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Det er no over ett år siden vi sendte ut ”Lys og varme”. Tida går fort! Og vi skal med 
dette prøve å oppsummere året 2008 med utgangspunkt i Daugstad...  
  
Året 2008 startet med stor møteaktivitet for at Daugstad Vel og Daugstad 
Ungdomslag skulle bli enig om en felles organisasjon som skulle ivareta begge 
lagenes interresser. Ut av dette ble Daugstad Bygdelag stiftet 3. Mars-2008. Siden har 
det gått slag i slag.....: 
  
Bygdelaget er organisert i følgende arbeidsgrupper: 
 
Idrettsgruppe – Ole Thomas Sætre og Bjørn-Vegard Løvik har ansvaret for 
”idrettsavdelingen”. Den består av Ballbinge, Sandvolleybane, Grusbane, Gymsal, 
Skiløyper, stier på fjellet – og ikke minst den nye Solsiden Gym. Der er det nå 
nærmere 70 medlemmer  som forhåpentligvis får fjernet juleflesket frem til våren... 
Daugstad Bygdelag har i samarbeid med Villa Organic investert over kr. 200.000 på 
dette, og det ser ut til at dette vil kunne bære seg økonomisk. Også gymsalen er blitt 
flittig brukt. Blant annet herretrim og ikke minst den veldig populære dametrimmen 
to ganger for uken. Se forøvrig aktivitetskalenderene på våre nettsider. 
 
Filmklubb  - Tor Morten Salte og Hans Martin Løvik er ansvarlig for denne 
arbeidsgruppen. Klubben disponerer 16 kinostoler i kommunens første faste amfi – i 
kjelleren på Gildeheim! Der er det innkjøpt lerret, prosjektor, lydanlegg og satelitt 
antenne – alt i full HD. Dette blir brukt til å vise filmer, TV-program og 
sportsarrangementer. Her er det bare å ta kontakt på tlf 992 49 024, om du har ønsker 
for visning. Også her er det nærmere 70 medlemmer. DB har investert kr.35.000 på 
dette, som et sosialt tilbud for bygda. Alle visninger blir annonsert minst 20 timer før 
visning i nettkalenderen www.daugstad.org . Filmvisningene blir i tillegg omtalt på 
våre kinosider under aktiviteter knappen. 
 
Musikkverksted – Britt Elise Skram er ansvarlig for musikkverkstedet, som 
innebærer å gi ungdommer i vårt nærområde muligheten til å prøve seg på 
musikkinstrumenter. Dette på en scene med mikrofoner og fullt lydutstyr. Den første 
gruppen fikk prøve seg på halloween partyet sist høst, og deltok også på UKM nå 
nylig i Tomrefjord. 
 
Pub – Det er satt igang en medlemsklubb frittstående fra Daugstad Bygdelag, men 
som disponerer kjelleren på Gildeheim. Også her er det rundt 70 medlemmer, og 
ansvaret for pub-kveldene går på omgang blant medlemmene. Å bruke dette som 
fotballpub vil bli aktuellt nå når Drillo er tilbake.... 
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Arrangementer – Sykkeldag, Rusken, Jonsokfeiring, Halloween kveld og juledans 
har vært aktiviteter som har vært arrangert i året som gikk. Bingoen videreføres i år 
som tidligere år. 
 
Gildeheim – Knut Erik Øvstegård leder en nyopprettet husgruppe som i løpet av 
sommeren og høsten har fått gjort unna betydelig vedlikehold av bygget. Dette vil 
fortsette utover våren og sommeren, i tillegg til at det er satt igang arbeid med å 
opprette et uteområde som vil gjøre det mye mer attraktivt å bruke Gildeheim til 
private arrrangementer. Husgruppen jobber også med ideer om opprusting av selve 
bygget, og da spesielt med tanke på sanitæranlegg og kjøkken. Dette vil det bli jobbet 
videre med utover våren. 
 
Øvrig – DB har videre vært pådriver for å få ferdig reguleringsplan av gangvei på 
Helset. Denne er nå godkjent, men det står nå igjen å få en endelig avklaring med 
arkeologene.  
DB har planer om å danne en arbeidsgruppe for å finne gatenavn i bygda. Dette for å 
være litt på forkant i forhold til kommunens planer om gatenavn, og med tanke på 
den økende bruk av GPS. 
 
Vi håper dere alle setter pris på det arbeidet og aktivitene som Daugstad Bygdelag 
står for. Som et tegn på dette vil vi sette stor pris på om dere bidrar med kr.300,- per 
hustand til vår konto 4056.40.09093 som en støtte til det videre arbeidet. 
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