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Anne Hesvik bor i det gamle bedehuset. Hun har barna Vilde og Arne Johann. Den første barnehagen startet
opp her, før den ble flyttet til Grendahuset da det ble ferdig.
Stein Olav har bygget seg ny driftsbygning. Han har 45 mordyr.
Laila Vangen og Atle Anda driver bua som har døgnåpent. De bor i Vestvik.
Vigdis Skorgen og Svein Vinnes feirer Svein sin bursdag i dag. De bor i Nedre Nausthaugen, huset ved
Naustrekken, vår nasjonalskatt.
Denne fine veien er Åkrabakken, ned mot skolen.
Johannes Kvåle husker at han så engkarse første gang på slutten av krigen, kanskje våren 1945. De sto på
Kvåle og lurte på hva det lilla var nede i bygden.
Dette er uisolerte kompostdunker som kan snues, fra Felleskjøpet (men de lekker litt). Anne-Lise Aaseng tar
ansvar for en miljøvennlig og bærekraftig dyrking av egne grønnsaker ved jorddekking. Hun lager god og
næringsrik jord til plantene sine. Har du gressklipp til overs, så kommer hun gjerne og henter det.
Dette er offergroper nesten på toppen av skogsveien fra Hauge til Idrettslagshytten. Den er på berget på
høyre side av den siste svingen til venstre før toppen.
Johannes Kvåle har vært i styre og stell i mange sammenhenger. Han har vært styreleder i NRF, Norsk rødt
fe. Johannes er kulturbevisst og litteraturinteressert. Han har skrevet egne dikt og resitere gjerne lange dikt
som «Terje Vigen». Han er en kunnskapsrik mann som har meninger om det meste, og han diskuterer
gjerne hva det skal være.
Dette er et arbeid Anne Hesvik i bedehuset holder på med til en utstilling i Uvdal, om landslovprosjektet. Da
feires de norske grunnlovene fra 1274. Det er en vandreutstilling som skal vises rundt omkring til 2024. Hun
er dekorasjonsmaler og har galleri og utsalg i huset sitt.
Serenehuset ligger på Nedre Nausthaugen ved naustrekken. Det er oppkalt etter bestemoren til han som
bor der nå, bursdagsmannen Svein Vinnes.
Hedda Klyve Dalland er ti år og liker friluftslivet. Hun har sovet mye ute i hengekøyen i vinter.
Dette er det gamle ungdomshuset som Hildegunn Anda kjøpte og bygget om til bolighus.
Her sto det i sin tid et meieri.
Forretningskvinnen Mona Dalland som driver Joker blir 60 år 21. juni i år. Hurra for Mona, alltid blid og
vennlig, snill og god og skjønn.
Her bor Hanne Tuft og Nils Petter Vindenes fra Vinnes, sammen med de to barna Nicholas og …………..
På Stølen bor Jovanna og Simon Wolff som bodde i Fykse før de kom hit. Opprinnelig er de fra Tyskland. De
har barna Isak, Johann og Tarjei Benjamin.
Vidar Øvredal har bygget mer enn hundre kajakker på kursene han har arrangert. Nå er det slutt med kurs,
nye prosjekter er på trappene. Vidar tar med unge og gamle på turer i naturen, til sjøs, til skogs og til fjells.
Han organiserer og hjelper. Vidar baker brød og deler generøst ut det han har.
I dette huset med tårn, i Vik, bor Asgjerd Vetlejord og Svein Lang. Vi kan takke Svein for sitt initiativ til
parken, det er hans fortjeneste.
Væren sto plutselig på Gåseskjeret som sees på bildet. Den ble fraktet tilbake på holmen, men noen dager
senere ble den observert da den passete butikken. Den endte sine dager på Vinnes, hvor den ble skutt.
Huset ligger på Frydenlund, på Hauge. Der bor Lise Sundal, «Lisen», i sitt barndomshjem.
Hjertestarteren står montert på veggen mot nord, på Grendahuset, borte med inngangen til barnehagen.
Dette er Langenuen. Hvor mange ganger har du vært der?
Paul sier at det er barlind som er regnet som det beste treet for bueskyting. Barlind vokser i en hage i
Strandvik, men hvor, er hemmelig.
Dette er postkassen til Sølvi og Geir Ove Drageide.
Du kan kjøpe saueskinn hos Hans Åkre. Han som har så fine sauer gående på bøen.
De fire sauene på Vinnesholmen har ett lam hver.
Denne utkikksposten er kanskje Silje og Espen i Vik sin? I tårnskogen?
Ingrid ter Jung bor i huset på Steglholmen, når hun er i Strandvik.
Disse to venninnene bor i fellesfjøset i Vik.
Jostein og Nils Johannes Dalland solgte fabrikken Strandvik plast i 2019. Dette er Jostein padlende, ikke i
entrekajakk akkurat, men, men.
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Portrettmaler Eirik Broll Stalheim har malt ordførerne i kommunen. Familien har hytte i Strandvik. Han kan
nok male et portrett på bestilling. Skyen ligner litt på «Happy», puddelen til Lena Vik, eller hva mener du?
Charly Eloy Særvold og Kirsten Birkeland har et drivhus på 400 kvadratmeter hvor de forer opp koi fra
Japan. De selger utstyr og fisk til fiskedammer, Koi.no.
Jovan Mrdalj har grønne fingre og får til å dyrke hva det skal være. Han lager økologisk vin uten kunstige
tilsetningsstoffer, rød og hvit. Han dyrket fersken og druer m.m. i Kroatia. Han og Gordana lager vidunderlig
mat av alt fra hagen. Skal du ha klippet frukttrærne, er det bare å spørre Jovan, han har noen tips.
Grete Byrkjeland og Hein Van Greevenbroek har giftet seg i vinter. Skal de nå velge etternavnet
Byrkjebroek? Marta Solvang bodde i huset for lenge siden.
Dette er postkassen til Reidun og Haldor Tuft, på Tuft.
Det er 45 medlemmer i badeklubben. Har du nok rette svar i Quizen får du være med som hedersgjest. Silje
og Hilde var kanskje de som startet det hele?

