
28.11.2020 Uskedal Utvikling

uskedalen.no/no/nyhende/15963 1/3

Bernadette vann tilflyttarprisen. 16.09.2017

Gledeleg mykje folk på tilflyttarsamling. Bernadette Solberg fremst t.v. vart den heldige vinnar av 10.000 kroner
 

Med 53 førehandspåmelde, og nokre etteranmelde, var det godt med folk på tilflyttarsamlinga som vart
arrangert i festsalen i Kulturhuset Husnes i etterkant av fritidsmessa i dag.  Kommunen vart presentert,
og deler av nærings- og organisasjonslivet vart gjort kjent i samkoma som vart leia av ordførar Peder
Sjo Slettebø.

 

Didar(t.v.) frå Stølen og Karem(midt i) frå Myro saman med andre blide folk.
- De er veldig viktige for Kvinnherad kommune.  Jo fleire innbyggjarar vi vert, di betre vert det å bu her.  Vi
ønskjer levande bygder og levande lokalsamfunn i heile kommunen, sa m.a. ordførar Peder Sjo Slettebø då han
ønskte dei inviterte som var flytta til kommunen siste året, velkomne.  Han nemnde og at Kvinnherad det siste
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kvartalet hadde opplevd det gledelege å ha større folkevekst enn både Bergen og Stord. Etter
velkomsttalen overlet han scenen til det nyaste marimbaorkesteret i kulturskulen som spela to nummer i eit flott
musikalsk innslag.

 
Reinhard Lund-Mikkelson i Mykle Mikrobryggeri fekk så ordet.  Han presenterte ikkje berre bryggeriet dei har
bygd opp.  Han hadde ei fin vinkling der han peika på goder familien, både vaksne og borna, oppnådde ved å
flytta frå bymiljøet i Bergen til garden i Omvikdalen.
Etter dette fekk Kjell Yri ordet for å presentera dei gode og varierte tilboda Kvinnherad Turlag byr på i vår
naturvakre kommune.  Med undergrupper som hytteutval for Breidablikk og Fonnabu. Barnas Turlag,
seniorgruppa, fjellsportgruppa og det nyetablerte DNT Ung har dei eit mangfaldig og interessant program der dei
fleste vil finna noko som høver.
Leiar Bjørn Henning Nepstad fotrtalde om arbeidet i Ølve Bygdelag, og dermed fekk dei frammøtte også
kjennskap til denne delen av kommunen.

 

Flott musikkinnslag av Kelly, Kirill og trommetalentet Arthur.
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Bernadette vart trekt ut som heldig vinnar av innflyttarprisen på 10.000 kroner.
Innimellom desse innslaga var det kaffi, gode bollar frå Brødskreppa og frukt, og ikkje å forgløyma det siste
musikkinnslaget.  Trioen Kelly Garbini(piano), kulturskulerektor Kirill Zimin(saksofon) og sonen Arthur på
slagverk framførte to velkjende svisker i jazzy innpakning. Saman med dei to vaksne dyktige musikarane
imponerte 6 år gamle Arthur stort på trommesettet med følsomt og presist spel.  Full kontroll.  Kjempeflott
innslag!
Heilt til slutt kom øyeblikket mange hadde venta spent på.  Ordføraren skulle trekkja ut kven av tilflyttarane som
vart vinnar av sjekken på 10.000 kr frå Kvinnherad kommune.  Då var det mange spente i salen.  Den som
kunne jubla var Bernadette Solberg, tilflyttar til Sunde og opphaveleg frå Filippinene.  At vinnaren kom frå eit
anna land var nok ikkje tilfeldig.  Dei fleste i salen var nok flytta hit frå andre land, og utan desse hadde nok ikkje
ordføraren hatt så positive tal å koma med i opningstalen sin. 

 
 
 
 

Tekst, foto og nett:  Thor Inge Døssland.
 


