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Fra Redaksjonen
Gode lesere.
Vi nærmer oss vårjevndøgn (21. mars), da
er dag og natt over hele jorden like lang.
Vi vet videre at etter den datoen er vi
nordboere inne i den lyse årstiden, lyset er
tilbake og det går med stormskritt fram
mot vår og sommer.
En av årets stor kulturbegivenheter i Rødøy blir avdukingen av Rødøy kommunes
skulptur i Skulpturlandskap Nordland.
Skulpturen skal stå ved Storsanden på Rødøya, dato for begivenheten er 5. juni
2010.
Denne utgaven av Rødøy-Løva har innhold fra kommunal informasjon til skolebarn på ski i det fine vinterværet som vi
har hatt i vinter. Videre har vi reportasje
fra fergeturen med mange strikkeglade
damer.
Menighetsbladet har som sist de fire midtsidene.
Det som er helt nytt er at Rødøyprisen
utlyses for første gang. Det er sikkert
mange verdige kandidater til prisen. Vi
ber om forslag til kandidater.
Fra redaksjonen ønsker vi våre lesere en
god lesestund med Rødøy-Løva i disse
overgangstider til en ny vår.
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Rødøyprisen
2010
Rødøyprisen for 2010 utlyses.
På bakgrunn av nedenfornevnte omtale oppfordrer Rødøy kommune sine innbyggere til å komme med forslag på
kandidater til Rødøyprisen for 2010.
Rødøyprisen ble opprettet i 2009 og skal utdeles
annet hvert år.
Opprettelsen av Rødøyprisen ble behandlet i Rødøy
kulturstyre i sak 5 – 2009 og Rødøy kommunestyre i
sak 20 – 2009, med følgende vedtatte innstilling:
Rødøy kommune oppretter en pris/påskjønnelse for det kulturelle og
frivillige arbeidet som gjøres i vår
kommune. Prisen får navnet Rødøyprisen. Rødøy
kulturstyre utlyser og innstiller kandidat til prisen. Prisen deles ut
annet hvert år. Prisen består av et diplom og en pengegave, i størrelsesorden kr 5.000.
Dette er den første tildelingen av Rødøyprisen.
Rødøy kommune har et rikt lags- og foreningsarbeid som gjerne blir
drevet fram av ildsjeler, og ildsjeler fins i
Rødøy - men de gjør sjelden noe stort nummer av seg.
Det de gjør, gjør de ut fra en overbevisning. De brenner for en sak,
og utviser en stor vilje til å stå på.
Ildsjeler fins i alle miljøer, og de fleste er som regel godt bevarte
hemmeligheter – utfører et arbeid for fellesskapet som mange tar
for gitt. De er skjulte hverdagshelter.

Begrunnet forslag til kandidat sendes:
Rødøy kommune, kulturkontoret.
Som e-post til: sl@rodoy.kommune.no
Frist: 20. mai 2010
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IKT-strategi 2010-2012
”Rødøy kommune skal bli bedre på elektronisk innbyggerdialog, digitale tjenester og effektiv
e-forvaltning. ”

1. E-tjenester
Fokuset det siste året har vært mye rettet mot etablering av ny internettportal. Neste skritt blir å utvikle interaktive tjenester for publikum og næringsliv, et ønske om å effektivisere interne prosesser, samt at innbyggerne i
stadig større grad ønsker å kommunisere med det
offentlige ved hjelp av digitale selvbetjeningsløsninger.
Både innbyggere og næringsliv forventer i dag
elektroniske tjenester fra kommunen på samme
måte som fra private tjenesteytere. Digital inkludering er satt høyt på dagsordenen. Det handler om å
inkludere alle innbyggerne i informasjonssamfunnet, uavhengig av alder, funksjonsdyktighet, kompetanse, geografi.
Digital inkludering er også viktig for utvikling av
lokaldemokratiet. Ved å legge til rette for dialog
og samhandling på Internett kan kommunen skape
økt innsikt i politiske prosesser og debatt om viktige lokalpolitiske spørsmål.

Figur 1: Felles IKT-arkitektur i offentlig sektor

2. IKT-arkitektur
Kommunen har behov for oversikt over og styring med ressursbruken innenfor IKT-området. IKT-arkitekturen skal beskrive sammenhengen mellom kommunens strategiske mål og teknologiske behov. Målsettingen med å samordne IKTarkitektur er å få elektroniske system til bedre å kunne "snakke" sammen. Gjennom å identifisere, strukturere og kategorisere element kan IKT-arkitektur både øke potensialet for gjenbruk på tvers, og redusere omfanget av unødig dobbeltarbeid
og slik redusere kostnadene.
En konsekvent av lite samordna arkitektur gir dårlig fleksibilitet, noe som gjør det tungvint å utvikle
gode selvbetjeningsløsninger for innbyggerne og
næringslivet.
I 2009 ble alt av kablet infrastruktur på kommunehuset utskiftet til kabler i cat.6 som er forberedt
høyhastighets datatrafikk. Nye switcher som er
forberedt til å motta data via fiberoptisk kabel når
denne er tilgjengelig. Ny rackmontert telefonsentral og server med tilbehør.
Figur 2: IKT-nettverkskisse(eks)
Nå står vi overfor utfordringen med å knytte sammen de ulike lokasjonene til kommunehuset i et
datanettverk. Kommunikasjon i soner med ulik sikkerhet. Kommunikasjon for mobile enheter (PDA for hjemmesykepleien). Programsystem for pleie og omsorgssektoren med pålagte løsninger for elektronisk journalføring og samhandling
med det øvrige helse Norge. Innføring av WebSak saksbehandlingssystem, og elektronisk Arkiv, med felles postmottak
og skanning av post.
3. Interkommunalt IKT - samarbeid
Interkommunalt samarbeid er et virkemiddel for bedre og mer effektive kommunale tjenester. IKT gir muligheter til å
samarbeide om oppgaveløsning i ”sann tid”, uavhengig av fysisk plassering av personell og teknisk utstyr.
Mange kommuner samarbeider om ulike oppgaver innenfor IKT-området, for eksempel om anskaffelser, felles brukerstøtte, drift og vedlikehold av maskiner, utstyr og programvare. Rødøy er oppfordret til å etablere samarbeide med andre aktuelle kommuner. Dette gjelder Innenfor teknisk sektor for fagområde Kartforvaltning og Matrikkelføring. Programsystemene som skal til for å ivareta disse fagområdene er blitt svært komplekse, og dyre i innkjøp og vedlikehold.
Det er også aktuelt for andre sektorer - som blant annet Pleie- og omsorg. Der er det først og fremst hosting av programvareapplikasjon, og drift av databaser det er snakk om.
Oddmund Mathisen, IKT – leder
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Overtar ankringsplass
Kystverket i Nordland har
varsler fjerning av bunnkjettinganlegg i Valvær.
Rødøy kommune ønsker å
overta anlegget som fortsatt
har stor betydning for de
som driver fiske langs kysten.
Avviklingen av statlig eierskap av
bunnkjettinger i havner langs kysten
har pågått i lang tid. I skriv fra Kystverket fremgår det at Valvær er en av
de siste havnene som nå skal avvikles.
For fiskeflåten kan det bety en svekkelse av sikkerheten. Valvær havn har
tre bunnkjettinger i spenn over havna.
Havna er fortsatt av betydning for fiskeflåten i Rødøy kommune, til dels
også fra andre områder, eksempelvis
fra Meløy.

Tilbud til kommunene
I forbindelse med avviklingen av det
statlige eierskapet til bunnkjettingene
har Kystverket tilbudt kommuner, fiskerlag og private å overta anleggene
vederlagsfritt.

Rådmannen påregner
samarbeid,
spesielt med Rødøy
distriktsfiskerlag
og eventuelt
Meløy kommune
Rødøy kommune ønsker å overta anlegget i Valvær under forutsetning av
at kjettingene besiktiges, og eventuelt
settes i stand der det er nødvendig.
Rødøy kommune vil også ha en vurdering av fremtidige kostnader ved overtakelse av et slikt anlegg.

Samarbeid
- Med den betydning som Valvær fort
satt har for fiskeriflåten i Rødøy vil det
være riktig at Rødøy kommune medvirker til at fortøyningene fortsatt beholdes, og at en påtar seg det ansvar
som medfølger et slikt eierskap, skriver rådmann Kolbjørn Lorentzen i sin
innstilling til kommunestyret. Rådmannen påregner videre et samarbeid,
spesielt med Rødøy distriktsfiskerlag
og eventuelt Meløy kommune om
kontroll/besiktigelse og vedlikehold.
Halgeir Hafsmo, som selv er fisker,
oppfordret kommunestyret til å ta ansvar for bunnkjettingen slik at sikkerheten til fiskerne ivaretas også etter at
Kystverket har avviklet sitt engasjement.

Samarbeid mellom Rødøy og Lurøy
Flere områder
samarbeidsområder er interKommunestyrene i Rødøy og Mulige
kommunal avlastningsbolig for barn,
Lurøy ønsker å gå sammen
oppdatering av boligsosial handlingsfor å gi gode kommunale tje- plan, samarbeid om omsorgsboliger og
helsenester til sine innbyggere.
og omsorgstjenester, legevaktsamarSamarbeid om felles tjenes- beid, legeskyss, ny ambulansebåt og
ter ventes å gi rasjonalisegenerelt kjøp av tjenester. Gjennom
ringsgevinst som blant annet dette samarbeidet mener kommunene å
skal gjøre kommunene bedre bli i stand til å ta ut en viss rasjonaliseringsgevinst som igjen skal gi innbygi stand til å takle nye utford- gerne bedre tjenester og gjøre de to
ringer og oppgaver.
kommunene bedre i stand til å takle nye
utfordringer og oppgaver.
KS veileder
For å komme videre med dette samarKommunestyret i Rødøy har innledet
beidet har kommunene engasjert KS til
forhandlinger med Lurøy kommune for å være veiledere i den videre prosessen,
å utvide dagens samarbeid. Fra tidligere ifølge saksfremlegg til kommunestyret i
har de to kommunene hatt interkommu- de to kommunene. Rødøy og Lurøy har
nalt samarbeid på barnehage- og skole- til nå mottatt skjønnsmidler fra Fylkessektoren. Dette samarbeidet ønsker de
mannen i Nordland til et prosjektsamarnå å utvide. Rødøy og Lurøy kommune beid. Husbanken har også stilt midler
er også enige om å søke såkalte outil disposisjon for å lage en ny boligsomidler til et nytt forpliktende samarsial handlingsplan, og utrede en felles
beidsprosjekt.
avlastningsbolig for begge kommunen.
RØDØY-LØVA

Ett år
Det fremgår av sakspapirene at prosjektet er antatt å vare i ett år, men det kan
bli aktuelt å videreføre prosessen ett år
til ved behov. Begge kommunene har
tydeliggjort forventninger om at dette
samarbeidet skal inneholde en gjensidig
fordel for begge kommunene. De skal
være likeverdige partnere som skal ha
god oppgavefordeling, et godt og åpent
samarbeidsklima, god kommunikasjon
og ærlighet mht motiver.
Lokal forankring
Kommunene beskriver den første samlingen som fruktbar, med diskusjon om
mandat, formål og organisering av arbeidet. Begge kommunene var enige
om at dersom de skal lykkes med dette
arbeidet må det være forankret, både
politisk og administrativt, i begge kommunene. Viljen til samarbeid er en
grunnleggende faktor og satsningsområdene må være realistiske for å få en
forankring i egen kommune. Kommunene møtes neste gang til fellessamling
i midten av april.
ÅRGANG 21/2010
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FYSAK
FYSAK står for fysisk aktivitet og går
i sin helhet ut på at alle skal gis et tilbud om fysisk aktivitet og naturopplevelser ut fra egne forutsetninger og behov.
FYSAK er opprettet for å få fart på
folkehelsearbeidet. Regelmessig fysisk
aktivitet beskytter mot utvikling av
hjerte- karsykdom, høyt blodtrykk, diabetes type II, overvekt, flere typer
kreft, muskel- og skjelettlideler, og har
også en viktig plass i behandling av
disse sykdommer og tilstander.
FYSAK-koordinator i Rødøy skal sammen med etatene, barne- og ungdomskoordinator, ungdoms- og idrettslag,
interesserte - kort sagt alle - være med
på å fremme interessen for fysisk aktivitet og legge tilrette for det. FYSAK
har også samarbeid med Valnesfjord
Helsesportsenter.
På denne siden vil det etter hvert legges
ut relevant informasjon om folkehelse
samt aktiviteter som bedrives i vår
kommune.

INFORMASJONSKONTORET

Rødøy kommune har etablert informasjonskontor. Målet er at dette skal
utvikle seg raskt til et servicetorg. Du finner kontoret i lyse og trivelige
lokaler, til venstre når du kommer inn hovedinngangen i kommunehuset.
Her vil du få hjelp med mange spørsmål du ønsker å få svar på. Dersom
det er spørsmål som krever ytterligere opplysninger blir du henvist til rett
person/kontor. Det oppfordres alle besøkende som ankommer rådhuset
som ønsker opplysninger/informasjon til å ta kontakt med informasjonskontoret.

LEGETJENESTEN
BARNEVERN
Barnevernet skal være en garanti for at
alle barn og unge sikres omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter. Barnevernet samarbeide i de fleste saker med
foreldrene, helsesøster, barnehage, skole, PPT eller BUP. Barnevernets ansvar
og arbeidsoppgaver finner en i Lov om
barnevernstjenester.
Disse kan i hovedtrekk listes opp i følgende punkter:
Råd og veileding til foreldre som er i
en vanskelig situasjon.
Hjelpe og støttetiltak i hjemmet.
Om nødvendig sette inn omsorgstiltak
utenfor hjemmet.
RØDØY-LØVA

Rødøy legekontor: tlf. 75 09 88 50.
Har telefontid fra kl. 10.00 - 12.00 alle hverdager.
M/S "Rødøyfjord", tlf. 99 22 11 50. Legevakt: tlf. 75 09 61 03
Tjongsfjord legekontor: tlf. 75 09 83 82, på onsdager
Kontordager:
Rødøya på mandag
Tjongsfjorden på onsdag
Nordnesøy, Storselsøy og Myken
annen hver tirsdag på legeskyssbåten.
Øresvik, Sørfjorden, Melfjorden annen hver
tirsdag på legeskyssbåten.
Gjerøy, Selsøyvik og Sundøy annen hver
torsdag på legeskyssbåten.
Jektvik annen hver torsdag på
legeskyssbåten.
ÅRGANG 21/2010
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Krisesentertilbud
Kommunestyret i Rødøy viderefører samarbeidet med
Rana når det gjelder tilbud
til kommunens innbyggere
om krisesenter.
Fra 1. Januar 2010 trådte ny lov om
kommunal krisesentertilbud. Ifølge
denne loven skal kommunene sørge for
et krisetilbud som skal kunne benyttes
av personer som er utsatt for vold eller
trusler i nære relasjoner, og som har
behov for rådgiving eller et trygt midlertidig tilbud. Tilbudet skal gjelde
både for kvinner, menn og barn.
Ikke i alle kommunene
Det legges ikke opp til at en slik tjeneste skal bygges opp i alle kommunene, men at kommunene har ansvar
for at innbyggerne har tilgang på adekvat tilbud med høy kvalitet. Krisesenterloven som skal sikre alle som
har behov for slike tjenester, bygger i
hovedsak på eksisterende krisesentre.
Tidligere har Rødøy kommune dekt
dette gjennom samarbeid med Rana.
Fortsatt Rana
Det er av flere grunner mest hensiktsmessig for Rødøy kommune fortsatt
å være tilknyttet Krisesenteret i Rana.

2010 budsjett i balanse
Før jul vedtok kommunestyret i Rødøy budsjettet for
2010. Budsjettet balanserer
med 92 705 300. Nedgang i
folketallet vesentlig årsak til
nedgang i rammetildelingen.
Budsjettet bærer ikke preg av dramatiske endringer for aktiviteten i Rødøy
kommune, men innebærer en liten økning i prisene for en del av kommunens tjenestetilbud.
I tillegg til at foreslåtte endringer i gebyrtakstene fra HAF ble vedtatt, innfører kommunen også gebyr for søknad
om tillatelse av salg av pyroteknisk
vare og søknad om oppbevaring av
eksplosiv vare.
Også brukerbetaling til landbruket
økes, for 2010 med 5 %. Husleie for
RØDØY-LØVA

For det første har kommunen kjøpt
tjenester her tidligere, i tillegg er
Rødøy tilknyttet DPS
(Distriktspsykologisk senter) og PPT.
Rana har også et tilbud som er i tråd
med de krav departementet setter til
krisesentertilbudet. Et fortsatt samarbeid med Rana betyr en utgift på 20
kroner pr. innbygger, noe som totalt
utgjør 25 500 kroner for 2010.

Fra
Kommunestyret
og
Formannskapet
kommunale leiegårder økes i henhold
til vedtekter i husleieloven og i betalingsregulativet for behandling av bygge-, plan-, fradelings- og oppmålingssaker, økes satsene med 5 %. I regulativet for utleie av kommunalt maskinutstyr, økes satsene med 5 %. I regulativet for vannforsyning, økes satsene
med 5 %. I regulativet for avløp, økes
satsene med 5 % og egenandel for
brøyting av privat veg, økes med 5 %.
Liten økning
Rådmannen skriver i sin innstilling at
Rødøy kommune fortsatt preges av
betydelig nedgang i folketallet, noe
som har vesentlig betydning for den
delen av rammetildelingen som er beregnet ut fra folketallet. Innbyggertilskuddet tildeles med lik sum pr. innbygger. Når den samlede del av innbyggertilskuddet har en nominell økning så skyldes det ho
vedsakelig endring i tildelingsmodellen. Rødøy kommune har i henhold til

Støtter utbedring av kai
Rødøy kommune gir brødrene JTB Olsen100 000 kroner
til reparasjon av kaia som
tihører fiskebruket de driver
på Rødøy.
Det opprinnelige kaianlegget ble etablert og bygd i 1970. Den gang var anlegget beregnet til brødrene JTB Olsens
egen fiskeflåte. I ettertid er det etablert
fiskebruk for mottak også fra andre
fiskere. Den økte aktiviteten har vist
seg å tære hardt på den opprinnelige
trekaien. Slik den nå fremstår er det
behov for relativt omfattende reparasjoner før det tilfredsstiller dagen krav.
Rådmannen i Rødøy, Kolbjørn Lorentsen, påpeker i sin innstilling til formannskapet at JTB Olsen driver en
svært viktig bedrift i Rødøy kommune.
En eventuell stengning av bedriten på
grunn av svikt i kaianlegget vil ha store
negative konsekvenser for fiskerne i
området og for Rødøy kommune. På
bakgrunn av dette vedtok Rødøy formannskap i møte den 11. februar å gi
støtte til reparasjon kaianlegget. De
totale kostnadene beløper seg til 449 00
kroner. Av dette får bedriften 100 000
kroner i tilskudd fra Rødøy kommunes
næringsfond B.
prognosene en økning i frie inntekter
på i undrekant av 2 % i forhold til året
før, vel 1,6 millioner kroner.
Inntektsgrunnlaget 2010
Rammetilskuddet er, ifølge rådmannens innstilling, Rødøy kommunes
hovedinntektskilde og bygger i hovedsak på samme kriterievekting som for
2009. Regjeringen signaliserte i kommuneproposisjonen i vår en styrkning
av kommunesektoren. Denne ble ytterligere styrket i forslaget til Statsbudsjett for 2010. Kommunene fikk her en
påplussing på noe i overkant av 4 milliarder kroner.
En hovedgrunn til at Rødøy kommune
kommer dårligere ut enn gjennomsnittet av kommunene ligger i den negative befolkningsveksten. Skattenivået
for 2010 er anslått til 20,3 millioner
kroner. Det er en nedgang på 600 000
kroner i forhold til 2009.
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Rådmann til Rødøy

Dispensasjoner

Berglund Bjerkeli, Erik Brofossv. 3e,
Dispensasjoner fra lov om motorisert 8160 Glomfjord for bruk av snøscooter Formannskapet i Rødøy har vedtatt å
til privat hytte ved Breivikvannet. Disferdsel i utmark i Rødøy
engasjere Utviklingspartner AS i propensasjonen gis for vintersesongen
sessen med å ansette rådmann i Rødøy.
Per-Aksel Myrvoll, Bernhofsvei 3,
2009/2010.
For tiden er det Kolbjørn Lorentzen
8150 Ørnes for bruk av snøscooter til
som er konstituert som rådmann. Lonødvendig kjøring etter ved på gnr. 60
rentsen vil fungere i stillingen frem til
bnr. 11 i Rødøy. Dispensasjonene gis
ny rådmann er ansatt.
for vintersesongen 2009-2010.
Egil Andre Hilstad, 8754 Øresvik for
bruk av ATV til nødvendig transport av
ved og vedlikehold av eiendommen,
gnr. 9 bnr. 4 i Rødøy.
Den transporten som foretas på bar
mark i forbindelse med fremdrift av
ved og tømmer må foregå på en skånsom måte. Det gis også dispensasjon
for snøscooter kjøring på vinterføre
etter § 3 på samme gnr. Kjøring gjelder
nødvendig transport av ved. Dispensasjonen gjelder til 1.1.2012.

Tilskudd til venterom/
lager på Storselsøy.

Formannskapet i Rødøy har vedtatt at
Rødøy kommune vil bidra med plan,
koordinering, finansiere restkostnader,
budsjett for årlige kostnader, del i ansvar for tilsyn og reinhold. Det legges
til rette for lokalt samarbeid og samarbeid med lokalutvalget. Det er lokalutvalget på Storselsøy som står som søker.

Odd Pedersen, 8754 Øresvik for bruk
av lett gravemaskin for nødvendig utbedring av kjerreveien til Gjervalvatnet. Dispensasjon gis under forutsetning av plan. Og jordstyrets tillatelse
av tiltaket, og etter forutsetninger som
samme organ setter. Det kreves særs
varsomhet i dette området, og at minst
mulig spor blir synlig etter utbedringsarbeidet.

Rødøy kommunestyre har vedtatt følgende navneendringer: Skoleetaten i
Rødøy endrer navn til Oppvekstetaten.
Leder for Oppvekstetaten får tittelen
Oppvekstsjef. Bakgrunnen for navneendringene er at skoleetaten har fått flere arbeidsområder og budsjettansvar for
områder som barnehage, skole, SFO,
musikk- og kulturskole og voksenopplæring. Tjenesteområdene retter seg i
hovedsak mot barn og unge, og dreier
seg i stor grad om å tilrettelegge oppvekstvilkår. Kommunestyret mener derfor at det er naturlig at etaten fra nå heter Oppvekstetaten.

Tjongsfjord
Bassenget er åpent hver fredag. Da er
det mulig å trene i oppvarmet basseng.
Det er badevakt til stedet, men trening
må gjøres på egenhånd.
Ta kontakt med FYSAK-koordinator
Maj-Britt Hafsmo for påmelding
eller opplysning
Telefon 478 44 479

Kristian Stensland, 8754 Øresvik for
transport av grillhytte til allmenn benyttelse i forbindelse med turløypeprosjektet. Hytta skal plasseres i Høydalen. Dispensasjon gis for tidsrommet
januar-april 2010.

Ny
kommunebrosjyre
Rødøy kommune har fått utarbeidet ny
kommunebrosjyre. En brosjyre som
omhandler kommunens tjenester, beliggenhet og litt fra vår historie.
Brosjyren er på 12 sider og er delvis
annonsefinansiert, det lokale næringsliv
er viktig å synliggjøre i en slik sammenheng, Rødøy kommunen retter en
takk til de som har bidratt med annonser.
Brosjyren skal brukes til å presentere
kommunen i ulike sammenhenger, både
overfor personer og institusjoner som
søker informasjon om Rødøy.
Brosjyren ligger elektronisk på Rødøy
kommunes hjemmeside, og kan lastes
ned fra Rødøy kommunes nettside.
RØDØY-LØVA

Navneendring

Rødøy kommunes
nettside.
Du finner flere
opplysninger og mer
informasjon på
Rødøy kommunes
nettside:
http://www.rodoy.kommune.no
ÅRGANG 20/2010
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ØRESVIK
GRENDEHUS

Høsten 2009 kunne Øresvik krets
arrangere åpningsfest for sitt nybygg på Øresvik grendehus.
Anleggene hadde da vært i bruk ei tid.
Et viktig elementet i utbyggingen var
nytt kjøkken/cafe samfunnshuskjøkken
som også har funksjon som skolekjøkken. Byggeprosjektet inneholdt også

utvidelse av samfunnshussalen, inklusiv ny taktekke.
I nybygget er også toalett for funksjonshemmede samt bøtte kott.
Rødøy kommunestyre vedtok en kostnadsramme for prosjektet på ca. 1,9
mill. kroner. Totalt ferdigstilt viste
tallene en total kostnad på vel 2 mill.
kroner. Finansieringen har vært 3delt:
Spillemidler (staten) 740.000,- Øresvik
Velforening ( ca. 350.000,- dugnad og
oppsparte midler)
Rødøy kommune ca. 950.000.
Prosjektet Øresvik Grendehus har vært
et vellykket samarbeid mellom de berørte partene. Spesielt må bygdas store
og aktive dugnadsinnsats nevnes. De
har maktet å holde det de lovet (og
mer til) i forbindelse med finansieringen av anlegget. Så er det bare å håpe
på at anlegget blir brukt til glede både
for skolen og den øvrige aktivitet i
bygda.
Gratulerer med nye lokalene.

Øresvik skole har tatt
i bruk nytt kjøkken.
Skolen og bygda gleder seg stort over
dette og endelig har vi fått et skikkelig skolekjøkken!!
Disse bildene er fra skolekantina som
har åpent hver tirsdag, her er det mulighet for å få kjøpt seg billig og sunn
mat. Tilbudet har etter hvert blitt så
populært at både foreldre og andre
folk i bygda tar turen innom på disse
dagene. Takk til ungdomsskolen og
ikke minst kantineansvarlige Roald
Fiskum og Bodil Pettersen!! Reid
Engseth

Karneval 3. mars.
Stort oppmøte fra elever og foreldre.
Arrangementet i regi av FAU ved
Øresvik skole og overskuddet går til
skoletur for alle elever til Svartisen\
Grønnligrotta mai 2010. Som vi ser
av bildet har komiteen gjort et fantastisk arbeid med pynting og for å få
den riktige sambastemningen.

RØDØY-LØVA
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SØRFJORD KIRKE

Kongelig resolusjon av 31. desember 1910 ga tillatelse til å bygge et kapell i Sørfjorden,
i den sørlige delen av Rødøy prestegjeld og Rødøy herred.
Der skulle det holdes 10 gudstjenester i året.
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Prestens hjørne

VIKARPREST: Birger Bentzen.
Tidligere prost i Nord-Helgeland prosti. Nå
pensjonist. Bor i Stavanger, men har også
hus på Onøy i Lurøy kommune.

I det disse linjer skrives er vi i kirkeårssammenheng så vidt startet på fastetiden. I går feiret vi askeonsdag, - et
navn med opprinnelse tilbake til Matteus 11,25 der det snakkes om ”å kle
seg i sekk og aske” og førstkommende
søndag skal vi feire første søndag i
faste. Som den bakenforliggende
teksten sier, skulle askeonsdag som

kirkedag, gi uttrykk for anger og bot,
og være innledning til en 40 dagers
botstid fram til påske. Derfor gikk vi
da også denne dagen over fra den liturgiske grønne farge, vekstens farge i
åpenbaringstiden, og til fiolett som er
botens farge, en farge vi skal bruke
helt fram til påskenatt og påskedag.
Midt inne i denne fiolette tiden, dukker
det imidlertid opp en søndag der den
liturgiske fargen brått går over til hvitt
og kirken igjen pyntes til fest. Hvorfor? Fordi vi er kommet til ”Maria
budskapsdag”, - søndag som skal minne oss om engelens møte med Maria
og at det nå bare er ni måneder igjen til
jul, til dagen for Jesu fødsel. Denne
dagen får gledestonen å ta over, og
Paulus kan skrive til menigheten i Efesos.: ”Lovet være Gud, vår Herre Jesu
Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all Åndens velsignelse i
Himmelen”.
Mange av oss må nok dessverre innrømme at det er mye vi ikke forstår når
det gjelder Gud og Guds veier i verden, men heldigvis er det ikke nødvendig å skjønne så mye. For vi skal ikke
forstå Gud. Derimot skal vi tilbe, takke
og lovsynge, - også for det vi ikke begriper. Ja, kanskje aller mest derfor.
Gjennom tilbedelsen og lovsangen får
vi nemlig gi uttrykk for sannheter som
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vi ofte ellers føler er for store for oss, - bruke
ord som sprenger begrensningene, si
det usigelige, - det som tanken ikke
helt får tak i, men hjertet vet.
Og nettopp det er det vel Paulus gjør,
synger om det verken han eller vi har
begrep om, om ”Åndens velsignelse i
Himmelen”. Selvfølgelig kan jeg ut fra
de gode opplevelsene i livet fabulere
og drømme, men det store ligger likevel utenfor det jeg forstår. Med Paulus
kan jeg likevel få si: ”Denne velsignelsen ønsker jeg å få del i! Denne ønsker
jeg å ta imot og glede meg over”.
Jo, det er mye - både i den fiolette og
den hvite kirkeårstiden - jeg ikke forstår, men når bønnen, lovsangen og
takken stiger mor Gud, får jeg oppleve
at jeg styrkes i troen på den Gud som
er større og kjærligere enn noen har
aning om.
Derfor ønsker jeg hver enkelt som leser dette ei god faste og påsketid, og en
gledelig ”Maria budskapsdag”. Samtidig nytter jeg høvet til å takke for to
rike måneder som vikarprest i Rødøy!
Fellesskapet med dere har gjort meg
glad!
Birger Bentzen

Jubileumsfeiring 11. Juli 2010
Rødøy kirke blir 125 år. Jubileet feires samtidig med årets samling av 50- års
konfirmanter.
Fellesrådet har bestemt å invitere Biskopen i Sør-Hålogaland, Prosten i Nord
Helgeland prosti, en del tidligere prester, rådmannen, kommunestyret, ansatte,
seg selv og noen flere. Samtlige med ektefeller/samboer. Fiskernes hus er leid
for anledningen og en har vært så heldig å få Rødøy husmorlag til å påta seg
festmiddagen. Rødøy kirke skal på det tidspunkt være ferdig restaurert og framstå som det praktbygg det er. Vi ser fram til en minnerik markering med ærbødighet og stor forventning og håper på god oppslutning fra tilreisende og kommunens befolkning.

Konfirmasjon 2010
Organiststilling (70%) som skal dekke begge sogn vil bli lyst ledig og det er søkt
samarbeid med kommunen slik at en kan få til en 100% stilling. Straks bindende
avtale foreligger vil stillingen bli lyst ledig.
Menighetssekretæren er ute i 80 % permisjon og kirkevergen har sluttet pr.
31.12.09.
Det er inngått avtale mellom fellesrådene i Rødøy og Rana om kjøp av kirkevergetjeneste fra Rana som en overgangsordning. Straks det er avklart hvordan kirkekontoret skal organiseres i framtida, vil stillingene bli lyst ledig.
Menighetsblad for Rødøy og Rødøy indre sogn

Tjongsfjord kirke
Værangfjord kapell
Nordnesøy

06 juni kl 11.00
13.juni kl 11.00
29.mai kl 13.00

Rettelse
Døpte 2009
Tjongsfjord kirke 01.11.2009
Riktig navn skal være
Evita Mayleen Urskog Vangstad
1/2010
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Bønnens fire verb.
1. Bønn er å ære
Grunntonen i bønnen er lovprisningen.
Den som ber til Gud, hengir seg til
ham i takk. Lovprisning og takk går i
ett. Vi har alltid noe å takke Gud for,
også når livet er vanskelig å mestre.
Både i bedebønnen og i klagebønnen
ligger det et ønske om å gi Gud æren.
Også den meditative bønn, som gjerne
er en taus bønn, er en måte å ære Gud
på. Det er hjertets bønn.
2. Bønn er å lære
Vi er elever i bønnens skoleklasse. Ingen av oss er gode nok til å gå opp til
eksamen. Gjør vi det likevel, faller vi
igjennom. Vi kommer aldri lenger enn
til elevstadiet. Bønn er en livslang skole, uten papir på at vi har bestått. Her
gjelder det å ha gode læringsvaner.
”Ånden er villig, men kroppen er
svak”. (Matt 26,41). Jesus innprenter i
sine disipler: ”Våk og be om at dere
ikke må komme i fristelse”! (Matt
26,41).

3. Bønn er å bære
Bønn er å bære andres nød. I dette ligger et stedfortredende perspektiv. Jesus
”bærer bort verdens synd” (Joh 1,29),
og Den Hellige Ånd selv ”går i forbønn for oss med sukk uten ord” (Rom
8,26). Vi oppfordres til å bære hverandres byrder (Gal 6,2).
Bedebønnen er forbønn – først og
fremst for andre. La oss ikke glemme
betydningen av de bønner som er bedt
for oss, også av folk som har levd før.
Tenk, på mors og fars bønner!
Besteforeldrenes bønner! Velsignelsen
i flere slektsledd!
4. Bønn er å være
Bønn er troens pust. På den måten opprettholdes livet med Gud. Den som ber,
eksisterer for Guds åsyn. Det er til sist
ikke et spørsmål om å si noe eller å
gjøre noe, men om å være for Gud med
hele seg. Vi behøver ikke oppsøke be
stemte steder for å kunne be. Gud er
nær overalt. Hos ham er det bestandig

av Torleiv Austad.
både dagåpent og nattåpent. Han ser
hver en lengsel i sjelens grunn som
etter det evige higer, han hører hvert
sukk som i nattens stund fra dypet til
himmelen stiger”.

Trosopplæringsreformen. Formål og oppbygging
Kirkens grunnleggende oppdrag er å
gjøre til disipler ved å døpe og lære å
holde alt Jesus har befalt.
Om dåpen sier Den norske kirkes bekjennelsesskrifter at den er nødvendig
til frelse. Dåpen i den treenige Guds
navn er samtidig en forvandlende engangshendelse og angår et livsprogram. Som svar på spørsmålet: «Hva
betyr det å bli døpt i vann?», heter det i
Luthers lille katekisme: «Det betyr at
den gamle Adam i oss skal druknes
ved daglig anger og bot, og dø med
alle synder og onde lyster, og at et nytt
menneske daglig skal stige fram og
leve evig for Gud i rettferd og renhet.»
I dåpen blir vi født på ny til liv i Kristus. Trosopplæring er å legge til rette
for at den døpte kan leve og vokse i et
livsforhold til den
treenige Gud. Plan for trosopplæring i
Den norske kirkehar som formål å bidra til en systematiskog sammenhengende trosopplæring som
• vekker og styrker kristen tro
• gir kjennskap til den treenige Gud
• bidrar til kristen livstolkning og

livsmestring
• utfordrer til engasjement og deltakelse i kirke og samfunnsliv for alle døpte
i alderen 0-18 år, uavhengig av funksjonsevne.
Planen er en kombinasjon av en rammeplan og et ressursdokument som
skal stimulere arbeidet med å utvikle
og gjennomføre lokale planer for trosopplæring. Plan for trosopplæring er et
redskap for menigheter, menighetsråd,
ansatte, frivillige, barne- og ungdomsorganisasjoner og andre som har ansvar for trosopplæring i menigheten.
Trosopplæringen i den enkelte menighet skal utvikles ut fra lokale behov og
forutsetninger. Menigheter innenfor
forvaltningsområder for samisk språk
og kultur har et spesielt ansvar for å
legge til rette trosopplæringstilbud for
samiske barn og unge. I denne planen
brukes betegnelsen trosopplæring om
Den norske kirkes oppfølging av sine
døpte medlemmer mellom 0 og 18 år,
og om opplæring med sikte på dåp for
samme aldersgruppe. Betegnelsen
trosopplæring forstås synonymt med
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dåpsopplæring slik det er brukt i Plan
for dåpsopplæring og omtales i tjenesteordninger og instrukser for kirkelige
stillinger og kirkelig virksomhet.
Planen er vedtatt i Kirkemøtet med
hjemmel i kirkelovens § 24 b:
«Kirkemøtet fastsetter retningsgivende
planer og programmer for den kirkelige undervisning, diakoni, kirkemusikk
og for økumenisk virksomhet ...».
Kapittel 1 og 2 beskriver planens
grunnlagstenkning. Kapittel 3, 4 og 5
gir konkrete føringer for trosopplæringens innhold og oppbygging, mens
kapittel 6 angir sentrale dimensjoner
som skal reflekteres i den lokale planen. Kapittel 7, 8 og 9 beskriver lokalt
planarbeid, ansvarsforhold og verktøy
for gjennomføringen av trosopplæringen. Både i kapittel 2 og 6 er det
spørsmål til hjelp i kartlegging, refleksjon og konkretisering i forbindelse
med utforming av menighetens lokale
plan. Et skjema til hjelp for menighetens lokale planarbeid, en oversikt over
kjernetekster fra Bibelen, en liste over
kjernetiltak og to eksempler på en uttegnet plan ligger.
1/2010
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Gudstjenesteliste
1. halvår

Konfirmanter 2010

Kirkevalget 2009
Rødøy sogn
Medlemmer

Værangfjord
21.feb 1.s.i faste
01.apr Skjærtorsdag
13.juni3.s e pinse

se oppslag
11.00
11.00

Sørfjord
21.feb 1.s i faste
02.apr Langfredag
09.mai 5s.e påske

Evelyn Fredriksen
Bodil Hansen
Henny Nilsen
Vigdis Kalås

se oppslag
13.00
se oppslag

Varamedlemmer

Tjongsfjord
07.mars 3.s i faste
05.april 2.påskedag
17.mai Grunnlovsdag
24.mai 2.pinsedag
06.juni2.s e pinse

11.00
11.00
se oppslag
11.00
11.00

Hestmannøy
28.mars Palmesøndag 11.00
Selsøyvik
28.mars Palmesøndag 14.00

Konfirmanter i
Tjongsfjord kirke
6. juni:
Maria Dahle
Elisabeth Forsberg
Isabell Sleipnes
Ida-Cathrin Aga
Kristine Bang Olsen
Freddy Seljevoll Bang
Fredrik Hansen
Knut Hansen
Patrik Virtanen
Jimmy Nicklas Andersen

Margareth Mathisen
Anita Didriksen
Torill Jentoft
Malin Arntsen
Nina Grønning
Rødøy indre sogn
Medlemmer
Ragnvald Henry Seljevoll
Anne Grete Theimann
Torunn Karin Våtvik
Einar Johan Aga

Rødøy
14.mars 4.s i faste
04.april 1.påskedag
17.mai Grunnlovsdag
23.mai 1.pinsedag

11.00
11.00
se oppslag
11.00

Gjerøy
18.april 2.s e påske

11.00

Per Anton Johansen
Ragnhild S. Mathisen
Hermann S. Abelsen
Julianne M.Ellefsen
Turid Telnes

Nordnesøy
28.feb 2.s i faste
29.mai Lørdag

11.00
13.00

Konstituering
Rødøy menighetsråd

Myken
30.mai Treenighetss.

11.00

Leder Henny Nilsen
Nestleder Evelyn Fredriksen

Engseth
20.juni4.s e pinse

se oppslag

Og til de som har lyst å reise til Træna
så er det gudstjeneste der som følger:
Træna
25.april 3.s e påske
12.00
Rødøy kirke
vil være stengt fram til 1.Juli 2010,
grunnet restaurering.
Første ordinære gudstjeneste vil derfor
bli i forbindelse med 125- års jubileet.
Søndag 11. Juli 2010 kl 11.00

Konfirmanter i
Værangfjord kapell
13. Juni:
Mathea Værang Telnes
Truls Telnes
Ronni Anbakk

Ansvarlig redaksjon for menighetsbladet er Rødøy kirkelige fellesråd
v/Einar Johan Aga.
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Varamedlemmer

Rødøy indre menighetsråd
Leder Anne Grete Theimann
Nestleder Ragnvald H. Seljevoll
Rødøy kirkelig fellesråd
Leder Einar Johan Aga
Nestleder Henny Nilsen
Bodil Hansen
Ragnvald H. Seljevoll
Aud Steinrem Johansen
Fungerende prest
1/2010
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Arild Lorentsen
Tølløkka. Her var det kyr, kalver, okse, ungdyr, sauer hest og høner og alt som hører til på en gård. Huset er nå temmelig
nedslitt av vær og vind. Fjøsen og uthusene er borte, det eneste foruten huset som er igjen er tuftene av jordkjelleren

I vinter tok jeg på skiene og gikk
en tur ”på Tølløkka” Det var en
fin tur og et nydelig vær, det er jo
artig å gå på gjengrodde stier.
Hvis du lurer på hvor dette er, så er det
på Ågskardet, men denne gården ligger
i Rødøy kommune. I gamle dager var
det 3 gårder som tilhørte Rødøy, men
hadde adr. Ågskardet Huset er nå temmelig nedslitt av vær og vind. Fjøsen
og uthusene er borte, det eneste foruten huset som er igjen er tuftene av
jordkjelleren. Jeg ble stående å tenke
på den gang jeg var vel 11-12 år. Da
var dette en storgård i vårres målestokk. Her var det kyr, kalver, okse,
ungdyr, sauer hest og høner alt som
hører til på en gård. En dag kom han
Martin på Tølløkka å spurte om jeg
kunne hjelpe han i skogen, jada det var
ikke noe problem. Tidlig en morgen
satte vi oss på sleden og til skogs bar
det. Jeg hadde jo selvfølgelig forestilt
meg at her skulle det bli kjøring med
hest og slede, jeg tror han
Martin kunne lese tankene mine for
etter en liten stund og uten et ord gav
han meg taumene, jeg var ikke lite
RØDØY-LØVA

Min første lønning

stolt der det bar av gårde til skogs.
onger var det mye viktigere å være til
Men hesten var vel ganske lokalkjent,
stede der det skjedde noe enn å drive
for det var lite med styring som skulle
med lønnsforhandlinger. Men jeg fikk
til. Etter at vi hadde skoget en del, vi
ei sølv 2-krone for arbeidet, med følbrukte svans til sagingen, ble veden
gende ord. ”Den her må du ta godt
med ”skattan” og det hele lastet på
vare på” Og det har jeg gjort. Jeg har
sleden og reipet fast.( Skattan var vikogså lurt på om det er en lykkepenge.
tig, de ble brukt til og pekk småved
Selv synes jeg det er litt spesielt å ha
av.) Det ble brukt en spesiell grein av
den første lønningen i mitt eie ennå
et tre til å stramme tauene med. Det
etter snart 50 år.
var ikke jekkstropper den gang. Jeg
hadde jo selvfølgelig regnet med at jeg
skulle kjøre vedlasset heim, og laste
av. Men jeg måtte jo spørre om dette,
skuffelsen var jo stor da han Martin sa,
neida ”da her ordna kvinnfolkan. Så sa
han til hesten at ` no kan du gå heim`
Hesten gikk heim kvinnfolkan lesset
av og etter en stund kom hesten tilbake. Slik arbeidet vi vel to tre dager, Jeg
syns i alle fall at veddongen var stor da
vi var ferdig. Jeg tenkte også på gjestfriheten som var på Tølløkka og for en
fantastisk god mat vi fikk der. Vi
onger fikk kaffe, det var kjempe godt,
heime var det jo ikke så bra for ongene
Sølv 2-kronen har Arild tatt vare på.
å drikke kaffe. Men tilbake til lønning”Den
her må du ta godt vare på” sa
en, jeg hadde jo ikke tenkt på at jeg
Martin til da han ga han den første lønskulle ha noe for arbeidet. Da vi var
ningen. Og det har han gjort.
ÅRGANG 21/2010

Landbruket i Rødøy
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Landbruksetatens hovedfelt er bistand overfor landbruksnæringa
og forvaltning av lovverk og støtteordninger innen området.
Landbrukskontoret er besatt med stilling som jordbrukssjef.
Kontakt:
Direkte med jordbrukssjef Ole Edgar Nilssen
Telefon: 750 98007 ,Telefaks: 750 98001
E-post: landbruk@rodoy.kommune.no

Meste beiteareal er i utmark når saubeite regnes med. Gårdbrukerne slår
godt inntil gjerder og vei. Det er pressing til rundballer som har tatt over for
Ole Edgar Nilssen
silo hos mange som høstemåte i dag.
Jordbrukssjef
Ennå holder flere på silo som foretrukket ensileringsmåte.
Rødøy har et interessant jordbruk. Vi
Potet settes på noen bruk. Det er viktig
har gårder på både fastlandet og på
å ha lokal dyrking og holde tradisjonen
øyer. Det er i alt 47 bruk som drives
ved like. Det ligger naturlig til rette for
og søker produksjonstilskudd. Nesten
de som kan tenke seg å ha grønnsaker
all nærliggende dyrka jord er i bruk.
og jordbær.
Det foregår også litt nydyrking når det Skog i Rødøy er bjørk og furu og aner bruk som bygger ut driftsbygninga.
nen blandingsskog. Det er blitt mange
Gårdsbrukene gir kulturlandskap med
plantefelt med gran i alder rundt 40 år.
høsting og beiting. Gårdene i kommuHer er behov for tynning og skjøtsel.
nen ligger i et flott landskap av fjord
Det skjer årlig et ryddearbeid i planteog fjell.
feltene i et felles prosjekt for kommuMelkeproduksjon med kyr er viktigst
nene Rødøy, Meløy og Gildeskål med
for de som har
baltere som komjordbruk som
mer og gjør arbeid
eneyrke. Vi har nå
skogeiere.
Det er viktig å ha lokal hos
19 melkeproduNoen felt har nådd
senter. Flere prø- dyrking og holde tradisjo- alder for avvirking
ver også å ha
nen ved like. Det ligger til tømmer.
noen ammekyr av
Bøndene i komnaturlig til rette for de munen har flere
kjøttfé. Kyrne
bruker både innsom kan tenke seg å ha faglag som de kan
marksbeite og
være med i, for
utmarksbeite. Uther er bondelag,
marksbeite i dag kan også være med
produsentlag for melkeproduksjon,
gjerde.
sankelag for sau og saueavlslag. ProAv gårdsbruk med sau er det 25 produ- dusentlaget har i høst hatt kurs i dyresenter som søker produksjonstilskudd. velferd for storfé.
Sau gir anledning til å kombinere med Det skjer for tiden utbygging på et par
annet arbeid. Kvit sau er vanligst i
bruk, og det er planer om utbygging på
flokkene. Det er mange som prøver
et par andre bruk. Viktig er det at vi
seg med villsau rase, som har mindre
har unge som har tatt over og driver
kropp og fine farger i ullfellen. Somgårdene videre.
merbeite er i utmark i liene. Villsau
I Rødøy kommune er det blitt en god
beiter på øyer eller hjemme nær gårstamme av elg. Elgen har nådd tett
den.
bestand på Tjongsfjordhalvøya. Det
Jordbruket i Rødøy leverer slaktedyr
gis de siste år normalt fellingstillatelav storfe og sau til Northura på Bjerka, ser til 11 vald med 57 elg i alt, og det
og Tines anlegg i Sandnessjøen tar
blir felt rundt 50 elg under jakta. Jakta
imot melk.
skjer med lokale jaktlag og er en viktig
Den dyrka jord i kommunen er på
årlig aktivitet.
strandavsetninger og på myr. Grasmar- Landbrukskontoret i Rødøy kommune
ka er sådd inn med timotei i blandinger har forvaltning av jordbruk, skogbruk
med andre grassorter som engsvingel
og vilt etter forskrifter og tilskuddsordog engrapp. Eldre eng går over til naninger.
turen. Det er en del innmarksbeite.
RØDØY-LØVA

Erlend Våtvik og ammekyr ved
Vågaholmen

Sau på beite i Kilboghamn

Kalver en sommerdag i Kilboghamn

Smålam ute en vårdag i Sørfjorden
ÅRGANG 21/2010

Datakurs for seniorer og
nybegynnere.
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Fødte om bord i
Rødøyfjord

Nylig deltok 22 Rødøyfjerdinger på datakurs for seniorer og
nybegynnere. Kurset var i utgangspunktet et tilbud til medlemmer i Fagforbundet, men også åpen for ikke medlemmer. Det
første kurset ble gjennomført på kommunehuset i Vågaholmen. Det andre på Jektvik skole. Kjell Hammer var lærer på
begge kursene. Det foreligger allerede planer om nytt kurs til
høsten der en følger opp disse to kursene.
(Foto: Yngve Brox Guldbjørnsen)

Stolte søstre, Viktoria og Johanne viser frem sin nye lillesøster.

I Vågaholmen deltok: Jørgen Larsen, Ingeborg Gundersen, AnnElise Vinje, Astrid Våtvik, Norlaug Hagevik, Tordis Kristiansen,
Almar Nilssen, Aud Nilssen, Irene Mathisen, Roald Bjerga og Kristi
Aga.

I Jektvik deltok: Eva Johannesen, Jarle Fradriksen, Liv SvenningFredriksen, Annveig Pedersen, Torunn Våtvik, Marita BakkelandMeløysund, Odd Telnes, Liv Telnes, Tor Telnes, Maj-Liss Mortensen og Marit Abelsen.
RØDØY-LØVA

Den 16. mars i år kom en ny rødøyfjerding til verden. Den ”lille” hadde det usedvanlig travelt med å
få se vår smukke kommune. Tidlig på natta var
tiden kommet, mor og far, Jennifer Aanes og Torbjørn Johansen skjønte at nå var det bare å komme
seg til sykehuset så fort som råd var. Bil til Vågaholmen der ”Rødøyfjord” lå klar til oppdraget.
Den ” lille” hadde imidlertid tenkt annerledes,
”Rødøyfjord” var et skikkelig tøft sted for fødselen, og flere hadde jo valgt samme fødestue
tidligere.
Fødselen kom så raskt i gang at båten ble omgjort
til fødestue, og ble liggende ved kai. Kommunelege Renate Rintelen stod for den medisinske delen
av oppgaven, godt hjulpet av sine ”assistenter”,
Torleif Olsen og Øyvind Lorentzen.
Kl. 0310 på natta var den ”lille” kommet til verden. Alt gikk bra, både med mor og barn, mannskapet hadde fått utvidet sin kompetanse, som også
kommer godt med ved en senere anledninger. Den
lille målte 48 cm. fra isse til fotsåle, og vekta 3250
g. Vi ønsker den nye rødøyfjerdingen velkommen
til verden, og til kommunen. Hjertelige gratulasjoner til mor og far og til de to søsknene som satt
hjemme i Breivika og ventet spent.

Renate Rintelen stod for den medisinske delen av oppgaven,
godt hjulpet av sine ”assistenter”,
Øyvind Lorentzen og Torleif Olsen.
ÅRGANG 21/2010

Hvem er dette?
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Da Solfrid Bentzen ryddet i dødsboet etter sine foreldre, Astrid Johanna Berglund (f. Benjaminsen) og Fredrik Pareli Berglund (f.
Knudsen, dukket det opp en brosje og et foto som ingen vet noe om.
Nå søker hun hjelp til å løse mysteriet.
- Da vi ryddet i dødsboet fant vi denne som var født 08.10.1886.
brosjen med dette paret på, samt et
Anka Elise var datter av Christian
gammelt bilde hvor også damen med
Nikolai Norum Pedersen f. 22.09.1849
dåpsbarnet syi Skivika. Senere bones å være idensatt i Hammerheia.
tisk med samme - Da vi ryddet i dødsboet Han var først gift med
person som på
fant vi denne brosjen med Jakobine Marie
brosjen. Etter
Hågensdatter f 21.04.
dette paret på, samt et 1853 i Nordfjordnes.
som dette var i
tolene på mine
gammelt bilde hvor også Jakobine døde
foreldres eien27.11.1889. I dette
damen med dåpsbarnet ekteskapet var det 7
deler kan vi anta
at dette kan
synes å være identisk med barn.
være nær slekt
samme person som på Christian Nikolai gifpå min mors
tet seg på nytt med
side. Hun kom
brosjen.
Jensine Iversdatter f
fra Rødøy. Nær1863 i Hemnes. I detmere bestemt
te ekteskapet var det 6 barn.
fra Nordfjordholmene. Min far kom
Ut fra disse opplysningene håper Solfra Flatvær i Meløy.
frid Bentzen å få hjelp til å identifisere
For å gi litt mer spor å gå etter har vi
personene. Både de som er på brosjen
fått følgende opplysninger om Solfrids og de som er på foto.
slekt:
Hennes mor, Astrid Johanna f. Benja- De som måtte ha opplysninger kan ta
minsen, var datter av Anka Elise
kontakt direkte med Rødøy kommuKristiansdatter og var født 22.05.1881 nes kulturkontor, som vil sørge for å
og Albert Edvard Zahl Benjaminsen
bringe opplysningene videre.
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Øresvik helselag 50 år.
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Markeringen var lagt til helsehu-

Tirsdag 16. feb- set i Øresvik. Helsehuset er delvis
ruar markerte renovert etter at de ble overtatt
Øresvik helselag fra Rødøy kommune.
sitt 50 års
Øresvik helselag ble startet 4. novemjubileum.
ber 1959 kl. 16.30.
Finn Karstensen tok seg av det
historiske tilbakeblikk. Fra starten i

1959 og frem til i dag.
23 store og små Øresvik væringer stilte
opp på markeringen der det ble servert
masse god mat. Kaffen og kakene
smakte godt, og åresalg er alltid populært. Helselaget hadde gleden av å ha
med seg på markeringen æresmedlem
og en av de som var med å starte laget
i -59, Sigrunn Pedersen.
De koselige lokalene i Øresvik helsehus er et samlingspunkt for unge og
gamle i kretsen. Psykisk helse har
samling annen hver uke. Her finnes
fotterapi, aromaterapi og en frisørsalong i oppstartfasen, for å nevne noe.

Øresvik skole hadde skidag i Engsethmarka, hvor ØUIL har kjørt opp
løyper og bakker av forskjellig karakter og lengde.
Øresvik skole hadde skidag i Engsethmarka, hvor ØUIL har kjørt
opp løyper og bakker av forskjellig
karakter og lengde.
Her ble alle spor og bakker benyttet i
flere timer av entusiastiske og spreke

Pølsegrilling og skiaktivitet ved Kjøtthågen
RØDØY-LØVA

elever og lærere. Varm drikke og grillete/svidde pølser fra bålet, gjorde
ekstra godt da temperaturen var -6/7
grader. Lærere på turen var Janne Andersen, Tone Drevvatne og Roy Johan

sen. Fra foreldrene og ØUIL deltok
Harry Pedersen. Ellers må det nevnes
vi hadde Onnapa Loetsutthikraisri fra
Thailand og Valentin Iotov fra Bulgaria med som nybegynnere på ski.

Susanne Engseth, Tiril Hilstad, Tone Drevvatne, Rebekka Engseth
og Karita Hilstad drar fra bålplassen ved Kjøtthågen.og ut i en av
løypene
ÅRGANG 21/2010

Vellykket kulturmønstring for
Rødøy og Lurøy
Mange unge talenter fikk vist seg
fram da Ungdommens Kulturmønstring (for Rødøy og Lurøy)
gikk av stabelen i Konsvik 18. og
19. februar.
Det er første gang Rødøy er med på UKM
i Lurøy, og det er ønskelig med et framtidig samarbeid om arrangementet.
Valhall
Rødøy-ungdommene reiste sørover til
Tonnes med Nordlandsekspressen torsdag
kveld, derfra ble de fraktet til samfunnshu-

mestret godt.
4 av deltakerne på arrangementet var fra
Rødøy, hvorav alle sceneopptredener
(Mari Solheim med sang og gitar, Ole
Strøm med sang, Oda Lisell Engøy med
sang og gitar og Lars Hoff på elgitar). I
tillegg var 5 påmeldt som publikummere
fra Rødøy.
Teaterforestilling
Arrangementet var slått sammen med den
årlige ungdomssamlinga i Lurøy, og derfor
ble ungdomsskolene i Lurøy også publikummere på arrangementet. Forestillinga
var spekket med unge talenter fra de to
kommunene, og mange av disse vil vi nok

set Valhall i Konsvik. På Valhall var det
lagt opp til øving på scenen, sosialt samvær, muligheter for å se på kunstutstillingene og servering av kveldsmat. I tillegg
fikk de som ønsket å være konferansierer
øve seg på å introdusere deltakerne.
Deltakerne
Arrangementet fortsatte med frokost og
generalprøve fredag morgen. Det var over
30 deltakere på kulturmønstringa, og det
var bidrag innenfor både utstilling, scene
og film. I tillegg var to av ungdommene
konferansierer under forestillingen, noe de

se mer til i fremtiden.
Etter mønstringa var alle ungdommene på
en teaterforestilling med Samovarteateret
fra Finnmark, før juryen presenterte deltakerne som skulle videre til fylkesmønstringa i Bodø. Juryen hadde en vanskelig
oppgave med å velge ut hvem som skulle
videre til fylkesmønstringa, men har forsøkt å vise mangfoldet i den lokale mønstringa.
Følgende gikk videre til fylkesmønstringa
(Nordland) og skal presentere sitt bidrag
19.-21.mars i Bodø Kulturhus:

Christina Heimdal

Side 14

Utstilling: Melissa Johansen, Bilde: "Kuboaa", Lurøy kommune
Film:
Kufolkz (Astri Hansen, Ingeborg Sivertsen, Maja Olsen, Vidar Hopstad),
Film:
"Huttiheita", Lurøy kommune
Scene:
Mari Solheim, sang og gitar: "Where I stood" , Rødøy kommune, Lars
Jostein Hoff, elgitar: "Surfing with the Alien", Rødøy kommune
Dans:
Camilla Teigen og Janne Sommerseth, "We are", Lurøy kommune
Band:
"Pop is dead"(Elias Bentzen, Jim-Patrik Antonsen, Joakim Ressheim,
Tor Andreas Skughei Grønning), "I wanna be adored", Lurøy kommune
RØDØY-LØVA
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Fergestrikk III
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–Jeg er mer enn fornøyd, sa Tone
Norskott etter at ”Fergestrikk III”
2010 var over. – Jeg ser jo at dette
er noe folk vil ha. Og noe de gjerne
stiller opp på..
At folk søker sammen er godt og nødvendig. Det er en glede for meg å kunne bidra til noen gode hendelser mellom folkene i min kommune. At dette
slår an er takket være at folk stiller
opp og gir hverandre noe gjennom
bare å være der! Takk til folket i en
fantastisk kommune! Og til Trygve
som jeg liter på. Han er en fantastisk
mann, og artistene er bare herlige.
Tone forteller at det hvert år skal være
et tema for turen. I år var tema humor.
Og humoren kom virkelig i fokus,
spesielt på turen med M/S ”Rødøy”,
tur/retur Jektvik-Kilboghamn. I tillegg
til at Trygve Danielsen og Svein Martin Hopaneng krydret det hele med
musikk, fikk forsamlingen et nytt
møte med kommunens komet på revyhimmelen, ho ”Gunnvor”. Denne gang
i ualminnelig godt humør, når vi ser
bort ifra at Danielsen fikk gjennomgå
en noe tøff innføring i musikkens
mysterium.
I invitasjonen til turen ble publikum
oppfordret til å delta med morsomme
historier. Bare to stilte opp. Monica
Karlsen og Solgunn Granlund Storhaug, begge fra Gjerøy, gjorde en
kjempejobb og underholdt en fra før
av munter forsamling.
Yngve Brox Guldbjørnsen
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Konsert med Geirr Lystrup
og elevene ved Jektvik skole
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Elevene ved Jektvik skole har de siste to månedene forberedt seg til å synge sammen
med Geirr Lystrup. I forrige uke inviterte
de hele bygda til konsert.
Møtet med Geirr Lystrup ble noe kort og hektisk for
elevene ved Jektvik skole. I et par måneder har de øvd
inn tekst til en rekke av sangene som Geirr Lystrup har
skrevet.
På grunn av at bilferga ”Rødøy” måtte anløpe Stokkvågen i stedet for Kilboghamn, rakk ikke Lystrup frem til
Jektvik før konserten skulle starte, derfor ble det ikke
tid til å øve på mer enn et par refreng før konserten var
i gang. Men, Lystrup var fornøyd. Han syntes elevene
var kjempe flinke.
Rektor ved Jektvik skole Per Ivar Myrbekk forteller
om elever som har øvd ivrig de siste månedene. - Skolen fikk tilbudet om konsert med Geirr Lystrup i fjor
vår, og bestemte seg i god tid for å bestille konsert i
mars 2010. Desember 2009 fikk vi tilsendt øvings CD og hefte med 14 sanger. I januar og februar har vi
hatt intens øving både i musikktimer og felles skoletimer for barnetrinnet for å øve på refreng til sangene,
litt drama og koreografi rundt sangene.
Rektor Per Ivar Myrbekk forteller at elevene kjenner til
hovedpersonen fra Barne-TV og Forut-aksjonen. Skolen har i mange år også deltatt i denne aksjonen.
Det er hovedsakelig to lærere som har hatt ansvaret for
innlæring av sangene. Elevene har også fått med seg
CD hjem for å øve. Som en del av konsertprisen har
skolen fått klassesett med Barnesangboka (15 eks).
Rikt illustrert med 114 sanger og CD.
Meløyavisa snakket med Mons Ivar Kvalvik, som opptrådte som sirkusdirektør Gyldenløve, og Rakel Telnes
som Madam Karolina. De syntes det var litt dumt at
Geirr Lystrup kom litt sent, at det var artig å være med
å synge sammen med en kjent person som han. Også
syntes de det var artig å øve på dans.
Det var tydelig at dette var et prosjekt elever og lærere
har tatt på alvor. Elevene sang ivrig med og hadde øvd
inn flere morsomme nummer som de fremførte under
forestillingen. Det var tydelig at dette var noe de trivdes med og som de kunne utenat.
Til å begynne med holdt skolen hemmelig at de under
konserten skulle få synge sammen med Geirr Lystrup.
Da det ble kjent fikk elevene ennå mer motivasjon til å
stå på. Da ble det full jubel og glede, ifølge rektor
Myrbekk.
Yngve Brox Guldbjørnsen
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