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namn & nytt

ASTRID
OPHEIM
ARONSEN
fyller 10 år

18. desember.
Gratulerer med
dagen, Astrid!
Helsing frå
farmor
og farfar

Hipp hipp
hurra for
ISAK

RAVNDAL
FOSSGÅRD
som fyller 4 år
19. desember.
Du er ein

kjempegod gut
og vi er utruleg

glade i deg! Bamseklemmar frå
mormor ogmorfar

BORGNY
K. SPORD

Gratulerer med
70-årsdagen

i dag
17. desember!

Stor
bursdagsklem
fra alle dine

OLEKRISTIAN
DJØNNEBØ
Gratulerer så
mykje med
18-årsdagen
din i dag!

Du er ein roleg,
kjekk ungdom
med god humor.
Klem frå pappa

ogMay Britt, bestemor og
bestefar, Ruben, Stine Lovise,
tante Gunn og Stein Frode,
tante Little og Ragnvald.
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■Til lukka

■Namnedag

Frå heimekontoret sitt i Granvin sit Marta Eide og studerer data-
materiale og skriv artiklar. Ho er postdoktor vedUniversitetet i Ber-
gen og forskar på kvamiljøgifter gjer med dyrelivet i havet.

Marta (34) deler forsking

b Marit Folkedal Lussand
mfl@avisa-hordaland.no

I tillegg til å skriva forskings-
artiklar, deler ho forskinga på
Instagram gjennom kontoen @
Marta_forskar.
– Eg har lyst å delamed andre

kvame forskar på, og korleis det
er å jobba som forskar. Eg vil at
forskinga skal verameir tilgjen-
geleg for andre, både å få tak i,
men også å senka terskelen for
andre å kunne spørja og prata
om det me driv med utan å
måtte vera forskar sjølv, forkla-
rar Eide.

Kreativ forskar
Ho illustrerer bileta på Insta-
gram sjølv, der ho teiknar inn
på datamaskina det ho ynskjer
å fortelja om.
– Eg synest det er det ein fin
måte å forklara ting på. Det er
eit fint alternativ til berre tekst,
og kanskje lettare for folk å for-
stå. Å vera forskar er også eit
kreativt yrke. Ein må vera krea-
tiv i korleis ein skal setja opp eit
forsøk, og korleis ein skal for-
midla forskinga, både skriftleg
og visuelt.
– Mange er nok interesserte i
forsking. Under koronapande-
mien såg ein at folk hadde høg
tillit til forsking, og det gjer det
berre endå viktigare at både
funna og metodane som ligg
bak er tilgjengelege.

I dialog med samfunnet
Prosjektet hennar med Insta-
gramprofilen er i sambandmed
Senter for digitalt liv Norge, ei
satsing frå Norges forsknings-
råd. Dei ynskjer å satsa ekstra
på bioteknologi, då genmodifi-
sert mat og organismar har hatt
eit litt dårleg rykte på seg.
– Folk har gjerne vore skep-

tiske til genmodifisering. I dag
vert det brukt nye metodar, og
eg ynskjer at dette formidlings-
prosjektet skal fremja òg posi-
tive sider ved bioteknologien.
Ein kan ved hjelp av dette finna
ut mykje nyttig om til dømes
medisin, miljø eller mat. Det er
eit ynskje om innovasjon innan
berekraftig utvikling, og her er
bioteknologi viktig. Då vil me
formidla jobben me gjer, med
håp å skapa ein dialog med
alle i samfunnet, og ikkje berre
forskarar oss i mellom.

Lite forskarmiljø i Granvin
Det er ikkje berre forsking og
funn ho vil formidla via sosiale
media, men ho deler også meir
private sider av rolla hennar
som forskar.
– Eg ynskjer å dela med folk
korleis det er å vera forskar. Eg
er vaksen opp her i Granvin, og
frå ung alder tenkt at forskarar
finst i byar, og er noko fjernt frå
livet her. Med unntak av bota-
nikaren Johan Havaas, har ein
gjerne ikkje høyrt om så mange
forskarar her i området. Ved å
dela frå jobben på Instagram
håpar eg på å gje eit meir nyan-
sert bilete av forskarar. At me
ikkje berre er nerdar, som driv
med ting som ikkje er vesentleg
for andre.
Eg håpar å gjera forskingsma-
terialet meir tilgjengeleg. Det
er mange kanalar ein kan dela
om forsking, men der er det som
regel andre forskarar som held
til. Ein må nå folk der dei er,
og då var Instagram det beste
alternativet.
Målgruppa til forskarprofilen

på Instagram er fyrst og fremst
folk i 20-40-åra fortel ho.
– Eg vil gjerne visa fram kva
eg jobbar med til folk på min
alder, men til folk som jobbar

i eit anna yrke. I starten var
det gjerne folk i mitt nettverk
som fylgde med på kontoen,
men etter eg prata om den på
Nyhetsmorgen på NRK fekk eg
litt fleire fylgjarar.
– Korleis har tilbakemeldin-

gane på Instagram vore?
– Eg har fått ein del kommen-
tarar og spørsmål, noko som er
veldig kjekt. Det er ein del som
skrollar forbi utan å kommen-
tera noko særleg, og det er også
heilt greitt. Eg håpar at forsking
og kan vera ein integrert del av
sosiale media, at det ikkje berre
er interiør og trening der.

Kvifor forska på torsken?
Dei siste fire åra har Marta Eide
og resten av prosjektgruppa
hennar forska på torsken.
– Torsk vert brukt fordi det
er fisk som er viktig i økosys-
temet og fiskerinæringa. Ein
finn torsken både inne i fjordar
og Norskehavet, og folk kjenner
den godt som matfisk. Slik mus
er mykje brukt som modelldyr
innan forsking påmenneske, er
torsken eit nyttig modelldyr for
å representera havet.
Det dei ynskjer å finna ut av
er kva konsekvensar det er for
dyrelivet i havet når miljøgifter
er i omløp.
– Me gjev torsken mindre
dosar med miljøgifter. Ikkje
sånn at torsken døyr, men sånn
at me kan sjå kva som skjer med
torsken. Me måler nivåa av pro-
tein og enzym på blod og lever,
og ser korleis torsken lagrar
eller bryt ned stoffa. Kvar miljø-
giftene kjem ifrå kan til dømes
vera frå oljerelatert eller annan
industri, kjemikaliar nytta i
jordbruk eller hushaldsstoff
som kjem ut via avløpsvatn, for-
klarar ho.
– Er de uroa for torsken?

– Det me er uroa for er kom-
binasjonen av små utslepp, kva
den samla effekten kan vera.
Me er uroa for små lekkasjar, i
tillegg til klimaendringar. Ein
har sett dramatisk nedgang på
fjordtorsken eller kysttorsken,
særleg i Oslofjorden. Ein veit
ikkje heilt kva som er årsaka til
dette, det kan vera ulike ting
som auka temperatur, tilgang
til mat, miljøgifter eller kombi-

VISUELL FORSKAR:
Marta Eide illustrerer om
forskinga ho og resten av
prosjektgruppa hennar gjer,
og delar frå forskarlivet på
Instagram.
FOTO: MARIT
FOLKEDAL LUSSAND

102 år
Ivarina Kvalem, Granvin,
fyller 102 år i dag, torsdag
17. desember.

90 år
Bernt E Veka, Stanghelle,
fyller 90 år fredag
18. desember.

85 år
Laila Margrethe Støle,
Voss, fyller 85 år fredag
18. desember.

75 år
Leif Martin Faugstad,
Stanghelle, fyller 75 år
fredag 18. desember.
Geir Hesjedal,

Stanghelle, fyller 75 år
fredag 18. desember.
Harald Næss, Eidfjord,

fyller 75 år fredag
18. desember.

70 år
Borgny Inger Kaland Spord,
Ulvik, fyller 70 år i dag,
torsdag 17. desember.

50 år
Ole Draugsvoll, Vossestrand,
fyller 50 år i dag, torsdag 17.
desember.
Udmund Haara Sandstå,

Kinsarvik, fyller 50 år fredag
18. desember.

Frivilligsentralen på Voss har
fått ny oppvaskmaskin takka
vera pengar frå Lions Club
Voss. – Me er heilt avhengige
av midlar frå gode gjevarar,
seier Kristin Kvåle Kjeilen og
Kjellfrid Skutlaberg.

b Geir Geitle
gg@avisa-hordaland.no

Voss Frivilligsentral – Nabo-
beino gjer masse godt arbeid,
men økonomien deira er
anstrengt.
– Derfor set me så stor pris på
gåva me har fått, seier Kristin
og Kjellfrid.

Må ha god oppvaskmaskin
Pengane frå Lions Club Voss,
gjer at dei har fått ny oppvask-
maskin på plass i lokala i Bjør-
gatun i Haugamoen.
Frivilligsentralen hadde

ikkje hadde hatt råd til å kjøpa
ny maskin sjølv. Og oppvask-
maskin er nødvendig for å
driva forsvarleg.
– Me er heilt avhengige av å

ha ei oppvaskmaskin som fun-
gerer. Me har ein god del folk
innom hjå oss, og maskina går
to-tre gonger for dagen. Me
leiger også ut lokalet vårt til
møte for andre, fortel Kristin
og Kjellfrid.
Den gamle oppvaskmaskina
var byrja å falla frå kvaran-

dre. Derfor søkte dei Lions, og
fekk 5500 kroner til innkjøpet.
Installasjon ordna dei driftige
kvinnene med dugnad.

Ikkje dei som ropar høgast
Frivilligsentralen utfører til
dagleg masse arbeid som kjem
samfunnet til gode. Mantraet
deira er «kontakt med men-
neske». Dei knyter saman men-
neske. I dag sit mange åleine og
har stort behov for sosial kon-
takt. I koronatida har behovet
blitt ekstra stort.
– Den sosiale biten er viktig
i alt me gjer. Mange av dei som
kjem her, er gjerne dei som ikkje
ropar høgast, seier Kristin og
Kjellfrid.

Mange tilbod
Frivilligsentralen driv fleire
grupper og mange aktivite-
tar, mellom anna turgruppe,
karalag og strikkekafé. Dei får
gratis garn, og strikkar varme
klede som dei gjev vekk slik at
dei fyller 6-7 store plastsekker
kvart år.
Og dei helper mange andre
– til dømes tilbyr dei datahjelp
heime hjå eldre.
– Mange eldre slit med at alt

er på data i vår tid, fortel Kristin
og Kjellfrid.
Og ikkje minst organise-
rer Frivilligsentralen natte-
ramnane – som har hatt eit
ekstremt år. No har dei slutta
for vinteren, men skal i gang att

Kjærkomen støtte til Frivilligsen

17. desember: Inga og Inge 18. desember: Kristoffer og Kate
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GRAVSTEINAR
Polert- og naturstein

Velg rett frå
utstillinga i verkstaden.
Tilføying namn/Oppussing/

Omsliping/Gjenbruk

Per Vinje, Tlf. 90 85 20 99
post@stein-merke.no

■Preikelista
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på Instagram

nasjonen av fleire. Det er veldig
komplekst å finna ut av, men
me ynskjer at resultata våre skal
gjera det lettare for styresmak-
tene å lovregulera utslepp av
miljøgifter. Det er i dag mykje
strengare enn fram til på 60-70-
talet, men det er framleismange
kjemikaliar i bruk somme ikkje
kjenner godt nok effekten av.
Jobben hennar handlar
mykje om å produsera artiklar.

Det er mykje korte kontraktar
innan akademia, og artiklane
hjelper henne med å byggja på
CV-en.
– Etter ungane er levert i bar-

nehage og på skule, tek eg med
meg kaffikoppen og set meg
på kontoret. Her går dagane i å
behandla datamateriale, delta
på digitale møte, laga figurar
til artiklar eller skriva nye søk-
nader til nye prosjekt.

I forsking er det eit stadig
køyr med publisering, søking
til nye prosjekt og korte kon-
traktar. Likevel er det noko som
gjer den akademiske jobben
attraktiv.
– Forsking er veldig kjekt og
spennande. Og veldig variert.
Følelsen når ein gjer eit funn,
eller ser ein ny samanheng ein
ikkje har sett før, er ein veldig
kjekk følelse.

entralen STØTTE FRÅ LIONS:
Kristin Kvåle Keilen (t.v.) og
Kjellfrid Skutlaberg er glade for
støtte frå Lions til å kjøpa ny
oppvaskemaskin. – Maskina går
to-tre gonger pr dag, seier
leiarane for Frivilligsentralen.
FOTO: GEIR GEITLE

til våren, kanskje i mars.
Frivilligsentralen har også
fått 500.000 kroner frå Spa-
rebankstiftelsen Hardanger.
Desse pengane går til «Bjørke-
mekken» – eit strakstiltak for
motorisert ungdom. Tilbodet
er no i startfasen i området ved
skytebanen på Skjerve.
I tillegg driv dei fylgjetenes-

ter for menneske som skal til og
frå sjukehus. For berre å nemna
noko.

Kamp for å overleva
Likevel er det ein kamp for å
overleva økonomisk. På grunn
av at dei er organisert som sam-
virke, får dei ikkje søkt på mid-
lar frå grasrotdelen, tippemid-

Vippsing og pant
Heldigvis er det nokre som
vippsar pengar til Frivilligsen-
tralen. Og nyleg rydda ein per-
son loftet og gav dei panteflas-
ker for fleire hundre kroner som
kjem godt med.
– Me trur mange ikkje heilt
kjenner til kva me utfører, og
kva bygda og heradet ville
mista omme ikkje var her, seier
Kristin Kvåle Kjeilen og Kjell-
frid Skutlaberg.

lar eller andre ordningar som
Gjensidigestiftelsen. Samstun-
des har husleiga auka – utan at
ho er urimeleg.
– Så økonomien har blitt

svært utfordrande. Difor er me
avhengige av gåver og sponsing
i tillegg til den offentlege støtta,
poengterer dei to daglege leia-
rane.

Sundag 20. desember
I Vangskyrkja kl 11, gudsteneste
v/Hove. Nattverd. Takkoffer til
Frelsesarmeen.
Nettgudsteneste kl 11, på kyr-
kjelydane i Vaksdal si nettside.
Eige innslag for born.
I St. Olav kapell kl 11, katolsk

høgmesse.

Folket i Ulvik har talt, og kåra
tre finaste byggverka i Pepar-
kakebygda.

B Terje Hjartnes
thj@avisa-hordaland.no

Peparkakebygda på Handelsla-
get i Ulvik vart avduka då jole-
grana vart tent i bygda, freda-
gen før fyrste sundag i advent.
Fram til tysdag 15. desember
kunne folk stemma på kva bygg
dei likte best, og no er stem-
mene talte opp.

HeddaHalstensgård og Selma
Wanning Gjerde sitt peparkake-
hus fekk flest stemmer. Dei to,
som går på mellomtrinnet på
Brakanes skule, vinn kinobil-
lettar og blom.
Elevane på Brakanes skule
gjorde det sterkt i år. 3. klasse
ved Brakanes skule kom på 2.
plass, og vert heidra med gåve-
kort på Coop Prix og blom.
Dei yngre årsklassar domi-

nerer fullstendig i år. På tredje-
plass kom bygget som avdelinga
Tyrihans på Ulvik barnehage
har laga. Dei blir heidra med
saft, syltetøy og blom.

Hedda og Selma
laga finaste bygget

VINNARHUSET: Hedda Halstensgård og Selma Wanning Gjerde fekk
flest stemmer i konkurransen. FOTO: ULVIK NÆRINGSLAG


