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Et kampår!
Restaureringsplanen var ambisiøs: Vi skulle ferdigstille Sjøhuset.
Taket stod lenge halvferdig. Gulvbjelkene var surret med wire som
igjen var festet til bolter i fjellet for at ikke springflo og storm skulle
reise med huset når tyngden av takhellene var vekke. Dårlige værforhold og håndverkere som var presset på tid medførte stadige utsettelser og oppfølging. Men i mai var de gamle hellene på taket på
plass og det meste av kledningen fornyet i tradisjonell form.
Nok et kjempeprosjekt var vel i havn. Også denne gangen finansiert av Grieg
Foundation. Det er økonomien som er og blir forutsetningen for å kunne drive og
utvikle et kulturminne som prestegården på Fjelberg. Sammen med entusiasme,
skaperglede og dugnadsånd!
Men her fikk vi tidlig i mars et skudd for baugen: Kultur- og Ressursutvalget i
fylket skar uten forvarsel ned det årlige tilskuddet fra kr. 75.000,– til kr. 25.000,–.
Det var et sjokk. Og vi som trodde at vi skulle få en takk i hånden og forutsigbare leveforhold! Det tok oss noen måneder før vi tok kampen opp. Planlagte
aktiviteter og løpende vedlikehold måtte gå sin gang.
Men ut på høsten klarte vi å mobilisere både biskop og lokalpolitikere. Nye
søknader om tilskudd hadde ikke ført frem. Bearbeidelsen av fylkespolitikerne tok
uker. Vi laget gjennomarbeidete presentasjoner og sendte ut pamfletter. Mot slutten
av året løsnet det, uten at det ble penger for inneværende år. Men Fylkestinget
gikk inn for et tilskudd på kr. 125.000,– for 2007. Da er vi på rett spor!

Til tider sydet det
av folk i prestegården
Sesongen startet i april med påsketreff skjærtorsdag. Lokalbefolkningen
og feriegjester holder kaker og Stiftelsen holder kaffe. Dette har blitt
en årviss tradisjon som er riktig populær. Loddsalg og diskusjon om
siste årets begivenheter og planer fremover.
Påskeaften var nesten 40 personer samlet til 60-årsdag og fjorten dager senere
var det konfirmasjonsfeiring med like mange gjester.
Forfatteren Jorunn Veiteberg hadde tinget plass i mai for en tre ukers skriveøkt. Hun er kunsthistoriker og professor i København og Bergen og skriver på en
biografi om Ambrosia Tønnesen.

Billehuggeren Ambrosia
Tønnesen.

Forfatteren Jorunn Veiteberg hentet inspirasjon i
prestegården.

I juni gikk det slag i slag. Det startet med seminar for Helse Fonna og fortsatte
med det årvisse pinsestevne, som i vakkert vær denne gang samlet rundt 150
mennesker. Senere var det tradisjonelt botanikkurs for Steinerskolen for 14. gang.

Konsert i Almue stuen

På et litteraturseminar med tema «Ibsens Peer Gynt – fra
moralitet til scenisk Festspill» var professor Asbjørn Aarseth
foreleser for 20 deltagere. På sommerkonserten i kirken og
Almuestuen spilte Gro Sandvik og Stein-Erik Olsen for litt over
40 tilhørere.
Senere i juni var 42 lærere fra Bømlo videregående skule
samlet til middag og omvisning. Noen dager etter var det omvisning for 53 deltagere fra Stord Rotary klubb, og resten av
sommeren gikk med til en rekke omvisninger og slektsstevner.
I september hadde advokatfirmaet Thommessen firmabygging med over 20 deltagere og litt senere samlet vi 41
pensjonister fra Leivik MT til omvisning og middag.
I november var det kveldsgudstjeneste med bispevisitas i
kirken og servering i prestegården etterpå. De unge jentene
som sang i kirken ble senere foreviget med biskop Hagesether
i stassofaen i Mellomstuen.
På slutten av året satt forfatteren Ivar Orvedal i prestegården i knappe tre uker for å gjøre ferdig en diktsamling.

Sangkoret og biskop i sofaen i Mellom Stuen
etter bispevisitas i november.

Ivar Orvedal fra Måren i Høyanger
debuterte som forfatter allerede
i 1979. Han er ikke minst kjent
som arrangør av Mårenbiennalen
i 2003 og 2005.

Nye antikvariske senger kjøpt på Fretex.

Utstillinger
En del gjenstander og de første platene til
utstillingen «Utvandringen fra Fjelberg til
Amerika» ble montert i 2.etasje i Bispestova. Kari Grung har intervjuet en rekke
personer og fortsatt innsamlingen av bilder og relevant kildemateriale.
I forbindelse med Ibsenseminaret i
juni ble det laget en liten utstilling i Almuestuen om Ibsen, blant annet hans kulturhistoriske reise til Sunnmøre.

Restaurering Bispestove
Brannmur og vedovn 2005/2006

Vedlikehold
Ingemund Gjærde har vært engasjert til snekker
og malerarbeider. De gamle vedovnene og brannmurene i Bispestova er restaurert. I vedskjulet er
det lagt delvis nye beter med gulvbord for lager.
Rhododendron-parken ble ryddet på dugnad.

Bokprosjekt og
økonomi
Truls Grung har tatt initiativ til en kulturhistorisk
bok som presenterer et utvalg av fotograf Severin
Kannelønnings bilder. Boken blir støttet av Sparebanken Vest og planlegges utgitt i regi av Stiftelsen i løpet av 2007.
Hordaland Fylkeskommune skar som nevnt ned sitt bidrag til kr. 25.000,–
og Kvinnherad kommune bidro med kr. 40.000,– til driften.
Fylkeskommunen ga, som tidligere gjennom staten, et tilskudd på
kr. 30.000,– til restaurering.
De store bidraget kom imidlertid, som nevnt, fra Grieg Foundation.
De bidro med kr. 170.000,– til restaurering. Det er godt at slike fins!
Utleie og gjennomføring av arrangementer ga inntekter på kr.130.304,–.
Resultatet for arrangementer og utleie gikk i balanse. Likviditeten er god.

Illustrasjoner fra
Bokprosjektet
«Sunnhordland
i gamle dagar» i
regi av Stiftelsen.

Administrasjon
Det er holdt ett styremøte og en rekke enkeltkonsultasjoner i beretningsåret.
Samarbeidet med soknerådet og kommunen fungerer godt. Liv og Jorunn
Landa har sørget for vask og sengetøy. Jane Nordhus har klippet gress. Even
Landa er tilsynshavende for Stiftelsen. Styreformannen har i 2006 også fungert
som daglig leder og restaureringsansvarlig.
I 2006 har styret bestått av Truls Grung, Arne Sælen , Reidar Koløy og Rolf Arne
Birkeland, med Knut Ormhaug, Leif Jæger, Per Jarle Nordhus og Anders Nordhus
som varamenn.
Truls Grung
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