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BLAD UTGJEVE AV SUNNYLVEN IDROTTSLAG 

Hellesylt, fredag 2. april 1982 

MANGE AKTIVITET AR 
l PÅSKA 

Påska står for dørn , og folk ser 
nok no fram til fine feriedagar, 
enten dei skal tilbringast på fjel
let eller i låglandet. Men skulle 
veret slå seg vrangt, er det man
ge tilskipingar i bygda i påska , 
med noko for ein kvar smak. 

Skjærtorsdag ( eventuelt påske
aftan) vert det avvikla merkje
og klubbrenn i langrenn for 
vaksne. Tidspunkt vert her kunn
gjort ved oppslag. Trimgruppa 
minner elles om trimpostane 

som ligg ute i Torskedalen, · dalen fl:å' skjærtorsdag til 2. 
Terdalen, på Tronstadsætra og påskedag, og hingo:rr vert det 
ved Nedstevatnet (Vollset). både pabilesøndag og ensdag 

På Leik voll vert det fotball- - 7 . april,. Påskedans vert det 
ka mp laurdag 3. april mellom mandag 5. april med det sven
A- laget til Sunnylven og Lo"en/ ske topporkesteret Rubb & 
Olden. Det vert og kampar Stubb. Karneval vert det både 
laf~oafredag og andre p~kedag, for b'or~ o? vaksne, ~ed mykje 
men motstandarar og tidspunkt moro Vll VI tru. Prem1ar vankar 
er i &]u-ivande stund ikkje k:Jar . det og til både ~orn og vaksne. 

~arnevala vert avvikla palme
Eit nytt tilbod i påska er at laur.dag. 
Lion Club opnar kiosk i Ter-

BYGDAEL V A .MED l 
SAMLA PLAN 

Bygdaelva har fått seg ein pustepause etter fylkestingsvedtaket nyleg om å la elva kome 
inn under ein samla plan for vasskraftutbygginga i fylket. Men det er nok rett å gjere 
merksam på at det truleg berre er eit tidsspørsmål før spørsmålet om utilygging av el· 
va på ny vert aktuell - planane er ikkje skrinlagde med dette vedtaket. Det nye, og vik
tige , er at e\n no kan ·få e\ meir grund\g og forsvarleg handsaming av saka i ein samla 
plan. 

Som kjent gjekk Fylkesutvalet 
inn for utbygging snarast , og det 
som var viktig å oppnå på fyl
kestinget , var ei endring av stem
ninga i favør av å få elva med i 
ein samla plan. 
Frå grunneigarar i Sunnylvsc 
bygda var det sendt eit protest
skriv til fylkestinget , der den 

·mangelfulle sakshandsaminga frå Arbeiderpartiet om å få 
vart påpeika. el~a konsesjonshandsama snar-
Erling Rusten , ·som møtte for ast. AP var einaste gruppa som 
den upolitiske lista , gjorde seg på . stod . samla på dette framlegget , 
tinget talsmann for å få elva inn men fekk med nokre få repre
i ein samla plan. Etter eit sams . sentantar frå andre parti. Ved 
gruppemøte med DLF og avrøystinga var det 44 som røy
Framstegspartiet , gjekk desse sta for å ta med Bygdaelva i 
gruppene samla mot framlegget ein samla plan, medan nokr_e 

og tjue røysta mot. 
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Nr. 7-5. årgang 

GRENDAKVELD FOR 

SJUANDE GONG 
For 7. gong i ei ubroten rekkje gjekk Grendakvelden av 
stabelen laurdag, med Langedølene som vertskap. Denne 
festen har blitt ein tradisjon det vert stilt store forvent
ningar til, og over 400 fylte Samfunnshuset til siste plass 
og vel så . det. Det vart ein på alle måtar vellukka kveld 
som Langedølene skal ha· all ære av, og dei har no spela 
ballen vidare til Bygdarane, som skal føre tradisjonen 
vidare neste år. 

Over: Oddveig Kjellstad les prologen sin. Under: Ivar Frøysadal. 

Ivar Frøysadal var prograrnleiar 
og han lova eit program til un
derhaldning og utan alt for skar
pe kantar. Han framheva verdi
en av denne tradisjonen med 
Grendakveldar, og meinte at tev
ling mellom bygdelaga om å 
lage den likaste festen, ikkje 
måtte føre til at kvelden fall bort 

Langedalens Visegruppe opna 
programmet med ei velkomstvise 
som Ivar Bjarne Tronstad hadde 
ført i pennen, og deretter vart 
ordet gjeve til Oddveig Kjelstad. 
Ho er ein meister i å forme ut 
sine tankar i prologar, og denne 
gongen · tok ho med festlyden på 
ei rundreise langsmed Sunnylvs
og Geiranger- fjorden , som repre
sentant for »Langedalen Reise
byrå>> . 
I skildringa til Kjelstad fekk vi 
høyre frå livet og slitet på desRe 
avsidesliggjande og tungdrivne 

'gardane, men og om naturen 
og dei meir positive sidene ved 
livet på desse gardane. 

Framhald s. 6 











-JAU, LANGEDØLENE FEKK DET TIL, DEl! 
Framhald frå s. l 

Eit nytt møte med Langedalens 
Visegruppe fekk låtten fram i sa
len. I ei vise skildra· dei korleis 
det gjekk med langedølen som 
var på galeien i hovudstaden og 
der nest framførte dei den vel
kjende »l tyttebærskauen ... » 
I ei sjølvlaga vise fekk dei så 
fortalt korleis dei både skulle 
løyse sysselsetjingsproblem og 
pengeproblema i kommunen. 
Pengefabrikk i Langedalen var 
svaret på desse utfordringane. 
Sketsjane som var laga til fest
en var-av verkeleg god klasse. 
Gjennom desse fekk dei gjeve 
velretta sleivspark til dei andre
bygdelaga, og særleg gjekk det 
ut over resarane denne gongen. 
Men vi såg ikkje anna enn at 
alt vart motteke med godt hu-
mør. . 
På desse Grendakveldane er- eit 
av dei fine poenga at folk frå 
alle generasjonar er med og tek 
eit tak , både bak kulissene og i 
programmet. Songgruppa »Dei 
karrande fjellrypen> stilte opp 
i to avdelingar. Først oong de i 
»Kjære mon>, og så ein fin vari
ant av den kjende »Oh Susan
na», som no naturleg var blitt 
til »Åh,- Sunnylving». Seinare 
kom dei att med to viser til. 

Ein tradisjon som Langedøl
ene held ved like, er kunsten 
å skrive handskrivne »aviser» om 
alt som røyver seg i grendene. 
På grendakvelden fekk vi presen
tert dei siste nummera awRøyr
husposten» ved Pauline Røyrhus, 
»Nebbedalsnytt» ved Aslaug Kjel
Istad og »Tronstad Tidend » ved 
Ivar Bjarne Tronstad. 
Frå avisene fekk vi både skjemt 
og alvor servert. M.a. ville Røyr
husposten ha inn eit bod nr. ll, 
som skulle lyde om lag slik-: 
-Du skal ikkje legge skumle pla
nar bak grannen sin rygg! Med 
dette vart det sikta til planane 
for kraftline frå Stryn og over 
til Røyrhus. Skjemtet råka breitt 
- både naboar og rikspolitikar
ar var medtekne her. 
I ein sketsj fekk vi så demon
strert korleis det var å gå til dei 
gamle »tannlækjarane» på byg
dene. 
Musikklivet i Langedalen står 
sterkt. Det fekk vi fleire prov 
på. Fire karar drog opp ein vals 
og ein reinlender på fele og 
gitar, og ein blåsesekstett, der 
m.a. fire sysken Fivelstad med
verka spela to nummer. · 
Eit par sketsjar til fekk vi ser-

»Deiglade vandrarane» presentert av,·ionggruppa »Karrande Fje~lryper.» 
l 

Langedalen Visegruppe. Frå v.: Tor Tryggestad, Ivar Bjarne 'J'ron
stad,_ Harald Tronstad, Magne A uflem og Knut Hanssen. · 

vert og dei fall tydelegvis i god 
jord, både den om hotellet som 
ikkje stod ferdig då gjestane kom 
og om treninga for medalja som 

eit lag har sett opp til dei som 
kjem til verda i -82. 
Som natur leg er, vart program
met avrunda med »Langedals-

visa». Det er i år 70 år sidan 
Ole J Kjell~ad fekk trykt den
ne i »Urda» - i 1912. I det høve 
gjev vi att visa på neste side. 

Sketsjane som Langedølene hadde skrive, var både morosame og hadde gode poeng. Her les]ohn Lange
land (t.v.) om i~bjørnen som er sett på Reset. Vidare på biletet, Oddmund Fivelstad, Magny Fivelstad 
og Astrid Langeland. 

John Langeland demonstrerer kunsten å trekke tenner raskt_ og 
effektivt. Den som får unngjelde er Inge Røyrhus. 

Og så var programmet over, og lapgedølene takka for seg med »Langedalsvisa. 



Anders Langøyli ( i framgrunnen) hadde tromma saman denne blåsesekstetten. Sitjande frå v.: Rolf, 
Magny, Helge, Asle og Ivar Fivelstad. De i fire uta nom Helge er elles syskjen ! · 

t 

Under: Eit utsnitt frå den fullsette samfunnshussalen. 

- - -

~edalwiu1. 
Vår Langedai er mest lik en eine 
med små dalføre som sidegreine.' 
Med kvasse nåle og grøne bær, 
men sunne og friske er folke her. 

Eit symbol til kan oss einen lære, 
at- dei grøne bæra kjem knapt til 'ære, 
førenn dei modnast, halvrotne, blå, 
lik rike . gni ara til forstå. 

Den fyrste grein -vert vel T oskedalen, 
der Långlandsgrenda hev kyr og smalen. 
Der vekse furu med greine traust, 
so der vert ikkje då greinalaust. 

Vi kjem til Tryggestad og på «Vika» 
på meieria pla' vere strika. 
Men Tryggestad med .si grein for kort, 
vert greinalaust av ein annan sort. 

At Nebbedalen er beste greina 
ja, det er noko vi alle ~eina. 
Med skjuss og hotell og øl, er greit, 
dei tena meir eller nokon veit. 

Som grein til Lillebø reknast Skare, 
og der vert' jakta etter fugl og hare; 
men ·greina ellers er. alt for kort, 
til dals kjem ofte både smått og stort. 

Vi kjem til Tronstad nær attmed veia, 
som grein vi rekna då "Tronstadheia. 
Der hamnast kyr, der som før gjekk rein, 
og elles er der no lita grein. 

So· går vi over på andre si' å, 
vi reknar Kjellstad ·og uti Liå; 
som grein ligg dale~ der lang og traust, 
vis ikkje vart der og greinalaust. 

Inteke ((Urda)) 1912. 

I Kjellstadli vert væl greinalause, 
med hamn og krøter dei let det rause. 
Men store fodnad og skjusstasjon, 
med gode hestar og telefon. 

So' hev vi Røyrhus so~ siste greina, 
at den er basen visst monge meina. 
Med veg på S(!:!tra og der ko~ «Svør>>, 
so der er likare no enn før. 

No skal vi vende som gode gossar, 
og sjå på elvar med sine fos~ar, 
her skulde visst ikkje vere trong, 
til greinaløyse med kvenna-gong. 

. I store flauma dei stondå mrele, 
· so høgstå sommar når gauken gjæle. 

Men ellers kvennane søve traust, 
den lange vinter og vår og haust. 

I det me no heve vendt tilbake, 
me endå treffe en' liten hake, 
av geografi man snart blir kjed, 
men geografi og kjærlighed. 

F orondringsstolen no fram må seta·st, 
so mykje nytt kan frå den få vetast, 
og kva dei då seg forandra på, 
er noko alle kan lett forstå. 

]au man.ge ondrast om kvar ·ein daling; 
hev særskilt anlegg for peparmaling. 
Dei ondrast på om slik stadigheit, 
kan have grunner som ingen veit. 

F.in stauta ungdom vi hev i dala, 
som titt vert m.isunt og titt baktala. 
Si ungdomstid hev dei pent anvent. 
av dåd og dugleik alt vide kjent. · 

Ole ]. Kjellstad. 

-
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Registrering av 
gamle kle og draktskikk 

Bunadsnemnda for Sunnmøre og Sunnmøre Museum har 
med tilskot frå fylket, kommunar og private organisasjon
ar sett i gang ei registrering av gamle kle og draktskikk på 
Sunnmøre. 
Bakgrunnen for aksjonen er at 
ein gjennom arbeidet med å fin
ne fram til opphavet til Sunn
mørsbunadane vart merksame på 
kor lite som eigentleg er sikra 
av opplysningar om kleskikk på 
Sunnmøre. 
Friviljuge frå Husflidslag, bonde
kvinnelag, ungdomslag, husmor
lag og andre interesserte har 
fått opplæring i ·å samle opp
lysningar·, beskrive, fotografere 
og'ta mål av gamle plagg. Om ein 
på denne måten kan få sikre for 
ettertida opplysningar om det 
meste som finns att av gamle 
kle i privat• eige, 'Vil det ha svært 

stor verdi både for _museet og 
buriadsnemnda sitt arbeid. 
Måndag fekk knapt 20 kvinner 
ei slik innføring i arbeidet med 
å registrere, og det var Gudrun 
Opsvik frå Bunadsnemrida som 
stod for opplæringa. Mange av 
deltakarane hadde· og med eldre 
klede som vart sett på og kom
menterte. 
Hovudvekta i den registreringa 
~om no er i gang, skalleggast på 

/klesplagg og heile drakter frå før 
1940, dessutan skal takast med 
draktsølv, lause spenne, sko , 
hattar, huer og tekstilar 

Det var stor interesse for kurset om registrering av gamle kle og 
draktskikk på skulen mandag. På biletet ser vi frå v. Gunnvor Lade, 
Nilla Frøysa og kursleinren Gudrun Opsvik. Dei syner her fram ein 
del av deigamle klea som var tek ne med til kurset. 

SNART KR. 400.000 

TIL- ALDERSHEIMEN 
Summen av innsalnla inidlar og 
gåver til den nye aldersheimen 
næltnar seg no kr. 400.000, får 

t ,sunnylvingem opplyst •. 
Dette ~ seiast å vere eit impo
nerande resliltat. 

Sanitetslaget sin konto for al

dersheimen er no passert kr. 
200.000. Byggenernnda har mot
teke kr. 100.000 og i tillegg 
kjem den testamentariske gåva 
frå Karen Hoff på kr. 75.000 

Reins Lars •• •••• 
Det var ein stad han aldri kom 

- i kyrkja. Og var det nokon 
som ville snakke med han om re
ligion, vart han still. Dette gjorde 
sitt til at folk flest heldt seg på 
ein viss avstand frå Reins-Lars. 

Barman fortel dette frå si pre
stetid i Sunnylven/Geiranger:· 

»Naar jeg kom hjem fra mine 
Geiranger - reiser, gikk jeg gjerne 
inn til Lars og sat hos ham om 
aftenen. Kom det paa tale om 
troen, blev han taus. En kveld jeg 
saaleis kom inn til ham,laa han 
på gulvet. Jeg hjalp ham opp i 

brast i heftig graat. Endelig_ ble 
han rolig og jeg forlot hamm saa 
om natten. Dagen etter gikk jeg 
ned til ham ,og nu falt det ham 
lett aa tale om saker som for han 
var bleven det dyrebareste. Der 
overstrømmede en glede og et 
lys som var helt vidunderlig.Man 
skulle,etter hans liv· antage, at 
han hadde glemt barnelærdom
men sin, og hvad med denne 
stod i forbindelse.Men saa var 
ikke tilfelle. Under vaar samtale 
klarnedes mange spørsmaal,dette 
befestede og gledede ham. Han 
laa noen dager, saa døde han i sengen og talte en stund for han 
troen paa 

Lars svarede ikke et ord, men-
KristuS.)) 

del\ Herre Jesus 
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Tilbodet ·fra Samyrkelaget akseptert: --

VIL BYGGE NYTT KAIHUS 
På mØtet sitt måndag drøfta formannskapet to tilbad om å føre opp nytt kaihus på Hel
lesylt. Tilboda kom frå Stormøllen og frå Sunnylven Samyrkelag. 
Formannskapet tann og ville tilrå ~t tilbodet frå Samyrkelaget vert akseptert, og at 
Sunnylven Samyrkelag tek over ekspedisjonen av kaia frå den tid dei formelle ting er i or
den. Formannskapet meiner eltes at dei to firma må kome fram til ein kontrakt seg i 
mellom om bruk av lageret. 

Alt tidleg i 70- åra låg det føre 
tilhod frå dei same firma om å 
hygge nytt lagerhus på Hellesylt 
kai. Saka gjekk den gong fram til 
kommunestyre som utsette saka 
i påvente av reguleringsplanen 
for Hellesylt sentrum. Diverse 
~ndre forhold med grunn, og det 
at Statens Vegvesen tok over 
fergekaia, gjorde at saka ikkje 
har vore teken opp att før no. 
Den noverande kaiekspeditør har 
elles sagt opp stillinga si, og def 
kommunen måtte ta stilling til 
var tilhoda om bygging av nytt 
lagerhygg, dessutan få til ny kai
ekspeditørstilling; og for det 

tredje få oppretta skriftleg kon
trakt mellom den som .skal ha 
kaiekspedisjonen og Stormøllen. 

Tilbodet frå Stormøllen var av
grensa til kr. 150.000. Kommun
en skulle føre opp hygget og få 
det vederlagsfritt overdrege etter 
20 år. Men Stormøllen betingar 
seg fortrinnsrett til fortsatt !eige 
av lagerbygningen etter denne 
tid. 

Sunnylven Samyrkelag tilbyr 
kommunen å føre opp og fin
ansiere eit nytt kaihus på Helle
sylt med ei ca. grunnflate på 
20 X lO meter. Vidare kan kom
munen få ta over huset etter lO 

år og då etter offentleg takst. 
Vidare ' skal Samyrkelaget ha rett 
til leige av turvande lagerplass 
etter at kommunen har over -
teke huset. Samyrkelaget vil el
les ta på seg ekspeditørstillinga. 
Dessutan vil dei få til toalett, 
venterom og informasjonskiosk/ 

·administrasjonskontor i tillegg 
til vanleg lagerplass. Dette er 
ting kommunen må betale leige 
for. 
Kommunekontorsjefen hadde 
vurdert tilbodet frå Sunnylven 
Samyrkelag som det beste, og 
denne ,vurderinga ,slutta eit sam
røystes formannskap seg og til. 

FORMENN OG REDAKTORAR 

Vi presenterer på' biletet tre redaktørar, slik dei stod fram på Grendakvelden med .velskriv
ne utgåver av »Tronstad Tidend», »Nebbedalsnyt t>> og »Røyrhuspostew>. 
Men det er eingrunn til for å ta fram nett desse tre : Ivar Bjarne Tronsta.d, Asl4ug Kjellstad 
og Pauline Røyrhus. Dei er nemleg aktive på andre felt og. Ivar Bjarne Tronstad er ny
vald fonnann i Mjølkelaget i bygda, Aslaug Kjellstad er den første kvinnlege leiaren i 
Sau- og Geitalslaget og Pauline Røyrhus leiar av Bondekvinnelaget i bygda: 

- ·-

Ope feltstemne på_ 

Tronstad laurdag 
Laurdag vert det skipa til ope 
feltstemne i skyting på Tronstad. 
Skytinga er for alle klasser, og· 
det vert skote om eit lagkrus, 
som må vinnast tre ganger. Til 
no har Ålesund, Stranda og Sun
nylven kvar sin aksje i kruset. 
Dessutan er det sett opp eit ak-

sjekrus tir vinnaren, og her har 
Arild Bjørkedal, Eidsbygda og 
Arne Svor, Hornindal kvar sin 
aksje. 
l fjor vann sunnylvingane dob
belt i lagkampen og stiller ster
ke lag også i år. Det er venta god 
deltaking. 

Sunnylvingen 
Neste nummer kjem fredag 16. april. 

EKSPEDISJONSTID 
i påska 

Onsdag før skjærtorsdag vert banken open 
for ekspedisjon tilkl. 12.00. 

SUNNYLVEN SPAREBANK 

A.RSMOTE 
i Sunnylven Samfunnshus onsdag 21. april 

kl. 20,00 på rom 10 på skulen. 

V anlege årsmøtesaker. 

d- aksjonærar møter kl. 19,00. 

Styret. 

KARNEVAL 
på Samfunnshuset laurdag 3. april. 

Barn kl. 16,-. (Gratis.) 

Vaksne kl. 21,-. Bill.: Maskerte kr. 25,

Umaskerte kr. 40,-

PREMIERING TIL ALLE BARN. 
PREMIERING TIL DEl BESTE VAKSNE 

Arr.: H. U. L. 

Ringstad barnehage 
6200 STRANDA 

Stilling ledig for to praktikantar barnehageåret -82/83. 
Barnehagen har to avd. 2 - 4 1/2 år/4 1/2 - 7 år. 
Opningstid 0800-1600. 
Fleire oppi. får ein ved å venda seg til barnehagen, 
tlf. 071/60 460, A. G. Humberset. 
Soknad skal send~st: Styret for Ringstad barnehage, 
6200 Stranda. Soknadsfrist: 3. 5. 1982. 

SOLBRILLER 
TIL PÅSKE l RIKT UTVAL 

JON FRAMHUS 
UR- OPTIK 

6200 STRANDA 
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