag kveld i oddetalls-uker. 
De har aktiviteter i kapellet og spiller også biljard og air-hockey i Vassøystua.  Leker, spill, 
musikk og andakt. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        
Kontakt: Kristian Eiken 
 

Snøkanon:  Beboerforeningen har kjøpt inn en snøkanon, med støtte fra 
Storhaug bydelsutvalg. Kanonen trenger et par minusgrader for å lage 
snø. Det viktigste formålet er å lage gode forhold for aking og aktiviteter i 
akebakken. Vi vil også leie ut kanonen hvis det er interesse for det.  



Orientering om ambulansebilen på Vassøy og syketransport. 
 
Først en takk til alle de som har bidratt med små og store beløp til ambulansebilen, 
som nå er i bruk kun som en transportbil. Bilen er kjøpt inn privat, for at folk på 
Vassøy skal kunne transporteres på en god måte mellom adresse og båt/helikopter. 
 
Ordningen på Vassøy er at trenger du akutt hjelp må du ringe 113 eller legevakten. 
Mannskapet på Rygerdoktoren eller Akuttmottaket ringer Sigurd Helgesen og ber om 
hjelp til transport når det er nødvendig. All kontakt skjer gjennom disse kanalene. 
 
Sigurd har jobbet i fem år på ambulansebåten og er derfor kjent i systemet. All 
transport er taushetsbelagt. 
  
Før ambulansebilen ble kjøpt har Sigurd stilt opp med egen privat bil når han har 
vært tilgjengelig. Ikke alltid like kjekt med båre og diverse utstyr i bilen.  
 
Ambulansebilen har til nå kostet ca kr 40000.- og er blitt sponset med ca kr 30000 fra 
innsamling og bevilgning. Pengene har gått med til å dekke utgifter som EU-kontroll, 
forsikring og kjøp av bilen. Alle oppdrag blir utført uten noen form for betaling, dette 
er i ren dugnadsånd. 
 
Bilen har til nå hatt ca 25 oppdrag. 
 
PS. Alle bør huske å merke husene med husnummer godt synlig. Bor du i en 
kjellerleilighet så husk å gi beskjed om dette. Dette er veldig viktig når sekundene 
teller.  

Sigurd Helgesen 
 

Hjertestartere 
Det er tre hjertestartere på Vassøy, en i nord, en i sør og en i brannstasjonen. Hjertestartere  
varer  i endel år, men må av og til skiftes ut. En takk til Sandnes Sparebanks Gavefond som 
etter søknad fra Vassøy Skyss bevilget 15000 kr til  innkjøp av ny hjertestarter i nord. Den nye 
er nå på plass og registrert.  Ekstra kjekt er det at initiativet fra Helge Helgesen i Vassøy Skyss 
og medlemmer i seniorlaget som Dagny, Turid og Randi har fått gavefondet til å lage et eget 
prosjekt der de tildeler hjertestartere. Sparebanken har også gitt støtte til hjertestarter til 
idrettslaget og til ambulansebilen.  Plassering av hjertestarterne er vist på www.vassoy.org 
 

http://www.vassoy.org/


Gratulerer til idrettslaget og til hele Vassøy med kunstgrasbanen. Den offisielle åpningen 
av anlegget var 30. november, med en stor folkemengde til stede. Vassøy har fått en helt 
moderne kunstgrasbane, godt drenert og omgitt av en kant av betongstein som skal 
holde gummigranulatet på plass.  
 
 
 
 
 
 
 
 
   Marlen Østerhus klippet snora og korpset spilte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per Torbjørnsen som er leder av kommunalstyret for miljø og  
utbygging holdt åpningstale på vegne av kommunen.  
Jon Asgaut Flesjå kom fra Norges Fotballforbund. 
Og det var fotballkaker i mange varianter 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontaktpersoner for fotball og jogging: 
Jan Erling Østerhus og Hans Olav Undseth. 

Fotballbanen 

Banen har gjort det mulig å 
etablere et voksenlag på Vassøy. 
Etter åpningen spilte laget sin første 
kamp. De møtte Tasta, og Vassøy 
scoret det første målet. Viktig å 
huske, selv om kampen endte med 
tap.  
 
På tross av årstida er det mye 
aktivitet på banen. Det er lag i alle 
aldersgrupper og også et lag for 
voksne som spiller for spillets skyld 
uten å være med i serien. Det er 
også startet en gruppe med trening 
for dem som vil jogge.    

 



Nordbø Maskin sto for grunnarbeidet, som 
pågikk mye av høsten. For å få god drenering 
av banen var det nødvendig å fjerne mye fjell  

 
Hvordan var det mulig for idrettslaget på lille Vassøy å få kommunen med på denne 
oppgraderingen av grusbanen på over 8 millioner kroner? Idrettslaget bidro sjøl med en 
halv million i dugnadsarbeid og støtte fra  SR-Bank.  
 

Da den nye banen ble åpnet fortalte 
Gunleiv Østebø historien om hvordan 
den gamle grusbanen ble bygd på 
dugnad i 1980 og 1981. Den historien 
forteller mye om dugnadsånden som 
alltid har preget Vassøy. Se neste side. 
 
Da snora ble klippet i 1981. 

Dagen da mye skjedde samtidig 

30. November var dagen da mye skjedde samtidig på Vassøy: Åpning av fotballbanen, 
julegrantenning arrangert av beboerforeningen, julemarked på Nærbutikken.  
 
Nede ved Peisaren hadde Ryfylke Friluftsråd satt opp brua over til Lillekalven. 
Friluftsrådet har også ryddet vekk noen trær og busker på Lillekalven slik at det er lagt 
til rette for ferdsel. Det er allerede begynt å bli stier der. Kalven har fine svaberg både i 
sør og nord, så dette gir flere gode muligheter til friluftsliv ved Peisaren.    



Grunnkurs i kajakk 

Grusbanen:  Den store dugnaden 

Vassøy idrettslag ble pådriver for å få kommunen til å legge til rette for at det kunne bygges en 
fotballbane i dette området.  Heile opplegget var at alt skulle gjøres på dugnad av Vassøy`s 
befolkning og at kommunen tok utgiftene med materialer og annet, f. eks leie av utstyr som skulle 
til for å få det gjennomført. Jeg kan ikke huske at det ble satt opp noe budsjett eller søkt om 
hvordan det skulle gjennomføres. Per Trondsen hadde gode kontakter i kommunen og sammen 
med blant andre Per Eikemo, Olaf Endresen og Tore Jacobsen med flere, klarte de å få 
idrettsstyret i kommunen med på at det skulle bygges fotballbane. 
  
Arbeidet begynte i 1980.  Det var fjell heilt fra akebakken til bedehuset i varierende høyder som 
først måtte sprenges. Per Trondsen, Per Eikemo, Olaf  Endresen, Tore Jacobsen, Solfrid Tednes og 
Jorunn Bratteli stod for å utarbeide detaljerte dugnadslister med dato og klokkeslett for 
boregjengen. Boregjengen var alle voksne arbeidsføre mannfolk på Vassøy som hadde lyst og 
anledning å gjøre en innsats for øynå. Det var flere ti-talls personer som stilte. Vi boret etter 
arbeidstid og hver lørdag. Alf Tednes var skytebas og han hadde med seg en del folk som ladet 
dynamitten etter hans anvisning. Per Trondsen sørget for at vi fikk låne kompressorer av 
kommunen. En kompressor stod der hele tiden slik at man kunne bore noe kvar kveld. I tillegg 
hentet Per en eller to hver fredag ettermiddag fra Stavanger kommune`s anleggsavdeling på Forus 
og leverte de tilbake på mandag morgen. Kapasiteten ble to tre ganger større på lørdagene. Noen 
kompressorer fikk slikt kjør med at man tok ut for mange boreuttak samtidig at de kollapset. 
Entreprenør Hjørmeland Maskin planerte og mye av overskuddsmassene ble til det som er 
akebakken i dag. Det var Einar Lindanger som laget bakken. Tilsammen ble det sprengt mellom 5- 
til 10.000 kubikkmeter fjell. 
 
Samtidig med dette arbeidet ble bedehuset bygget på dugnad. Det var mange i samme gjengen 
som arbeidet i bedehustomta etter at det gamle bedehuset var revet. Damene på Vassøy sørget 
for at begge gjengene på lørdagene ble servert. Det var både varm suppe og selvsagt ofte 
rekesmørbrød. For ei tid og for et samhold og veldig sosialt. Me hadde det knallkjekt. Når det var 
støypt dekke mellom etasjene på bedehuset, satt vi 30- 40 mannfolk i kjelleren og åt all den gode 
maten som blei servert av nesten like mange damer . Då var stemning høge og det va ikkje få 
vitser som blei servert. 
 
Etter at grovplaneringen var gjort skulle det legges sand på banen. Sanden kom med store 
sandfartøy som lå ved Midtkaien og Per Trondsen hadde traktor og svære tilhengere og kjørte 
sanden opp fra kaien til banen.   
 

 

Skolen i 1980: Utsikt mot der 
banen ligger nå. Da Stavanger 
kommune bygde den nye skolen 
hadde de ervervet et stort 
område som går fra hovedveien 
til oppfor der den nye 
barnehagen ligger nå.  
 



 
Per Trondsen og Per Eikemo la fram saken om at vi måtte få lysmaster slik at banen kunne 
brukes hele året og hele døgnet. Parksjef Dølen var den de hadde kontakt med og han frontet 
saken i kommunen. Det ble en diskusjon om stålmaster ellet trestolper. Stålmaster ble valgt. 
Men litt etter fikk man beskjed om at de ikke var penger til det og man måtte sette opp tre. 
Per Trondsen tok ein spanske og sa at det ikke var mulig for stålet var på vei frå Tyskland. Jeg 
er ikke sikker på om det var helt sant, men stål blei det. 
Det var litt av en jobb å kappe alle stålstenger til skråstag klar til sveising. Svein Inge Svendsen 
arbeidet hos Alfred Paulsen på Hinna. Han fikk lov av arbeidsgiver til å bruke verkstedet med 
alt tilgjengelig utstyr til å gjøre denne jobben. Han stod kvar kveld og kvar lørdag ute på Hinna 
og skar til alt stålet.  
 
Så ble delene kjørt til Vassøy for sveising. Her måtte det sveisere med spesialkompetanse til. 
Rosenberg hadde det. Og Vassøy hadde Alf Olsen og Petter Johannsen som hadde slike 
sertifikater. De, sammen med noen andre Rosenbergsveisere, sveiset alle delene sammen på 
kvelder og lørdager. Mastene ble sveiset i egnede seksjoner, kjørt med semitrailer til Reime 
AS på Nærbø for galvanisering, så tilbake til Vassøy for montering. Fundamentene til mastene 
blei utført av entreprenør Ådnøy. Montering ble ledet av Svein Inge Svendsen og Per Trondsen 
som også organisert stor mobilkran for heising. Her var også det en gjeng mannfolk med og 
skrudde sammen. Det var folk uten høydeskrekk!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et hvert idrettslag med respekt for seg selv, måtte ha garderobe med dusj. Brukte brakker ble 
anskaffet fra kommunen og ein dugnadsgjeng med mannfolk innen flere fagområder 
monterte brakkene med  vann og strøm. 
 
Det var ein innsats av dimensjoner som blei utført disse årene. Samholdet var godt og ingen 
sure miner. Kan bare huske at det var smil og latter. 
 
Åpningsfesten ble spandert av Stavanger kommune. Det vil si det som kostet penger, men 
arbeidet med å lage smørbrød, koke kaffi, bake kaker og servere til hele øyas befolkning, var 
det damene på Vassøy som gjorde. Det var Ole Andreas Thomasgård som stod for den 
høytidige åpningen. Han var Høyre-politikker og var leder for det kommunale idrettstyret. 
 

Tekst og bilder: Gunleiv Østebø 
 
 
 
 
 

Old boys fotballgjengen fra Vassøy spilte 
mot A-laget (young boys) og dei gamle 
vant! 
 



Storken er kommet til øya 
 I sommer ble en stor og fin stork laget for å ta imot øyas ferskeste beboere. Den 135 cm høye 

storken ble panikkmalt med husmalingsrester før den dro ut på sitt første oppdrag i slutten av 
september. 
Tradisjonen med å sette stork ut for å ønske velkommen hjem er dansk/tysk/hollandsk og en så 
hyggelig tradisjon vil vi gjerne ta med oss til Vassøy. Til nå har storken vært ute på tre oppdrag og 
venter spent på nestemann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Storken har denne høsten fått mange hjelpere som steller i stand med smått og stort til den lille. En 
fin gavepose fullt med håndlaget og lokalsponset blir levert på døren. Bleier, tutter, strømper, 
smekker, luer, bukser og teppe er noe av det vi har fått inn til gaveposen. 
Tusen takk til alle som bidrar! 
Ønsker du å lage noe til storkeposen? Her kan du for eksempel få brukt garn- og stoffrester. Alt til 
baby og nybakte foreldre er av interesse. Ferdig produkter kan legges i storkens postkasse ved 
Vassøystua eller leveres til undertegnede. Vi kan også svare hvis du skulle ha noen spørsmål om 
storken eller gaveposen. 

Tommy Kjær Andersen og Charlotte Kjær Tednes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det kom inn mange flotte bidrag da beboerforeningen inviterte vassøybuene til å lage og sende inn 
pepperkakehus.  Husene ble stilt ut i vinduet til kapellet og stod fram til lille julaften. Det kom ikke 
bare hus og borger, det var også mye maritimt med fisk, kaihus og hele tre varianter av Rygerbuen. 
Håper det smakte, og at fantasien kan blomstre neste jul også. 
Vi håper på at det kan bli litt vinterkulde slik at vinnerne får sjansen til å prøve snøkanonen. 
 

Pepperkakeøya 
 



Sommer og høst 
 
Den lyseste dagen:  
St.Hans på Peisaren ble en flott familiefest med bål og leker for 
ungene, arrangert av foreldre til 4-åringene i barnehagen.   

Den mørkeste kvelden ble Idrettslokalet fullstendig 
forvandlet og tåka lå tjukk på bakken utenfor da Paola 
Fulbright og Bjørn Rasen inviterte til Halloweenfest på 
amerikansk vis.  

Vassøy kapell: Gabrielle 
Søndag 24.november hadde vi 
juleforestilling i Vassøy kapell.  Gabrielle 
er en  julemusikal av Roy Frode Løvland, 
bearbeidet av Solveig Bokn Skjeggestad. 
Vi samlet en gjeng av unge talent på øya 
som ville være med på dette 
juleprosjektet. Vi er en fast gjeng som 
drar i gang julespill hvert år, og vi har 
hatt mange barn med oss på dette 
gjennom de ni årene vi har hatt julespill.  

 
Solveig Bokn Skjeggestad 

 
Medvirkende i julespillet: Kristin, Thelma, Pia, Erle, Pernille (Gabrielle og barneenglene). Solveig, 
Simen, Elisabeth (voksne engler/regi og rekvisitter). Ovidia, Jakob, Ole, Samuel, Lars (gjeterjenta Isa 
og de andre gjeterne). Randi (voksen gjeter). Herman og Marlen (Josef og Maria). Hans Olav 
(fortelleren).  Vårt eget band; Olaug, Jakob S, Josi og Andreas. Kjartan (lysmester). Kjempefint og 
koselig førjulsfelleskap i Vassøy kapell!  

Insekter og lyngblomstring Tistelsommerfugler er som regel 
sjeldne å se, men enkelte år 
kommer de i store mengder når 
det blåser kraftige sørlige vinder 
fra Sahara over hele Europa. 
2019 var et slikt år. Da kom de i 
mai, og levde i Norge hele 
sommeren. Slik fikk de også 
smake på lynghonningen i høst. 
En god høst for insekter på 
Vassøy.   



Beboerforeningen 
 

Vassøy Beboerforening har som formål å jobbe for at Vassøy er og forblir en god plass 
å bo. Beboerforeningen skal også være et bindeledd mellom øyas befolkning og 
kommunen og andre offentlige instanser. Vi representerer hele befolkningen og i saker 
der det er svært delte meninger, slik som i brosaken, legger vi vekt på å formidle saklig 
informasjon uten å ta standpunkt for eller mot. Vi har samarbeid med Storhaug 
kommunedelsutvalg, som kan ta opp våre saker politisk. Kontakt: Fridtjof Riis 
 
I tillegg til beboerforeningen er det lokale velforeninger som tar på seg oppgaver i 
nærmiljøet. 
  
Vassung er en ungdomsklubb for skoleungdom fra 7. klasse og oppover. De møtes på 
Vassøystua 1 -4 ganger i måneden.  
 
Seniorlaget er også knyttet til beboerforeningen. De har treff hver måned, arrangerer 
turer og arbeider for å skape et godt miljø for de eldre på øya. Kontakt: Jan Arvid 
Børnes. 
 
Beboerforeningen har ansvar for drift og vedlikehold av Vassøystua. Lokalene her kan 
leies ut til både organisasjoner, lag og private arrangementer. Kontakt: Sissel Aanestad. 
 
Medlemmer i styret i Vassøy beboerforening i 2019: 
Fridtjof Riis (leder), Signe Egenberg (nestleder), Tommy Kjær Andersen, Frode Kristoffersen, 
Helge Geir Helgesen, Cathrine Tyrdal Allgot, Ben Morten Henriksen, Rune Faltinsen, Kasper 
Nielsen.  David Pelosof og Jeanette Jakobsen er varamedlemmer. Sissel Aanestad er 
kontaktperson for Vassøystua. Gunleiv Østebø er ansvarlig for regnskap . 

 
Nytt styre vil bli valgt på årsmøtet 3. mars klokka 18 på Vassøystua. Alle som bor på 
Vassøy er velkomne. Medlemmer i beboerforeningen har stemmerett. Vi kommer blant 
annet til å ta opp hvordan vi kan støtte ambulansebilen. 

 
Informasjon fra beboerforeningen ligger på www.vassoy.org.. Vi er også aktive på 
facebooksiden vassøystuas venner. Se også oppslag på butikken og ferja. 
 
Vedlagt dette nummeret av Vassøynytt er en giro for innbetaling av kontingent. 
Medlemsskap er knyttet til den enkelte husstand. Enhver som er fylt 16 år og har fast 
adresse innenfor Vassøy skolekrets kan bli medlem. Medlemskap er frivillig, men vi 
oppfordrer dere til å bli medlemmer slik at vi kan gjøre en enda bedre innsats for 
lokalmiljøet på øya vår og holde Vassøystua i god stand til aktivitetene.  
 
 
 
 

http://www.vassoy.org/

