GILDEHEIM
Som alle sikkert har lagt merke til, så er Gildeheim blitt noe frynsete både innvendig utvendig.
Daugstad Bygdelag har visjoner om å oppgradere bygdas hus til å bli et godt alternativ for alle
slags tilstelninger som konfirmasjoner, bryllup, jubileummer, barneselskap, bingo, dans, osv.... Ja
til og med 17-mai og sykkeldag arrangementene.
For å få til dette, er vi selvfølgelig avhengig av bygdefolket, som ved tidligere anledninger har vist
seg å være veldig behjelpelige med dugnadsinnsats.
Planen nå med Gildeheim er at det er dannet en ”Husgruppe” som består av Knut Erik Øvstegård
(leder), Olav Jostein Bjermeland, Jørn Inge Løvik og Tonje Hoem.
De vil aller først sette i gang ”førstehjelp”, som skifting av vindskier, reparasjon av takrenner og
skifte ut råtne vinduer. De vil også se på det å oppgradere Gildeheim som nevnt over, der man ser
for seg å kanskje ha sanitær og kjøkken på samme plan som hovedetasjen, og kanskje får vi plass
til alle kinostolene??? Målet er at de skal legge frem noen ideer/skisser til årsmøtet i februar.
Innspill mottas med takk.
For at Gildeheim skal bli attraktiv til tilstelningene som nevnt over, må også uteområdet
oppgraderes/utvides. Der har vi allerede fått bevilget noen midler, og vi har en plan. Derfor vil
dette settes igang samtidig med førstehjelpen på huset. Daugstad Bygdelag har avtale med
Arnfinn Lange, om å disponere elvebredden og noe av området nord for Gildselva (mellom ”Bua”
og ”Gundahuset”).
Her blir det å rydde skog, planere, sikre elvebredden, beplante med lettstelte busker i
skråningen, og lage en gangbro mellom dette området og inngangapartiet på huset. Enkelte
lekeapparater på oversiden av skulen vil så bli flyttet hit.
Så er det store spørsmålet.... Hvordan skal man få til dette? Er det bare husgruppen sjøl som skal
gjøre alt? Skal husgruppen ta kontakt med de man har mest tro på i bygda og sette opp en
”vaktliste”? Eller skal vi tro på at bygdefolket stiller opp på eget initiativ til faste tider?
Vi satser på det siste alternativet....

Annenhver lørdag i oddetallsuker møtes vi kl 10:00-15:00
Husgruppen forbereder hva som skal gjøres hver gang, der ansvaret går på omgang.
Mat og kaffe serveres hver gang, og en film for barna kan settes på....

Første dugnadsdag blir 13. September. Vel møtt, og ta med
motorsag, øks, traktor med henger, stige, hammer og sag.
Følg med på nettkalenderen på www.daugstad.org, her vil vi beskrive det som skal skje hver gang,
og så håper vi på et mye bedre ver enn i fjor høst under ballbinge jobben.
Vær så snill å møt opp....... ☺
WWW.DAUGSTAD.ORG

%

Daugstad Musikkverkstad
I haust skal vi prøve å få til ein musikkverkstad på Gildeheim. Det vil komme diverse utstyr dit,
som trommesett, piano, lydanlegg m.m. Den som har eit ønske om å starte band har no ein
kjempesjanse til det.
Dersom nokon er interesserte i å få vite meir om dette, så møt opp på Gildeheim fredag
26.september kl 1900. Då kan vi prøve litt utstyr, og diskutere korleis vi skal få dette til reint
praktisk. Ta evt. kontakt med musikkverkstadansvarleg Britt Elise Skram på telefon 95 21 21 15

Daugstad Filmklubb
Som du forhåpentligvis allerede vet, så er det i kjelleren i Gildeheim bygget et audio/viderom
(kinosal) med 16 kinostoler. Daugstad Filmklubb er nå startet gjennom Daugstad Bygdelag, og vil
nå fremover ha faste visninger av film. Tor Morten Salte er leder i klubben, og innmelding i
klubben skjer ved å møte opp på en visning, betale gjeldende sats, og navnet ditt blir skrevet inn i
klubboken.
For å ikke gå utover Norsk lov, vil Daugstad Filmklubb vil bli en klubb forbeholdt medlemmer som
melder seg inn i klubben. Inngangspenger for hver visning blir symbolsk, og er ment å dekke
kostnadene med innkjøp/leie av filmer.
Satsene pr. i dag, er kr 50,- for å bli medlem, og kr. 10,- for hver visning. Den medlem som låner ut
film for visning, slipper inn gratis. Likeså den som har ansvaret for visningen.
Når det gjelder aldersgrenser følges anbefalte grenser oppgitt fra Statens Filmtilsyn. Siden det er
mange som ikke følger disse anbefalingene på hjemmebane, er det på nettsidene våre lagt ut et
skjema der foresatte kan gi barna tillatelse til å se filmer med høyere aldersgrense.
Alle filmer som skal vises, blir lagt inn på nettkalenderen minst 20 timer før visning.
Fredag 12. September kl. 19:00 vises ”Forrest Gump”. En av de aller beste filmene som noen gang
er laget. Med Tom Hanks i hovedrollen. Aldersgrense: 11 år.
Fredag 19. September kl. 18:00 vises ”Svein og Rotta”. Det er en norsk barnefilm for alle.
Følg med på www.daugstad.org, både gjennom nettkalenderen og egen filmklubbside.

Solsiden Gym
Solsiden Gym som Daugstad Bygdelag har bygd opp sammen med Villa Organic på tidligere
Daugstad Skule, er åpnet – men vi vil prøve å få til en skikkelig åpning av dette flotte trimrommet i
slutten av måneden. Da vil det være eksperter tilstede som viser og forklarer hvordan dette
fungerer. Det vil da komme et eget flygeblad.
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