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Hisdal i Galleri G Guddal
Trude Hisdal, Rosendal,
opnar maleriutstilling i
Galleri G Guddal fredag 28.
november.

Hisdal flytta frå Bergen til
Rosendal i 2010 og galleristen
har venta veldig på denne utstillinga!
I galleriet sine nye lokale i
Guddal viser Hisdal figurative
maleri i store format.
Ho blandar det mytiske og det
draumeaktige med konkrete
kvardagselement, som realisme
og poesi. Ho ynskjer å skapa
maleri som er vakre, men samtidig gåtefulle og med undertonar.
Bilda kretsar kring ulike
former for overgangar: frå natt
til dag; frå barn til vaksen; frå liv
til død: skifte frå ein tilstand til
ein annan.
Tematisk er Hisdal og oppteken av barn sine magiske opplevingar av det verkelege, der
kommunikasjon med alt levande
har sentral plass, og kor ein som
vaksen søkjer å gjenoppretta
denne kontakten.
Den mektige naturen i Rosen-

Våren 2012 gløymde Willumsen
igjen lommeboka si i ein kolonialbutikk på Husnes. I lommeboka var det 3.500 kroner, noko
retten ikkje fann grunn til å tvila
på då saka var oppe i Sunnhordland tingrett 24. oktober. Ein
overvakingsvideo som vart sett
gjennom av ein politimann, viste
at ein mann fann lommeboka og
tok denne med seg vekk frå
butikken ei kort stund, før han
kom tilbake og leverte lommeboka til ein butikktilsett. Over-

Det var stor stas på
Utåker laurdag då
eldresenteret i bygda
vart offisielt innvigd.
Eit hundretals gjester
var med på tilskipinga,
der det vanka både
godord og gåver i fleng.
Senteret, som kjem på
vel tre million kroner,
er no klart til innflytting, og dei første pensjonærane er ventar på
plass med det aller
første.
Senteret
omfattar fire husvære
samt eit fellesbygg.

Flinke hender
UTSTILLING: Denne gongen er det klart for ein lokal kunstnar hos Galleri G Guddal.

dal og stemningane i baroniet
sin hage er og med på å prega
maleria hennar.
Hisdal har si kunstutdanning
frå Statens høyskole for kunsthåndverk og design, Bergen,

vakingsvideoen vart ikkje lagra,
og retten måtta dermed halda seg
til politimannen sin politirapport
frå mai 2012, samt forklaringa
hans i retten. Utan videoen
kunne ikkje retten finna at det
var «bevist utover enhver rimelig tvil» at tiltalte hadde tatt pengane. Dermed vart tiltalte
frikjent, og Willumsen vart
heller ikkje tilkjent erstatning. I
retten stod den tiltalte fast på at
han ikkje tok pengane.
Kvinnheringen
omtalte
dommen onsdag 5. november.
Påtalemakta har ikkje anka
dommen som no er rettskraftig.
– Det er forferdelig frustrerande. Eg er skuffa over politiet
sin jobb, seier 77-åringen og har
det manglande videobeviset i
tankane.

◆ meiningar

Kunstakademiet i Trondheim,
Vestlandets kunstakademi i
Bergen, Norroff institutt i
Bergen og Senter for kreativt
uttrykk i Bergen.

Rose Hisdal Kjerstad og Kjell
Skarsfjord – cello, Bjarne
Øymyr - piano, Egil Kjerstad –
gitar, spelar under opninga.
Presseinfo

I tillegg til utfallet av saka, er
ho òg frustrert over at det tok 2
1/2 år før saka kom for retten.
– Først fekk eg beskjed om at
saka var henlagt – det var i mai i
år. Men då anka eg og anken
førte fram – det vart rettssak.
Men for eit trasig utfall av saka,
sukkar Willumsen.
Ho legg til at ho er klar over
at eit tjuveri av 3.500 kroner er
ei lita sak i den store samanhengen.
– Men for meg som pensjonist er summen stor nok den, og
så er det dette med kva som er
rett og gale. Eg håpar politiet
gjer ein betre jobb i andre slike
saker, seier Willumsen.

–Beklageleg

Tveiten skjønar godt at
Willumsen er skuffa.
– Det var tekniske grunnar til
at vi ikkje fekk sikra videoopptaket. Dessverre opplever vi
dette av og til, men eg kan ikkje
gå i detalj på kva slags tekniske
problem som dukka opp akkurat
i dette tilfellet, seier Tvedten.
Han kjenner til at det vart
gjort forsøk på å sikra ein kopi
av overvakingsvideoen, men av
ulike tekniske årsaker lét det seg
altså ikkje gjennomføra.
– Det er svært beklageleg og
eg har stor forståing for at
Willumsen er skuffa, seier
Tvedten.
Jonn Karl Sætre
jonn.karl@kvinnheringen.no

Politiførstebetjent Stig Dagfinn

Vi vil gjerne at lesarane er med i samfunnsdebatten
gjennom brev/innlegg i avisa. Vi tek atterhald om at lange
innlegg over 500 ord, kan bli korta ned.
Send innlegg på e-post: redaksjon@kvinnheringen.no
Brev til Kvinnheringen, 5460 Husnes.

Vi er næraste nabo til
baroniet, og då vi i vår vart
kjende med planane om nytt
sauehus, tok vi kontakt med
kommunen og bad om å få nabo-

varsel. Dette vart avvist fordi
gardsnummeret på avlsgarden
nyleg var endra frå 87 Hatteberg
til 88 Om, og dermed var vi
ikkje naboar lenger. Dette var
ukjent for oss, og med all
respekt å melda er det historielaust.

Hatteberg, flytta opp i skredmarka ovanfor baroniet og rydja
seg nye gardar der. Det er dei tre
gardane som i dag ligg ovanfor
baroniet. Det som hende er godt
beskrive i ”Kvinnherad 3” av
Anders Havnelid, både under
omtalen av Hatteberg og Om.

Avlsgarden og baronihagen
vart til midt på 1800-talet ved at
nedre del av Hatteberg vart slege
saman med Om, og vart etter
dette til bruk nr 1 på Hatteberg.
Samstundes måtte dei tre paktarane, som til då hadde drive

Eg har ei heimeside på
internett der eg har prøvt å
skriva om dei gamle tuna på
Hatteberg, og kvifor dei vart
flytt så mange gonger. Adressa
er www.hatteberg.no. Meininga
er at det etter kvart skal koma

Kunst- og husflidutsillinga som Kvinnherad
husflidlag og Kulturnemnda ved Husnes
samfunnshus skipa til
helga, viser at det finst
mange flinke hender
kring om i Kvinnherad.
Det var utruleg mykje
fint handarbeid dei vel
50 utstillarane kunne
visar fram, og mangfaldet i utstillinga var
stort. Kring 900 såg
utstillinga.

Budsjett for
staus quo
Det er få nye tiltak på
1990-budsjettet
for
Kvinnherad, men det er
lagt opp til at dagens
nivå kan haldast oppe.
Driftsnivået i Kvinnherad er for høgt, vi må
arbeida for å få det
lågare seier rådmannen.
Det er eit godt budsjett for 1990, seier rådmann Karl Ø. Kristiansen.

Etableringsstipend til tre
kvinnheringar
Tre kvinnheringar har
fått tildelt etablerarstipend frå Hordaland
fylke. Det er Tørris
Skaaluren, Rosendal
(100.000 kr), Ragnar
Hansen,
Husnes
(80.000 kr) og Margit
Tufta,
Løfallstrand
(50.000 kr.).

Kvifor vart gardsnummeret på avlsgarden endra?
I Grenda 6. november og i
Kvinnheringen 7. november har
Sigfus Mehl eit innlegg om det
nye sauehuset som er under
bygging på avlsgarden i Rosendal. Etter mi meining er dette eit
svært godt innlegg om ei sak
med mange sider, og eg vil slutta
meg til og stø opp om det som
Sigfus skriv.

Måndag 27. nov. 1989

Innviingsfest

Skuffa over politi og rettsvesen
Tjuveri-offer Karla Hennie
Willumsen (77) sin første og
vonleg siste kontakt med
politi og rettsvesen, vart ein
frustrerande affære.

– for 25 år sidan

meir stoff på denne sida, men
førebels er det berre det om dei
gamle tuna som ligg der. Alle
som ynskjer det, er velkomne til
å vitja sida.

Helsetilbod til
45-årige
kvinner

I meir enn 100 år var avlsgarden ein del av Hatteberg og
vår næraste nabo. Det følest rart
at gamalt naboskap ikkje er meir
fordi eit gardsnummer er endra,
og eg forstår ikkje kvifor det er
gjort.

Helsestasjonane
i
Kvinnherad sender i
desse dagar brev til alle
kvinner i kommunen
som fyller 45 år i år.
Helsestasjonen kjem
med opplysningar om
vanskar som kan koma i
denne alderen.

Bjørn Klette
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