
LØRDAG 21. JUNI I  SKJOLDASTRAUMEN

20
14

TEL. 90 93 32 73

med hjerte 
    for faget
Straumsvegen 45, 5567 Skjoldastraumen

Byggfirma
Tlf. 928 52 987,  Tommy

Frisør
Tlf. 928 16 840, Monika

MIDTSOMMARFEST
I TYSVÆR



10:00 Slusedagen åpner ved leder Monika 
Lindanger.

10:00 Salgsbodene og kafe åpner

11:00 Sluserestaurant åpner

11:00 Mc klubben Hogg kjører kortesje

11:30 Mini konsert: messingblåsere

12:00 Slusing og sveiving av slusebro 

12:30 Apell fra Fairtade

13:00 Familekonsert av Bjørn Kallevig

14:00 Sjørøverne kommer for skattejakt på 
Notaflåt

15:00 Avslutning og premieutdeling

21:00-01:00 Utedans på Notaflot, Skjoldastraumen. 
Podsoll med band spiller opp til dans.  
15 års aldersgrense. Inng 200,-  
Kiosk. PS Det blir satt opp telt  
dersom regn. 

Arr: Skjoldastramen Bygdelag

Lørdag 21. juni 10.00-15.00

Program

SluSedag I SKJOldaSTRauMeN

Skjoldastraumen ligg i Skjoldafjorden som 
eneste saltvannssluse som er i drift i Norden. 
Selve strømmen skifter retning med flo og 
fjære. Ved flo renne sjøvannet inn i fjordbas-
senget. Når sjøen fjærer ut igjen, renner 
sjøvannet ut mot Boknafjorden. Slusene hadde 
100 års jubileum i 2008. I idylliske Skjolda-
straumen samles vi til folkefest med slusing av 
båt gjennom slusen, foredrag, show, salgs-
boder og mange aktiviteter. 

Sluselaget ønsker alle velkommen til en flott 
dag i Skjoldastraumen. Salgsboder, restau-
rant, kafe, slusing, leker og underholdning. 
Bjørn Kallevig skal ha familiekonsert og sjø-
røvere kommer. 

Velkommen!

Velkommen til vår utsøkte

Menyen er:
• Laksetallerken grillet laks, potetsalat og salat  
• Fiskesuppe av fersk fisk fra havet
• Fiskeburger i heitevegg

Her kan Dere sitte og ta en pust i bakken og nyte noe fra den 
gode fiskemenyen. 

Velbekomme! Hilsen Sluselaget.

SLuSereStaurant ER SPONSET AV:

Inne på Grendesenteret bugner det av  
flotte kaker, rundstykker og nystekte vafler.  
Kom innom og kos dere med nykokt kaffe.
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Skjoldastraumen

TøRRESDAL FORSKALING AS
Alt innen forskaling!

Per Ivar Tørresdal, mobil 901 44 013

Kallevig begynte tidlig å traktere gitaren og var 
opptatt av musikk. Han markerte seg i Stavangers 
visemiljø allerede på 70-tallet, både med egne opp-
tredener, og sammen med andre. På denne tiden 
turnerte han mye med en visetrio for forsvaret, 
fylkeskommuner, organisasjoner o.l.

I 1980 kom barneplata Vil du hørra med Terje Val-
lestad. Senere var han medlem av Bernad Jenkins 
og Smalhans, som hadde «Eg é’kje inn, eg é’kje ud» 
som kom på norsktoppen.

Hans andre barneplate Alfabet Zoo kom i 1987. 
Denne platen tar for seg en del av Bjørns oversettel-
ser av Ralph McTells viser fra en engelsk TV-serie.

Neste plate var med hobbybandet Strengemusik-
ken, der folk som Frank & Rita Eriksen, Britt Syn-
nøve Johansen, Stian Tønnesen fra Tramps og Kjetil 
Ottesen var med. Restene av denne gjengen ble 
trioen Den Norske Amerikalinje (med Bjørn, Frank 
og Kjetil), som fremdeles holder det gående.

Bjørn driver også utstrakt turnevirksomhet for 
Folkeakademiet. Han har hatt mange opptredener i 
offentlig og privat regi:

Han har skrevet brorparten av de norske tekstene til 
Eriksen (Frank & Rita). Dessuten har artister som 
Leif & Kompisane, Sigvart Dagsland, Vamp, irsten 
Bråten Berg og Elin Furubotn benyttet seg av hans 
tekster. Hans tekst til Vamp sangen «Våken Drøm» er 
oversatt til engelsk og utgitt i Japan og Hongkong.

Bjørn Kallevig
En  VisEsangEr  født  i  KopErViK. MusiKalsK  KarriErE

JULETRE 
Olav Straum, 982 27 659
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5567 SKJOLDASTRAUMEN   Tlf. 52 77 92 39

 
 

DIN ELEKTRO 
LEVERANDØR 

 
Tore Hope 
928 22 938 

elektroinstallatør 

 
 

 
 

DIN ELEKTRO 
LEVERANDØR 

 
Tore Hope 
928 22 938 

elektroinstallatør 

 
 

Tore Hope - elektroinstallatør, tlf. 928 22 938

 

Skattejakt  
på Notaflåt

Bli med på  
Skattejakt 

kl 14:00

Odd Paul lilleskOg
TRANSPORT

Tlf.: 916 97 472

15 åRS ALDERSGRENSE, 18 åR 
I SERVERINGSTELT, INNGANG 

KR.200,-. ARR: SKJOLDASTRAUMEN 
ByGDELAG, 21:00-01:00

DET BLIR SATT OPP TELT  
DERSOM DET SKULLE BLI REGN. 

POdSOll 
Med baNd

SPILLER OPP TIL  
DANS På NOTAFLåT  

DENNE SOMMERKVELDEN
GOD MUSIKK OG MASSE LIV

på notaflåt
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Lilleskog Forskaling

Mob. 959 30 582
Din betongentrepenør

MAGNAR HALVORSEN

b y g g m e s t e r

Straumen Lagerhotell DA har som mål  
å drive med vinterlagring av båt og caravan.
Hallen er plassert i Skjoldastraumen industri-
område, lett tilgjengelig fra riksveg 515.

Prisen for sesongen 10/11
600,- pr mnd (min 6 mnd) for lengder inntil 6 m
700,- pr mnd (min 6 mnd) for lengder fra 6 til 8 m
Alle priser er eks mva.

Ta kontakt for bestilling av plass
Roger Kallekodt 452 91 223
Jon Ove Hebnes 911 26 721
Tore Hope 928 22 938

Vinterlagring 

På NOTaflåT TORSdag 19. JuNI
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9 seter også tilpasset rullestol
7 seter og 5 seter 

Skjoldastraumen Taxi

T l f  52 77 77 77

Tlf: 920 21 694. Adr: 5567 Skjoldastraumen. E-mail: joneselvag@gmail.com

fOR 4. gaNg

SøNdag 7.SePTeMbeR

Arrangør: SKJOLDASTRAUMEN ByGDALAG

BLI MED PÅ  FOLKEFESTEN!

SlUSeløpet 2014 

HVILKEN KJENDIS KOMMER I ÅR?? 
FØLG MED PÅ FACEBOOK OG SKJOLDASTRAUMEN.NO!

Nedstrandsveien 79
5567 Skjoldastraumen
Bankkonto: 3240 16 64113
Org. nr. 994251236 MVA
Mobiltelefon: +47 941 72 601

Skjoldastraumen Camping AS

 
E-post: lilleskog@beststasjon.no; lilleskog@automester.no

TRIM OG MOSJONSLØP
2,5KM 
 
BARNELØP
500M
 
TRIM KLASSE
  
KONKURRANSELØP  
4,5KM 
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org nr 994 539 647 

Slusedag 2013
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NOTAFLåT

Vi arbeider for tiden med plan-
legging av servicebygget med 
toalett og garderober.

Her har vi søkt etter - og fått inn 
betydelige midler og støtte.
I skrivende stund venter vi på at 
byggesøknad godkjennes og vi 
kan sette i gang.

Tegningene er oppdatert slik at et 
nytt servicebygg med skikkelige 
dusj- og toalettmuligheter blir etter 
dagens ønsker. Det vil også bli 
vaskerom, bod og kjøkken/kiosk. 
Det blir noen dugnadstimer 
som må til men vi vil også bruke 
 entreprenører til noen av de 
tunge oppgavene. 

Bidrar alle blir det lite på hver 
og en.

Videre har vi mottatt en stor sum 
til kyst stien som er planlagt fra 
slusene og ut langs sjøkanten 
til Notaflåt. Denne håper vi å få 
realisert i løpet av 1.halvår 2015  

Prosjekt Notaflåt er i regi av 
Skjoldastraumen bygdalag. 

Prosjekt gruppen består av Trond 
Steinsland, Olav Straum, Roger 
Kallekodt og Eivind Tore Lange-
landsvik. 

Ta gjerne kontakt om du har 
innspill til prosjektet. 

Skjoldastraumen Bygdalag 
er aktive i saker som berører 
bygda vår, og gleden var stor 
da det i tysvær kommune sine 
budsjettforhandlinger i desem-
ber 2013 ble avsatt midler til ny 
industrivei, og at ny barnehage 
nå blir en realitet.  

Parallelt med ny vei og barne-
hage har Skjoldastraumen 
Bygdalag også presisert at 
hovedmålet er å få råderett over 
Skjoldastraumen Grendasenteret. 
Både rådmann, ordfører og poli-
tikere fikk tydelig tilbakemelding 
om at dette var intensjonen vår 
under folkemøte 19.  februar 2013. 
Vi har også gjentatte ganger blitt 
spurt av politikere i etterkant om 
vi er interesserte i å overta bygget 
når ny barnehage er på plass. 
Dette har vi sagt tydelig JA til. De 
ulike lag og foreninger har derfor 
hatt flere samhandlingsmøter i 
2014 for å diskutere veien videre. 
Og vi er samstemte.

å drifte/eie Skjoldastraumen 
Grendasenter er svært viktig for 
oss. Dette forsamlingslokalet 
trenger Skjoldastraumen for å 
kunne tilby unge, voksne og de 
eldre ett bredt tilbud av aktiviteter 
i ukene og i helgene og for større 
arrangement som f.eks Sluse-
dagen og Sluseløpet.

I tillegg mener vi dette er viktig 
for Tysvær kommune – som 
uttaler at de ønsker LEVENDE 
ByGDER, og som ønsker å være 

en kommune med ett bredt kul-
turelt tilbud.

På vegne av lag og foreninger i 
Skjoldastraumen har vi på dette 
grunnlag nå rettet en formell 
søknad til Tysvær kommune om  
å overta bygget. 

Vi vet også at Tysvær kommune 
nå diskuterer fremtidens skole-
struktur. Som vi har presisert 
for kommunen gjentatte ganger; 
barnehage, skole, tilgang til 
tomter og gode fritidstilbud for 

innbyggerne er NØKKELEN for å 
ha levende bygder. DERFOR. 

Ikke ta fra oss eller andre 
bygder i kommunen dette.  
Vi vil vokse, og få nye innbyg-
gere! Ikke motsatt.

Takk for oppmerksomheten.  
Vi håper du får en strålende dag 
sammen med oss fra Skjolda-
straumen!

Mvh Skjoldastraumen Bygdalag - besøk 
oss på www.skjoldastraumen.no

SKJOLDASTRAUMEN  
ByGDALAG

SKjolDaStraUMen.no 

Skjoldastraumen bygdelag 
sin nettside med informasjon 

om alt som skjer i bygda. 

Meld inn aktiviteter :)

Prosjekt Notaflåt er godt i gang med utvikling av  
Notaflåt området. 

Representant 
fra fairtrade 

har apell  
kl. 12:30

Fra kakaokooperativet Kuapa Kokoo i Ghana

VELG
FAIRTRADE-

MERKET

SJOKOLADE!

Lave lønninger, usikre arbeidskontrakter og obligatorisk  
overtid kan forekomme i utviklingsland. Når du velger Fairtrade-
merkede produkter vet du at arbeiderne får forbedret sine 
arbeids- og levekår, og selv kan ta styring over sin egen fremtid.   

Les mer på fairtrade.no
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E T  K N A L LT Ø F T  T RY K K E R I

www.hbo.no


