
Vennskapsbesøk mai 2016 

5. mai: Etter en lang dags reise og velkomst ved HYMC-presidenten i Hinnakirkens kirketorg, bar det ‘hjem’ til vertsfamilier, mat og hvile.    

Dagen derpå, fredag 6. mai, var det tur til Forsand. Start fra Hinna klokken 9. Vi hadde god tid til ferja på Lauvvik klokken 10:15… så det ble å kjøre ‘gamleveien’…det vil si Fv 44 mot 

Sandnes, gamleveien på Forus og Strandgata i Sandnes… hvor vi fikk en liten briefeing om Simon pottemaker og hans hus. Fra Sandnes gikk veien via Rv 13 om Horve, Ims og Høle 

fram til ferja som skulle ta oss over fjorden til Oanes, Lysefjordsbrua og Forsand.   

  

 

 

Var fredagen fin og varm, ble lørdagen bare bedre. Denne dagen var til fri avbenyttelse for vertskap sammen med sine gjester. Noen dro til fjells, andre ‘gjorde byen’, mens 

atter andre var på picknick til Stavanges vakre – og kanskje noe ukjente - skjærgård. Tid til litt avslapping i hagen ble det også.    

 

På Forsand besøkte vi først Esmark-morenen, 

som demmer opp for Haukalivatnet. Vår emi-

nente guide, Kjell Espedal, fortalte oss om 

den danske geologen Jens Esmark fra Houl-

bjerg på Jylland. Han ‘avslørte’ istida for oss 

nordmenn. Han var på Forsand i 1823.   
 Esmark-morenen, bak denne ligger Haukalivatnet med en vann-

flate over bakkenivå i forhold til der vi står. 

Pilt-Ola monumentet utenfor Forsandheimen ble et interes-

sant bekjentskap. Kjell fortalte levende om denne kremmeren 

og bygdeoriginalen som vandret verden rundt og gjorde han-

del med mangt og mye. For å dra det hele inn i den aktuelle 

situasjonen, vet historien å fortelle at Ola gjorde kur til Finns 

tippoldemor, Sissel Mæle; – jentene i Mæleslekta hadde etter 

sigende utseende med seg. Men far til Sissel, Lars «Sjøl» 

Mæle, mente datteren var vel ung for den 15 år eldre Ola… 

dog, hadde Ola fått giftet Sissel, ville både Finn og underteg-

nede vært i en litt annen versjon i dag. På bildet av Pilt-Ola-

figuren står Kjell til venstre og en ettertenksom Finn ytterst 

til høyre.    

Etter historien om Pilt-Ola, ble det herlig fiskesuppe på Berge-

vik Brygge. Deretter fortsatte turen på smale bygdeveier inn 

til Eiane og Lysefjorden Sjokolade. 

Rettvendt: Kjell  –  Pilt-Ola  -  Finn  
 

På kulturhuset og biblioteket fikk vi bivånet 

en altertavle laget av Leif Mæle. Vi fikk his-

torien om tavlen som hadde vandret. Puri-

tanske nordmenn var skeptiske til de ‘nøgne 

børn’ som holdt guddommen på plass – og til 

slutt ble tavla stående i Mæles hjemkommu-

nes bibliotek. Den ble ikke mindre vakker av 

det, men omgivelsene var jo litt spesielle. 

 

Altertavla til Leif Mæle              Det lyttes interessert til Kjells beretning 

 

 

Lysefjorden Sjokolade. En relativt 

nyetablert sjokoladefabrikk blant 

høye fjell langt borte fra folkeskik-

ken. Her ble vi orientert om foreta-

ket og fikk servert kaffe og smake-

biter fra bedriftens produksjon. 

Handel ble det også tid til.  

 
 

Lysefjorden Sjokolade  

Etter en på alle måter flott dag på Forsand, gikk turen over Høgsfjorden igjen til 

Lauvvik, hvorfra vi tok Midtre-Hølevei tilbake til Hinna, der vi ankom kl 16.  

Nå ble det et par timers pause før det var ‘hjemme hos’-samlinger. Disse gir anledning 

til å komme tettere på folk, slik ble det også denne gangen! Selv om vi etter 20 år med 

vennskapsutveksling nok kjenner mange av våre danske venner, er disse samlingene 

trivelige… og det kommer jo stadig nye  med i flokken! 

 
 

Lørdagskvelden hadde vi 

fest med mye god mat, 

kulturinnslag av Nils 

Erik Steinsbø, taler av 

presidentene, allsang og 

gavedryss m.m..  

 

Kvelden ble avsluttet i 

kirken med aftenmesse 

ved Georg Tumyr.   
 

…. med bilde-bidrag fra Arne A., Finn A.P., Harald F. og undertegnede… samt et par funnet på internett. 
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