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Våren
Våren er her! Endelig!
- kvitrer fuglen.
Kulda er over, jeg kan ikke fryse ihjel,
jeg kan spise saftige mark og bygge rede.
Vååååår! Endelig!
-rauter kua.
Jeg kan være ut og spise frisk nytt gress,
og jeg kan ikke bli julemat,
og jeg kan bare glede meg over livet.
Nordlandsekspressen på tur over Rødøyfjorden en
nydelig maidag.

OPPDATERT
INFORMASJON
rodoy.kommune.no
På Rødøy kommunes nettside
finner du kontaktadresser,
åpningstider, søknadsskjemaer,
planer, forskrifter, vedtekter og
reglement. Her kunngjøres også
ledige stillinger, høringer og
annet aktuelt fra etatene.
Politikk
Saksfremleggene til og
protokoller fra de politiske
utvalgene finner du på
kommunens nettside under
politikk/saksdokumenter.

2

RØDØY-LØVA 1/2014

Jippi! Vår! Endelig!
-tenker blomsten.
Jeg kan gro opp på nytt,
Strekke meg i sola,
vise meg fram og være til glede for andre.
Så deilig! Vår! Endelig!
-rasler treet.
Jek kan kle meg i grønt.
Slipper å se dødt ut,
jeg kan bli lykkelig,
ved at fuglene bygger rede i meg.
Og slik gikk det til at fuglen bygde rede i
treet, pyntet det med en blomst, mens kua
så på og gledet seg over livet.
Anne Marie Storhaug,
13 år, Gjerøy

RØDØY KOMMUNE

rodoy.kommune.no
Telefon 75 09 80 00
Telefaks 75 09 80 01
E-post: postmottak@rodoy.kommune.no

Reppen med anlegget til Rødøy-Lurøy kraftverk.
Her er også et smoltanlegg under planlegging –
konsesjon er gitt i år.
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FRA REDAKSJONEN
Med denne utgivelsen av Rødøy-løva vil vi markere at det er
200 år siden Norges grunnlov ble vedtatt. Vi feirer ikke bare
begivenhetene på Eidsvoll i 1814, men også hva grunnloven
bidrar til som demokrati, deltakelse, menneskerettigheter,
likestilling, rettferdighet, ytringsfrihet og integrering.
2014 blir et spennende år i Rødøy! Nå er det varslet
oppstart av planarbeidet for å utarbeide kommuneplanens
samfunnsdel. Her skal de strategiske veivalgene som
kommunen har foretatt i kommunal planstrategi
videreføres. Dette skal være en strategisk plan som bør
peke ut kommunens satsingsområder, og hva som skal gis
særlig oppmerksomhet og ressurser de kommende årene.
Kommuneplanens samfunnsdel vil være den overordnede
planen for kommuneplanens arealdel og andre kommunale
planer. Når kommunestyret har vedtatt planprogrammet vil
formannskapet sette ned en styringsgruppe. Representanter
fra politiske organ og administrasjonen vil delta aktivt i
prosessen – sammen med innbyggerne. Hovedtemaene vil
være befolkningsutvikling, oppvekst og utdanning, helse
og livskvalitet, verdiskapning og næringsutvikling, kultur og
folkehelse og kommunikasjon. Vi håper at alle vil engasjere
seg i denne viktige prosessen!
På rodoy.kommune.no legger vi planer på høring. Der
finner en dessuten alle gjeldende planer og styringsdokumenter, som budsjett og økonomiplan, arealplaner og
de forskjellige sektorplaner. Vi håper at Rødøy-løva også skal
være en god kilde til informasjon. Ha en fin vår og sommer!
Kitt Grønningsæter, rådmann
RØDØY-LØVA 1/2014
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Fylkesordfører Sonja A. Steen

Den gangen demokratiet ble vedtatt
på Eidsvoll 17. mai 1814 var det
bare ca 7% av befolkninga som fikk
stemmerett.
Tale av: Fylkesordfører Sonja A. Steen
Formannskapslovene ble vedtatt
først i 1837. Men disse kom etter
hvert som en følge av det som
skjedde på Eidsvoll i 1814, der
representanter fra det meste av den
eiendomsbesittende befolkningen
møttes.
Grunnloven var etter tiden,
et radikalt dokument, som la
grunnlaget for det demokratiet vi
har i dag. Som dere alle kjenner til
fikk flere og flere grupper delta i de
demokratiske prosessene utover på
1800-tallet og i 1913 fikk også alle
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kvinner over 25 år stemmerett.
Det var jo hva vi feira i fjor.
Årets jubileum har jo startet
med brask og bram. Det er mye
mer synlig i alle fall i NRK, enn
fjorårets jubileum. Det ble åpnet
16. februar – på dagen 200
år etter stormannsmøtet, eller
notabelmøtet, på Eidsvoll.
I sitt brev som Christian Fredrik
sendte ut til alle kirkesogn 19.
februar 1814, ba han om at det
ble avholdt bededag og valg av
valgmenn i alle sogn. Markeringen
av denne skjedde over hele landet
23. februar.
Men så var det oss da, som ikke
var med. Skal vi markere dette?
I fylkeskommunen har vi bestemt
oss for at også i år skal vi bidra til at
jubileet blir synlig over hele fylket.
I følge en masteroppgave i
historie skrevet av Hanne Vanderaas,
ønsket nok Christian Fredrik og
hans kumpaner å ha med absolutt
hele landet i en riksforsamling som
vedtok en Grunnlov.
Men de hadde det travelt. Fra
de i begynnelsen av året 1814 fikk
vite om Kiel-freden, der Norge ble
overdratt til Sverige som krigsbytte,
til Karl Johan var tilbake i Sverige
med sine tropper og dermed
kunne besette Norge, hadde de
bare tida av veien. De var nok
allerede da invitasjonen til valg av
utsendinger gikk ut, klare over at
Nord-Norge ville få problem med å
få gjennomført valg av valgmenn,
samlet disse, valgt utsendinger og
sendt dem sørover til 10. april.
På den tiden tok det en måned for

et brev fra Christiania til Alstahaug,
der biskopen bodde og til Bodø, der
amtmannen oppholdt seg. Og like
lang tid tok det den andre veien.
I tillegg kan vi tenke oss hvor
lang tid det tok med brev ut til alle
sogn fra Alstahaug og Bodø med de
kommunikasjonene vi hadde da. På
denne tiden av året var også mange
av de menn som hadde stemmerett,
hjemmefra på Lofotfiske og senere
Finnmarksfiske.
Selv om vi ikke fikk gjennomført
valg av utsendinger verken til
Riksforsamlingen på Eidsvoll
eller til det ekstraordinære
Stortinget høsten 1814.
Det møtet som behandlet endringer
i Grunnloven etter freden med
Sverige, så ble det tatt hensyn til
landsdelen når en skulle samle det
første ordinære Storting i 1815.
Opprinnelig var dette planlagt
til februar. Men det ble utsatt til i
juli pga. den strabasiøse reisen fra
nord. Valget av representanter til det
første ordinære møte i Stortinget
skjedde i Bodø på Hundholmen,
midt i fylket, 8. til 9. desember 1814.
Våre fire første representanter på
tinget var Fogd Johan Ernst Berg,
fogd i Salten – amtmann fra 1815,
Biskop for hele landsdelen, Mathias
Bonsach Krogh, Alstahaug, bonden
Jon Larsen Smidseng fra Vefsn og
handelsmann Lars Nicolai Reneer.
Fra 1815 har vi vært med i alle år.
Fra fylkeskommunen sin side
arbeider vi med jubileet omtrent på
samme måten som i fjor. Det vil si
at vi selv ikke iverksetter særlig med
arrangement, men bidrar til at det

blir tatt initiativ til markeringer i alle
deler av fylket.
I ett arrangement er vi direkte
involverte selv. Det er videreføringen
av forestillingen og prosjektet
«Hold kjeft – vær deilig! Kvinner
skal tie i forsamlinger». Dette ble
gjennomført hos 9. klasser i Salten i
fjor høst og er tilbudt til sørfylket og
nordfylkets 9. klasser i år.
PROGRAM
Det finnes et nasjonalt program
vedtatt av jubileumskomiteen som
ledes av Stortingspresidenten. I
Nordland har vi fått tre arrangement
inn på dette programmet:
Først ute her er Alstahaug som
skal markere biskop Mathias
Bonsach Krogh i tiden 2. til 7.
september. Krogh var landsdelens
første biskop fra 1804. Han var
født i Vadsø i 1754 og døde i
1828 på Belsvåg gård i Alstahaug.
Han vokste opp i Bø i Vesterålen
og bodde i landsdelen i det
meste av sitt liv. Han var også
den fremste talspersonen for de
stortingsrepresentantene som møtte
på det første ordinære Stortinget.
Den 20. til 21. september
markeres kystens betydning for
nasjonen, både økonomisk og
kulturelt. Dette skjer i Vågan med
spesiell fokus på Storvågan der
Vágar, landsdelens største og
viktigste by lå i middelalderen.
Her har vi også tatt oss den frihet
å påstå at det faktisk var i Vágar

Norge ble samlet rent juridisk i
1282.
I det årets tingmøte på Brurberget
vedtok Håløygene å slutte seg til
kongens landslov i stedet for å
benytte lovene nedtegnet i Vágarboka.
Den tredje nasjonale markeringa
i vårt fylke er åpninga av det
nasjonale kulturhuset «Stormen»
i Bodø 15. og 17. november.
Åpningsarrangementet 15.
november vil overføres på NRK.
ANNA ROGDE
En siste sak der vi også er med
i det nasjonale programmet er
Grunnlovsseilasen fra Hammerfest til
Oslo. Dette er kommet i gang etter
initiativ fra Tromsø kommune og
fylkesmannen i Troms. Bakgrunnen
var at da Forbundet Kysten sitt
planlagte «Tokt 2014» ikke var
mulig å finansiere, fant en ut at en i
mindre skala ville få til en seilas med
«Anna Rogde».
Fra 18. til 22. mai vil hun anløpe
fem havner i Nordland: Sortland,
Kabelvåg, Bodø, Alstahaug og
Brønnøysund.
Jeg nevnte valgmøtet på
Hundholmen 8.-9. desember
1814. Dette var første gang valgte
representanter fra hele fylket møttes
for å ivareta felles interesser – det
første «Fylkestinget». På slutten av
året vil det også bli markering av
disse dagene.
Vi håper det blir tydelige
markeringer for jubileet over

hele fylket vårt. Som jeg nevnte
innledningsvis var ikke Grunnloven
veldig demokratisk. Men den var
og er et rammeverk for hvordan vi
organiserer landet og den ivaretar
en del prinsipper rundt hvordan vi
skal forholde oss til hverandre og
omverdenen.
Den var radikal i sin tid og har
bidratt til at vi opp gjennom de
siste 200 år har bygd et åpnet og
inkluderende demokrati.
Jeg vil ønske alle lykke til med
jubileumsmarkeringen!

Fra plakatutstillingen på Rødøy folkebibliotek
RØDØY-LØVA 1/2014
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Den store broderkjeden
– enig og tro til Dovre faller
Eidsvoll 1814 utfordrer landet til å delta i en nasjonal
broderkjede fra Rikssalen i Eidsvollsbygningen til
Dovrefjell og utover hele landet.
Denne dagen i 1814 la eidsvollsmennene stridigheter
og krangel bak seg, og sto samlet for å møte framtida.
De tok hverandre i hendene, og sverget eden «Enig og
tro til Dovre faller». De hadde lagt grunnlaget for det
norske demokratiet.
20. mai 2014 skal dette feires med å lage en
rekordstor broderkjede – kanskje fra Eidsvoll til Dovre?
Det lages et historisk tablå i Eidsvollsbygningen som en
start på det som kan bli en rekordland broderkjede. Man
samler seg på skoler, arbeidsplasser og institusjoner og
danner en lengst mulig kjede av mennesker som krysser
armene og holder hverandre i hendene. Så tar en bilde
av kjeden og sender den inn til NRK ved å dele det på
Instagram eller mms. Hvor bildet er tatt og hvor mange
som var med må være med. NRK Norgesglasset vil
forsøke å finne ut omtrent hvor lang en felles kjede ville
ha vært. Kanskje fra Dovre til Eidsvoll. Rødøy kommune
skal være med på den store broderkjeden den 20. mai.
Vi oppfordrer bedrifter, skoler og institusjoner og kretser
i kommunen vår til å bli med på dette.

Til Norgis Regent,
Printz Christian Frederik!
i Guds Tempel forsamlede Rødøe Meenighed sig d 2den
Junij 1814, hvor alle voxne Mands-Personer aflagde
høytidelig Eed at vilde hævde Norgis Selvstændighed,
og at vove Liv og Blod for det ælskede Fædreneland,
og tillige blev samme Tid udvalgte tvende Maend
nemlig: Leensmand Christian Jacobsen Tiong og Peder
Nilsen Essviigen der har faaet Fuldmagt at overbringe
denne Adresse i Printz Regentens Haand, hvilket af
undertægnede Mænd bliver herved bevidnet.
-signLauritz Christian Theting, Sogn Præst. Lensmand
Christian Jacobsen Tiong. Johan Jacob Telnes. Andreas
Glad. Niels Danielsen Sperstad. Per Nilssen Eviggen.
Johan Jacob Kiilen. Hendrik Hansen Breeviigen.
Christopher Hansen, ibid. Jacob Olsen Tiong.
Alexander Olsen Reppen. Isach Danielsen Ezcheholmen.
Jens Olsen Oldervig.
Rødøe d 2den Junij 1814.
Fullmakt fra Rødøy

6

RØDØY-LØVA 1/2014

Vi feirer i Rødøy!
25.MARS ÅPNING AV BIBLIOTEKET – UTSTILLING
Utstilling med fokus på grunnlovsjubileet, samt bøker til utlån. Utstillingen vil
ambulere i kretsene i løpet av året.

Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
Nov.

Jektvik Grendehus
Myken
Gjerøy
Rødøy
Sørfjorden/Øresvik
Selsøyvik/Storselsøy
Nordnesøy

3. APRIL TEATERFORESTILLINGEN
«HOLD KJEFT – VÆR DEILIG! KVINNER SKAL TIE I FORSAMLINGEN!»
Med eget undervisningsopplegg i etterkant for alle ungdomsskoleelevene i Rødøy.

Fullmakter
Til den grunnlovgivende forsamlingen
på Eidsvoll i 1814
skulle representantene
ha med seg dokumentasjon på at de
hadde avlagt ed til
Norges selvstendighet,
og at de var valgt på
riktig måte.
Et eget dokument
ble utferdiget fra
hvert eneste valg
landet rundt, og
disse dokumentene
kalles fullmakter eller
”adresser”.
Adresse betyr i denne
forbindelsen høytidelig
henvendelse, og
adressaten var prins
og regent Christian
Frederik. Fullmaktene
fra valgene er
enestående i kraft
av sin historiske
betydning og sin
geografiske spredning
i hele landet.

14. MAI-7. JUNI GRUNNLOVSSEILASEN 2014
Med det historiske
seilskipet Anna Rogde.
Seilasen starter i
Hammerfest 14. mai
og planlagt ankomst til
Eidsvoll er 7. juni, og
er en ekspedisjon langs
norskekysten, i anledning
Grunnlovsjubiléet.
Prosjektet er initiert av Norsk Polarinstitutt og er et nordnorsk samarbeidsprosjekt.
Alle de tre nordligste fylkene deltar i prosjektet. Foreløpig seilingsplan ligger på
facebooksiden facebook.com/grunnlovsseilasen2014.
20. MAI DEN STORE BRODERKJEDEN
Rekordlang broderkjede, Rødøy kommune deltar.
VÅREN 2014
Skolene og barnehagene har grunnlovsjubileet som
tema i forkant av 17. mai.
2. JUNI RØDØY KIRKE
Vi markerer dagen da representanter fra Rødøy
kommune avla troskapseden til fedrelandet.
11. JUNI JEKTVIK GRENDEHUS
Konsert og forestilling ved Rødøy musikkskole.
18. SEPTEMBER FEIRING AV DE FOLKEVALGTE
Markering og feiring av grunnlovsjubileet på
kommunestyremøtet den 18. september.
Vi tar forbehold om endringer i programmet.
Hjemmesiden blir løpende oppdatert.
RØDØY-LØVA 1/2014
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Ambulansebåten
Eyr Myken
Skipper Dagfinn Johansen i styrhuset
på Eyr Myken. Han begynte som jungmann i 1970 om bord på sementbåten
MS Polarbulk i rederiet KG. Jebsen
av Bergen. Siden har han jobbet i
forskjellige rederi og stillinger frem til
han begynte i Rødøy kommune i juli
1988 om bord på «nye» Rødøyfjord. Nå
er han en av skipperne på Eyr Myken
som drives av Redningsselskapet på
oppdrag fra Helgelandssykehuset.

Vi spurte skipper Dagfinn Johansen
om hva han så som annerledes og
nytt da Eyr Myken ble tatt i bruk
i mai 2012. – I all hovedsak så var
dette med pasient behandling ”over
vannlinjen”, sykelugar mye bedre
støyisolert, og ikke minst båreheis
akterut. Siste nevnte er spesielt bra
i forhold til gode gamle Rødøyfjord,
forteller Dagfinn.
Foto: Besetningen der ikke annet angitt
Hvordan fortoner en normal
arbeidsuke seg ombord? – Vi
har utekontor tirsdag og torsdag.
Annenhver uke på øyer og fastland.
I tillegg til legevakt i Rødøy så har vi
ambulansekjøring i Lurøy og Træna
kommuner. Oppdragsmengden
varierer. I starten av 2014 så har
oppdragsmengden vært relativt stor.
Dagfinn ser fordeler ved å kunne
ha mobilt legekontor til sjøs, i
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sambruk med ambulanse: – En
stor fordel med å ha legekontor
om bord er at legen kommer dit
pasienten befinner seg. Dette
er en stor fordel for gamle og
barnefamilier, samt at Rødøy
kommune antagelig har Norges
desidert beste legevakt i og med at
legen følger ambulansebåten ut, og
at han/hun har kontoret med seg.
Vi har også har tre godt utdannede
akuttmedisinsk ambulanse personell
om bord til en hver tid.
Hvordan fungerer den som
arbeidsplass for sjøfolkene i
bemanningen? – Fartøyet er nytt
og moderne og er således en
flott arbeidsplass. Bro, maskin og
ambulanselugar innehar stort sett
alt ønskelig utstyr for denne typen
fartøy, noe som gjør at man får løst
sine oppgaver på en god og sikker
måte.
Han forteller litt om båten og
hvordan den opererer: – Eyr Myken
er planende hurtigbåt. Fartøyet ble
bygget i Hyen og levert i mai 2012.

Vi er styrt av AMK i Sandnessjøen
som bestemmer hastegrad og hvor
vi skal. Under spesielle forhold er
også fører involvert i beslutningen
om anløps- og avgangshavn og
andre praktiske løsninger for å best
mulig løse det aktuelle oppdrag.
Hvordan synes du båten fungerer
i det farvannet den opererer? – I
forhold til vekt, lengde og bredde,
så fungerer fartøyet godt. Den
blir jo unektelig liten og lett når vi
krysser for eksempel Trænfjorden
eller Gurafjorden hvor sjøen kan bli
ganske grov. Den største ulempen
er når vi får grov sjø rett i mot. Han
sier at de har krysset blant annet
Sjona i sterk storm, og at de da
hadde vind og sjø inn fra siden med
en fart på over 25 knop. – Så det er
både fordeler og ulemper, forklarer
han. – Rødøyfjord var en tyngre båt
og var således roligere i bevegelsene
som oppstår når man opererer i
dårlig vær.

Fakta om Eyr Myken
Fart
Lengde
Bredde
Motor
Besetning

38 knop
20 m
5m
2 x Volvo D13 – 800+ Hk
Skipper, motormann/matros
ambulansearbeider
Rødøy-Sandnessjøen Vanlig fart 25-27 knop 1 t. 4o min.
Akutt 32-35 knop 1 t. 25 min.
Rødøy-Bodø
Vanlig fart 2 timer
Akutt 1 t. 45 min.

Foto: Bernt Arntsen

Motormann/matros Bjørn Arne Johansen med Dagfinn i styrhuset. De beskriver båten som en flott arbeidsplass som innehar stort sett alt ønskelig utstyr.

Utrykning skjer med blålys og i all slags vær. Her traff vi Eyr Myken under
utrykning ved Gjerøy i vinter.

Petter Tindvik i sykelugaren. Det akuttmedisinske personalet jobber en uke
på og har to uker fri, mens skipper og matros jobber to uker på og to av.
RØDØY-LØVA 1/2014

9

Samarbeid med
Helgelandssykehuset

Foto: Bernt Arntsen

Rødøy kommune har
samarbeidsavtale med
Helgelandssykehuset HF om
sambruk av ambulansebåten Eyr
Myken.
Tekst: Maj-Britt Hafsmo
Helseforetaket eier båten og har til
enhver tid en ambulansearbeider
om bord hvilket også kommer
Rødøy kommune til gode.
Redningsselskapet er leid inn til
å drifte båten. Helseforetaket
har ansvar for akuttmedisinske
oppgaver (113 oppdrag) hele
døgnet og for syketransport.
Rødøy kommune kjøper tjenester
fra Helgelandssykehuset for å kunne
utføre legevakt. Rødøy kommune
har også avtale om å kunne bruke
båten to dager ukentlig (tirsdag og
torsdag) til å avholde legekotordag
for befolkningen på øyene og i
Jektvik, Sørfjorden og Kilboghamn.
Dette er et stort ønske fra
befolkningen og et flott tiltak som
kun finnes veldig få steder i landet.
Helsesekretæren er med om bord
på kontordagene og pasientene kan
få tatt blodprøver. Også helsesøster
er med båten og møter barn og
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foreldre der. Helsepersonellet gjør
en fantastisk jobb og tilbringer
arbeidsdagen om bord i stort
sett all slags vær. På den måten
bidrar de til at befolkningen kan få
helsetjenester der de bor.
Den senere tiden har det vært
diskutert i mediene at det er et
kamera om bord. Sjøfartsreglene
krever av sikkerhetsmessige grunner
at mannskapet skal kunne observere
passasjerer under fart når det er
mye bevegelse. Det er ikke mulig
å filme eller overføre lyd med det.
Kameraet er tildekket når båten
ligger ved kai og det er pasienter til
undersøkelse/behandling ved legen.
I høst/vinter har Rødøy
kommune hatt store problemer
med manglende eller dårlig
nettdekningen om bord. Det
har gitt utfordringer i forhold
til journaltilgangen og andre
elektroniske tjenester som resept,
sykemelding etc. Det har også skapt
ekstra besvær for både pasienter og
ansatte. Vi har gjort et stort arbeid
og brukt mye tid og ressurser på
å utbedre dette. Vi har nå kartlagt
dekningsmulighetene overalt,
fått satt opp master, antenner,
byttet kai, kjøpt inn ekstra utstyr
ect og har nå normal drift på
kontordagene igjen. Vi må leve med

at nettdekningen er ustabil de fleste
steder i Rødøy, men vi mener likevel
vi har en trygg og god helsetjeneste
å tilby befolkningen.

Kontakt lege
Ring 113 for øyeblikkelig hjelp
Legevakt: 75 09 61 03
(hastesituasjoner, ikke livstruende).
Legekontor: 75 09 88 50
(timebestilling, råd, resepter).
Telefonen er betjent
kl 9:00-13:00 mandag-torsdag.
Fredag stengt.
Oppmøte uten timebestilling bare
ved øyeblikkelig hjelp. Timebestilling
for konsultasjoner og blodprøver er
nødvendig.

Helsesøster
Telefon: 959 65 660
kl 10:00-15:00 mandag-torsdag
kl 09:00-12:00 fredag
Send gjerne også sms.
Helsesøster følger legedagen på
de ulike plassene, også om bord i
ambulansebåten.

Kontordager
Kontordager og -steder mandag til
torsdag ca. kl 09:00-15:00.
•
•
•
•
•
•
•

Mandag Rødøy
Tirsdag Nornesøy, Storselsøy,
Myken i oddetallsuker
Tirsdag Kilboghavn, Sørfjorden,
Melfjorden i partallsuker
Onsdag Kila/Tjongsfjord
Torsdag Gjerøy, Selsøyvik, Sundøy
i oddetallsuker
Torsdag Jektvik i partallsuker
Fredag Stengt

Tirsdager og torsdager avvikles
på ambulansebåten, avhengig av
timebestilling på forhånd.

RØDØYFJORD ER SOLGT
Etter lengre tid i opplag er vår gamle legeskyssbåt nå
solgt og levert i Bodø. Oppgjøret for salget overføres
Melfjordfondet som skal fremme etablering av ny
lønnsom næringsvirksomhet og videreutvikling av
eksisterende bedrifter i kommunen.

Ny helsetransportbil
på Rødøy
I februar kom det en flott, gul bil til Rødøy, en
Helsetransportbil! Helgelandssykehuset orienterer:
- Helsetransportbil er ikke definert som
ambulanse-ressurs. Helsetransportbilene anses
som en transport-tjeneste uten helsefaglig
kompetanse for utførelse av syketransporter.
Helsetransportbiler som benyttes til
pasienttransport skal være godkjent av Biltilsynet
for slik transport.
Ambulansetjenesten på Rødøy vil sammen med
kommunalt ansatte betjene helsetransportbilen.
Bruk av helsetransportbilen til pasienttransport
som inngår i Helgelandssykehusets ansvarsområde
rekvireres gjennom AMK Helgeland.
Vi har også helsetransportbil i Kila, som betjenes
av Tjongsfjord Taxi.

Nyansatt psykisk
helsearbeider

1.september begynte Tone Kristin Hoff som psykisk
helsearbeider i Rødøy kommune.
Opprinnelig kommer hun fra Jektvik, men har bodd
de siste 16 årene i Troms. Tone er utdannet vernepleier,
med videreutdannelse i målrettet miljøarbeid. Hun har
tidligere jobbet som vernepleier i Tromsø kommune.
Tone valgte å søke seg til Rødøy kommune da hun ville
flytte hjem igjen. I Rødøy kommune arbeider Tone
50 % som psykisk helsearbeider, der hun har individuell
oppfølging av brukere. Hun arbeider også 50 % på
NAV.
Ta gjerne kontakt med Tone på 950 96 112.
RØDØY-LØVA 1/2014
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Påskefrokost på Alderstun
Tradisjonen tro arrangerte vi påskefrokost for beboere og
betjening ved Alderstun omsorgssenter siste fredag før
påske.
Nattevaktene hadde dekket på og pyntet frokostbordet, og
kjøkkenet hadde lagt sin flid i å lage masse herlige salater og egg
anrettet på forskjellig vis! Det ble en koselig stund for alle. De som ikke
kunne komme til bords, fikk servert påskefrokost på sine rom.

KAD
kommunal
akutt
døgnplass
Rødøy kommunes tilbud om
Kommunal akutt døgnplass (KAD)
er nå kommet i drift ved Alderstun
omsorgssenter.
Tekst: Pernille bruun
Dette er et tilbud alle
kommuner skal ha på plass
innen 2016, i forbindelse med
samhandlingsreformen. Rødøy
kommune har valgt å igangsette
dette tilbudet, og første pasient
hadde vi inne her i romjula 2013.
Siden har tilbudet blitt brukt jevnlig.
Kommunestyret i Rødøy vedtok
tidligere at Rødøy kommune
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skulle ha dette tilbudet ved
Alderstun omsorgssenter, og kjøpe
døgnplasser i Helseparken i Rana
kommune når vi ikke har mulighet
å gi dette tilbudet selv. Det er viktig
å presisere at det er det samme
tilbudet som gis i Helseparken som
ved Alderstun omsorgssenter. Dette
tilbudet er ment til pasienter som
har en kjent diagnose/lidelse, som
trenger mer behandling enn det
man kan få i eget hjem, men som
ikke trenger behandling på sykehus.
De ulike pasientgruppene kan
være KOLS-pasienter som opplever
forverring i sin sykdom, astma,
infeksjoner som krever behandling
med antibiotika IV, eller at pasienten
trnger å ligge inne til observasjon.

Tilbudet gjelder bare i tre døgn,
og for personer som er over 18 år.
Innen tre døgn må lege vurdere
om pasienten må inn på sykehus,
eller om pasienten må ha et annet
kommunalt tilbud, før den evt er
utskrivningsklar til sitt eget hjem.
Det er legen i kommunen som
avgjør om den aktuelle pasient kan
ha nytte av tilbudet.
Det er kjøpt inn diverse utstyr
i forbindelse med dette. Alle
sykepleierne ved Alderstun
omsorgssenter har fått
opplæring på alle nye apparater,
og det medisinske utstyr via
videokonferanse med vår
leverandør. Tre sykepleiere har
også vært på forskjellige kurs i
forbindelse med i igangsettingen av
tilbudet.
De pasienter som har vært inne
på tilbudet har vært meget godt
fornøyd, føler seg godt ivaretatt og
trygge, samt at de slipper den lange
veien til sykehuset.

Lill Sofie Strøm
Ungdommer fra Træna og Lurøy
var på besøk i Rødøy for å møtes,
øve og så vise hva de kunne
etterpå. Stor aktivitet, mye moro
og mange aktiviteter begge dagene
ga unge og voksne ei helg med
utfordringer og fellesskap.
Om kvelden lørdag, var det
ungdomskveld, med musikk, spill
og aktiviteter av ulikt slag. Det
var over åtti ungdommer med på
ungdomskvelden, kiosken var åpen
og folk hadde det hyggelig og
morsomt.
Søndag var selve
kulturmønstringen. Det ble en
kulturopplevelse som kommer
til å sitte i lenge. Det var mye
veldig bra på UKM i år. Sanger og

pianospill, en sketsj, utstillinger
og dans. Mange tøffe folk med
mye pågangsmot og vilje til å
gjøre det bra, var gjennomgående
for all sceneframføringen. Juryen
hadde en vanskelig jobb, og slet
nok litt med å komme fram til
kandidater til fylkesmønstringen
i Bodø. De som gikk videre til
fylkesmønstringen i Bodø var
Ilja Korneev fra Gjerøy med
tegningen «Fantasi», Henning
og Sofie Bang i Ungdomsgruppa
i Tjongsfjordrevyen med «Et
juleeventyr», Line Larsen fra Lurøy
gikk videre med sangen «Dear Mr.
President», og Maria Helen Engøy
Johansen fra Rødøy gikk videre
med sangen «Breathe».

Tekst: Anita Lykkja
Foto: Ungdommene

Høy puls, tøffe
ungdommer!

I Tjongsfjorden var det i helga
8.-9. februar høy puls og glitrende
framføringer av unge artister fra
Træna, Lurøy og Rødøy. Ungdommens
kulturmønstring, UKM, ble arrangert
med 15 kulturinnslag og over 60
deltakere fra de tre kommunene.

Noen ungdommer var
konferansierer, noen jobba som
scenearbeidere, andre styrte lyd
og lys på scenen og noen rigga
salen. Dette er en viktig del av et
arrangement, og alle gjorde en
glimrende jobb. Tjongsfjordrevyen
stod for stell og servering av mat
for utøvere, utstillere og arrangører.
Etter at UKM var ferdig for i år,
var en slått av hvor flinke, bevisste
og ekte ungdommene er. Rødøy
kommune er stolte av å ha vært
vertskommune for et så flott
arrangement, med så mange flotte
talenter.

Maria Helen Engøy

Line Larsen

Ruth Hoff

Henning og Sofie Bang

Mathilde Sofie Seljevoll

Ilja Korneev
RØDØY-LØVA 1/2014
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Som en forberedelse til hybelliv og videregående skole,
samles alle 10. klassingene i kommunen årlig til
10. klassetreff. De 26 avgangselevene for 2014 var
invitert til en dag med sosiale aktiviteter, hybelmatkurs
og fokus på temaet ungdomstid.

10. klassetreff
Tekst: Christina Heimdal
For anledningen var politiet invitert inn for å snakke
om utfordringer i ungdomstiden, og ernæringsfysiolog
og folkehelsekoordinator Marlene Blomstereng Karlsen
holdt kurs for ungdommene i hvordan lage god og sunn
hybelmat.
Elevene var delt inn i grupper på tvers av skolene,
og samarbeidet om alt fra quiz-oppgaver om Rødøy
kommune, egen helse og hybelliv til matlaging og
opprydding. Avslutningsvis fikk elevene utdelt brosjyrer
med tips til hybellivet, oppskrifter og sunt kosthold,

samt se bilder fra sin egen deltakelse på Camp Gjerøy
og smakt på mye god og sunn hybelmat.
Rødøy kommune ønsker årets avgangselever lykke til
med årene som kommer, oppfordrer avgangselevene til
å ta kontakt med hjemkommunen ved behov, og ønsker
velkommen tilbake til kommunen!

Fra skoleavisen

Populær blant Hurtigrutene
Tekst og foto: Frida Kristin Johansen – 5. klasse
Selsøyvik skole er populære blant hurtigrutene.
Skolen på Selsøyvik består av 11 elever: Tom-Martin,
Fredrik, Jørgen, Petter, Frida, Arn, Aurora, Tirill,
Sunniva, Toril og Tord. Disse elevene er godt kjent på
hurtigruten. De har og vært på tur med hurtigruten
til Trondheim. Skolen har satt friminuttet slik at når
hurtigruten kommer er de ute. Hver gang hurtigruten
kommer går elevene opp på trappa og henter flagg, så
går de og vinker.

Barnehagen har karneval!
Tekst: Aurora og Frida, foto: Frida
Den siste dagen før vinterferien hadde barnehagen ved
Selsøyvik skole karneval. Alle barna som var med på
karnevalet koste seg med mye godt. De kledde seg ut
som superkatter og drager og mye, mye mer. De spiste
vafler, gele og saft. Og de som jobbet i barnehagen var
snille og lot de som gikk på skolen få smake litt.
Barnehagen syntes det var gøy å ha karneval. Og de
koste seg mye, på den siste dagen.
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En av to dansegrupper
fra Træna.

Dramatikk; trollet endte opp med to bruder.

Eventyrblanding fra Rødøy skole
Igjen klarte elevene ved Rødøy skole
å trollbinde sitt publikum, og det i
ordets rette forstand!
Tekst og foto: Svenn A. Engøy
Lørdag 29. mars fremførte
de skoleteaterforestillingen
”Eventyrblanding” for et lydhørt
publikum på et stappfult Fiskernes
hus.
Årets tema var Norske folkeeventyr, men tolket og omskrevet
etter elevenes egen fantasi og med
tilsnitt av dagens virkelighet, ble det
en fartsfylt og trivelig forestilling.
Vi fikk møte hekser, troll,
Askepott, Askeladden, Reveenka og
mange flere av eventyrverdenens

skikkelser, om deres problemer med
livet og ikke minst kjærligheten.
Heksa har ikke etterkommere og må
innse at tiden har gått fra henne.
Askeladden har kjørt utallige av
halve kongeriker i grøfta, men
drømmer om sin store kjærlighet.
”Askepott” lever fortsatt. Hun sliter
for sine ekle stesøstre og drømmer
om å få gå på ball, et ønske hun
får oppfylt, men utfallet ble ikke
etter boka... Stykkets forteller slo til
og stakk av med henne. Så til slutt
fikk alle hverandre, men ikke i den
rekkefølge vi trodde.
Elevene spilte sine roller på en
fantastisk måte, med en frimodighet
og spilleglede som imponerte
tilhørerne. Det er fantastisk å se på
når en vet at det er elevene selv som

Askeladden fikk sin Askepott.

Heksa fikk det ikke som hun ønsket,
men var lykkelig likevel.

har valgt tema, og de har stått for
regien og fordelingen av rollene i
stykket. Imponerende!
En stolt rektor Torill Olaisen
forteller at dette er den åttende
revyen Rødøy skole har satt opp.
Hun er stolt av sine elever, og
roser de største elevene for deres
tålmodighet og hjelp til de yngste,
slik at alle kan finne seg til rette på
scenen.
Etter forestillingen var det
servering av kaker og kaffe, salg av
pølser med mer. Dette satte alle stor
pris på! Inntektene går til nytt utstyr
til fremtidige revyer.
De trollbandt sitt publikum med årets skolerevy.
RØDØY-LØVA 1/2014
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Folkehelse på Gjerøya
I forbindelse med folkehelseuka
2014, inviterte Gjerøy UL&IL og
Møteplass Gjerøy folk med på med
på «tur og mat» nå sist helg. Fokuset
for arrangementet var fellesskap
og glede, og at friluftsliv og godt
og riktig kosthold holder oss friske.
I anledning kvinnedagen, fikk alle
kvinnene ei rød rose hver.
Fredag kveld samla folk seg til tur
i Refleksløypa i Botnan i regi av
Gjerøy UL&IL. Folk gikk på tur og
fikk tilbud om kaffe og varm saft.
Med hodelykter og lommelykter
gikk de ei runde i skogen hvor
Gjerøy FSK (speidergruppa på
Gjerøy) har satt opp refleks slik at
det går an å gå kveldstur. Denne
løypa er enkel å gå og passer godt
for alle. På slutten av løypa, kan
en – om en er heldig – få møte
småtusser og troll med musefletter,
men for det meste gjemmer de seg,
sies det. 14 mennesker og en hund
var med på turen fredag kveld.
Lørdag ble det stelt til lunsj
på samfunnshuset, i biblioteket.
Møteplass Gjerøy sto for lunsjen.

Polarsirkeltrimmen
Det er ny sesong for polarsirkeltrimmen! Registrer deg på
telltur.no og delta i konkurransen.
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Det ble servert hjemmebakte
brød og rundstykker, nylaga
kaviar og hjemmelaga italiensk
salat. Blåbærsyltetøy fra Gerøy,
brunost og mye annet godt gikk
ned på høykant. De frammøtte
prata og kosa seg, og maula
gulrot, kålrot og sukkererter. Det
ble servert vanlig sunn norsk mat
med melk og kaffe og så frukt
til slutt. Frukt og grønnsaker fikk
folkehelsearrangementet på Gjerøya
fra Bunnpris Vågaholmen. Hoff Mat
på Gjerøy hjalp til med kjøring av
varer. Lokalbutikkene bidrar til trivsel
og hygge i lokalmiljøet vårt, og er
en viktig del av folkehelsa.
Overraskelsen på arrangementet
var sangen av Halvdan Sivertsen,

«Hver gang vi møtes». Lyder
Storhaug spilte keyboard til og
Gunn Strøm var forsanger. Hele
gjengen sang om å «være venna
for livet og å ha det bra». Etterpå
holdt Fritjof Strøm tale for damene
i anledning kvinnedagen, 8. mars.
Alle kvinnene fikk en rød rose hver,
utdelt av Terje Lauritsen og Fritjof
Strøm.
Godt oppunder 40 personer
møtte fram til folkehelselunsjen på
kvinnedagen. Folketallet på Gjerøy
var stabilt hele helga – på grunn av
«troill-ælinga» og innstilte ferjer.
Livet på Gjerøya er godt å leve.
Med lokalbutikk og ungdoms- og
idrettslag, møteplass og ikke minst,
alle øyboerne.

PÅ TUR I RØDØY

Tursti til Kjølvika
Vi vil presentere vår populære og godt oppmerket tursti
til Kjølvika på Nesøya. Den er fire kilomeer lang og går i
lett, kupert terreng.
Det er en vakker og variert løype gjennom alleer av
lauvtrær, over småberg og myrer.
Ved den hvite kalksandfjæra Silsanden i Helstøa,
kan du lese krigshistorie om smugling av våpen og
lytterutstyr fra Shetland. Du kan også lese om de
unike kalksteinformasjonene ”Ressan” som stikk opp av
sanden.
Ta gjerne med grillmat og nyt kveldsolen ved
gapahuken på stranda.
På lavvann kan du gå stranda forbi gapahuken og
gjennom Kjølsøyvalen. Innerst i valen er det merket sti
opp til løypa.

Innvielse av Grillhytta på Fjøsmyra
Tekst og foto: Harry Pedersen
Øresvik ungdoms- og idrettslag hadde påskeaften
innvielsesfest av sin vel 30m2 store grillhytte. Etter
velkomsttalen, med presentasjon av historikk for
de siste års prosjekt på området, ble grillhyttens
unnfangelse og fødsel, som har kostet kr.150.000 og
ca. 600 dugnadstimer, omtalt av leder Reid Engseth.
Det ble servert grillmat med tilbehør, og under
kaffe- og kakeserveringen, ble det delt ut gaver og
blomster til grunneier Mathilde Hilstad, dugnads bygg
formann Frank Ove Engseth, dugnadsarbeidere Tord
Parelius P.Engseth og Einar Pettersen. De økonomiske
bidragsytere Salten Kraftsamband, Nova Sea, Rødøy
Lurøy Kraftverk, Torghatten Nord, Rødøy Elektro,
Rødøy kommune og Nordland Fylkeskommune
som støttet prosjektet med til sammen kr.76.000
- ble takket for uunnværlige bidrag. Samtidig ble
prosjektets vareleverandører Konsvikbygg as, Øresvik

Maskinstasjon, Nilsson Rana og Alhsell Rana, takket
for sine bidrag i forbindelse med varelevering. Det ble
foretatt årlig premiering for ØUIL sine 7 trimbokser,
som totalt i 2013 hadde hatt 2300 besøk.
Arrangementet regnet ikke bort. De minste, 28
i tallet og kledd etter forholdene, var engasjert
med rebusløp og egne aktiviteter utendørs, på og
utenfor Fjøsmyra stadion, mens 29 voksne, med
varme fra åpent ildsted innendørs, satte hverandre i
konkurranse med Quiz. Utpå en klar og stille kveld,
var det også festlig samvær for ca. 25 voksne gjester
til musikk, mat, drikke og mere quiz.
Grillhytten på Fjøsmyra kan gratis eller mot et lite
økonomisk bidrag, lånes ut til barn og voksne, og
oppfordrer til at det tas kontakt med styremedlemmer
for avtale. Øresvik ungdoms- og idrettslag benytter
anledningen til å takke de dugnadsarbeidere som ikke
hadde anledning til å møte opp på arrangementet.

RØDØY-LØVA 1/2014

17

Ny gymsalbygning
på Rødøy
I oktober 2013 ble det inngått kontrakt med
firmaet Solhaug Bygg A/S om bygging av ny
gymsalbygning på Rødøy, til erstatning av
eksisterende Rubb-hall, som ble satt opp i 1997.
Prosjektet har en ramme på kr. 6,0
mill., og omfatter nødvendige rivings- og
klargjøringsarbeider, samt bygging av ny
gymsalbygning på eksisterende fundamenter og
bunnplate, samt etablering av et nytt tilbygg
på ca. 50 m² som skal inneholde inngangsparti,
kjøkken, HCWC, etc.
De fysiske arbeidene er nå kommet i gang, og
prosjektet skal ferdigstilles i september 2014.
Tekst og foto: Kjetil Hansen

Tjongsfjord vannverk
– etablering av ny vannkilde

70 % av grøftene ferdigstilt

De fysiske arbeidene med etablering
av en 4. vannkilde til Tjongsfjord
vannverk ble startet opp i september
2013.
Tekst og foto: Kjetil Hansen
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Prosjektet dreier seg om å etablere
et inntaksarrangement på kote
162 (m.o.h.) i Bjørntindelva på
Tjong, og legge en ca. 4,5 km.
lang overføringsledning(dimensjon
ø 125 mm) fra dette inntaket og
frem til vannbehandlingslegget
på Kilamyran. Ledningen vil føre
”råvann” frem til vannbehandlingsanlegget.

I samme grøft legges fra
vannbehandlingsanlegget en ø 110
mm ledning frem til Tjong, som kan
gi fremtidig forsyning av renset vann
til dette området ved behov.
Entreprenøren – Vågeng Maskin
ANS – har hatt svært god fremdrift
gjennom vinteren, og pr. i dag er ca.
70 % av grøftetracéene ferdigstilt,
også inntaket i Bjørntindelva. Det
gjenstår stort sett grøft gjennom
bebyggelsen på Tjong, der det kan
påregnes noe sprengningsarbeide,
samt kryssing av eksisterende kabler
etc.
Prosjektet har en ramme på ca. kr
5 mill., og Nordland Fylkeskommune
har støttet utbyggingen med kr. 1,0
mill. i tilskudd.
Etter planen skal utbyggingen
ferdigstilles i august 2014, og en vil
da ha fått en sikker og stabil tilførsel
av vann til vannverket.
De senere år har en hatt
betydelige problemer med å
ha tilstrekkelig vanntilførsel til
vannverket, både sommer og vinter,
ved tørkeperioder, og en måtte
også i januar i år pumpe vann fra
Teppskarvatnet(på fjellet) og ned til
inntakskummene.

Rødøyhallen
I juni 2013 vedtok kommunestyret igangsetting av
arbeidene med etablering av en flerbrukshall i Rødøy –
Rødøyhallen.
Tekst: Kjetil Hansen
Flerbrukshallen skal bygges i tilknytning til Tjongsfjord
skole i Kila i Tjongsfjorden.
Det ble satt ned en gruppe som skal arbeide frem
prosjektet klart til kontraktsinngåelse. Gruppen har så
langt hatt 3 møter, og en har i tillegg vært på befaring
på Dønnahallen på Dønna, og ved Ørneshallen på
Ørnes.

Sjakk-kaffe
Tekst: Anita Lykkja
Lørdag 25. januar var det
«Sjakk-kaffe» på biblioteket
på Gjerøy i Rødøy kommune.
19 øyværinger fant veien
til biblioteket, til kaffe og
skuffkake og sjakk-spill.
Noen kom for å lære å
spille sjakk, andre for å
spille et parti mot en verdig
motstander, og noen kom for å se på og drikke
kaffe i lag, og kanskje låne ei bok.
I to timer var 8 sjakk-brett konstant i spill. Det ble
slått på klokker, diskutert strategier og vurdert hvor
mange trekk det ville ta før motstanderen var slått.
Mange unge sjakk-spillere møtte og spilte de
voksne «sjakk matt» raskt og uten nåde. Mens
en satt dypt konsentrert, litt rådvill og «blind» for
spillet, flytta sju-åringen neste brikke uten å
tenke mens han snakket med sidemannen. «Jaja, vi kan si «remi» da, hvis du synes det er greit»,
sa sju-åringen, snill i blikket. Han syntes det gikk
lang tid med den voksne. Ungdommene spilte mot
hverandre, diskuterte nye regler og brukte bøker for
å vise spesielle måter å flytte på.
«Sjakk-kaffen» ble arrangert av Gjerøy Sjakk-klubb
og biblioteket (Prosjekt møtested). Gjerøy Sjakkklubb fikk 14 nye medlemmer. Sjakk-entusiast på
Gjerøy, Fritjof Strøm, sier at klubben vil satse på å ha
«Sjakk-kaffe» en gang hver 14. dag framover våren,
og at alle er hjertelig velkomne. Samtidig med
sjakk-spill var det og muligheter for å låne bøker,
og bibliotek-ansvarlig Anita Lykkja hadde med nye
bøker fra hovedbiblioteket i Tjongsfjorden.
Fritjof Strøm og Anita Lykkja syntes at det var
moro at så mange kom og flott at det er så mange
som er gode til å spille. «Det er trivelig og lett å
arrangere når folk kommer», sa Fritjof.

Illustrasjon: Teknisk etat
Den økonomiske rammen for prosjektet er satt til kr.
32 mill. inkl. mva., der 8,5 mill. er tippemidler, 6,5 mill.
er moms som kommunen får refundert, 2,5 mill. er
dugnad/gaver, og kr. 14,5 mill. er kommunal egenandel
som skal finansieres med låneopptak.
Det er gjennomført erverv av nødvendig tomtegrunn
fra 2 grunneiere(3,5 daa), og det er utført sjaktegraving
på tomten for å få oversikt over grunnforholdene.
Utarbeidelse av tegninger og anbuds-grunnlag pågår
nå for fullt, og en har som mål å få prosjektet ut på
anbud mot slutten av april 2014.
De fysiske arbeidene vil slik sett kunne starte opp
tidligst i juli/august 2014.
Spilleflaten i hallen vil ha en størrelse på 23 x 44
meter, som tilsvarer en standard håndballbane.

Støttekontakt/avlastning

Har du litt tid til overs noen ettermiddager og kvelder,
eller kanskje en helg i måneden? Synes du det er
morsomt og interessant å jobbe med mennesker?
NAV Rødøy og barnevernstjenesten søker etter
støttekontakter og avlastere for barn, unge og voksne.
Støttekontakten har som oppgave å bidra til en aktiv og
meningsfull fritid. Oppdraget innebærer sosialt samvær
og følge til fritidsaktiviteter, turer osv. Avlastning har
som hensikt å gi pårørende nødvendig og regelmessig
fritid. Godtgjøring etter faste satser. Ta kontakt med oss
hvis du er interessert! Kontaktpersoner:
Inger Lise K. Aakre, telefon 21 05 41 08.
Siri Midttun, telefon 21 05 41 08.
RØDØY-LØVA 1/2014
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Gjenåpning av
hovedbiblioteket

Tirsdag 25. mars 2014 kunne
Rødøy folkebibliotek gjenåpne
hovedbiblioteket i Tjongsfjorden,
etter modernisering, rydding og
oppussing.
Tekst: Anita Lykkja
Ungene på Tjongsfjord skole kom
løpende over skoleplassen i vårsola
så søla skvatt. Det er ungene ved
Tjongsfjord skole som har vært
lånerne, de som har kommet og sett
og venta på nytt bibliotek. De har
mala møbler, skrevet bokomtaler
om bøker de har lest, kommet
med forslag til hvordan barne- og
ungdomskroken skulle være.
Fra Mo i Rana kom Sølvi Rise
og Irene Bang fra Nordland
fylkeskommune. De kom med bøker
og filmer og lydbøker som Rødøy
folkebibliotek skal få låne noen
måneder framover. Vidar Solheim
som representerte kulturstyret i
Rødøy kommune var også til stede
og opplevde at hovedbiblioteket
endelig skulle åpne og være
tilgjengelig for alle.
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Ordfører Olav Terje Hoff ønsket
velkommen og åpnet biblioteket og
den lille utstillingen biblioteket har
laga i anledning Grunnlovsjubileet
2014. Han fortalte at Marit
Nicolaysen, forfatteren som har
skrevet om «Svein og rotta», skulle
komme på besøk senere i april.
Alle som ønsker kan også nå få
Ebok-app på telefonen sin, eller på
nettbrettet, og låne bøker også der.

Det er populært og i Nordland har
vi alt ca. 600 ebøker tilgjengelig for
utlån.
Presten vår, Magne Kolvik, kom
også på besøk og synes det er
spennende at det nå blir enda en
samarbeidsmulighet mellom kirka
og kommunen. Magne er glad i
bøker, og leser mye. Han og mange
andre fikk seg Nasjonalt lånekort på
biblioteket denne dagen.

Biblioteket i 2014
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oppussa, rydda og modernisert hovedbibliotek i Tjongsfjorden
Nytt magasin for gamle bøker, samlinger og
dubletter
Bedre distribuering til filial på Rødøy og til
utlånstasjonene av nye bøker, lydbøker, filmer,
spill og magasin
Nye bøker, magasin og depot med lydbøker
og filmer tilgjengelig på hovedbiblioteket
Nasjonalt lånekort
Revidering av bibliotekplan
E-bøker via EbokBib-App
Fornya og oppdaterte internettsider
Nytt musikkanlegg på hovedbiblioteket
Prosjektet Vandrebok
Forfatterbesøk
Utstillinger
Samarbeid med andre kulturinstitusjoner
Biblioteket som møteplass, både i hovedbiblioteket, i filialene og i utlånstasjonene

Åpningstid bibliotek/bokbuss
Biblioteket i Tjongsfjorden
Filialen på Rødøy
Utlånsstasjonen på Gjerøy


Tirsdager kl. 10:00-14:00
Torsdager kl. 17:00-19:00
Hverdager kl. 14:00-15:00
Lørdager kl. 13:00-15:00

Sørfjorden, Myken
Jektvik, Øresvik

Bøker til utlån på butikken
Bøker til utlån på skolen

Bokbuss
Tirsdag 20. mai, 3. juni, 17. juni
Jektvik skole 
kl. 09:50-11:00
Joker Jektvik 
kl. 11:00-11:45
Nordvernes v/Reidar Jensen 
kl. 12:45-13:00
Stopp Kvalvika 
kl. 13:15-13:40
Breivik 
kl. 14:15-14:30
Tjong 
kl. 14:45-15:10
Sleipnes 
kl. 15:30-15:50
Bunnpris Vågaholmen
kl. 15:55-16:20
Ågskardet v/ferjekai 
kl. 16:35-16:50

Hilstad 
Øresvik skole 

Tirsdag 27. mai, 10. juni
kl. 10:55
kl. 12:30-13:15

Lesestund
med bamser
Torsdag 3. april kom det to fine bamser til biblioteket
i Tjongsfjorden. De kom helt fra Narvik, og ville gjerne
lese historier for barna i Tjongsfjorden. Barn og voksne i
Tjongsfjorden liker nok bamser veldig godt, for det kom
over 40 mennesker som ville høre og se bamsene på
biblioteket denne torsdagen.
Tekst og foto: Anita Lykkja
Bamsene Bromla (Anita Mathisen) og Binna
(Tonje Forsett) har vært på turne med denne
bamseforestillingen i over 15 år, og med Rødøy
folkebibliotek har bamsene besøkt alle folkebibliotek
og alle kommuner i Nordland. Derfor var det ekstra
hyggelig at det kom så mange barn og voksne.
Bamsene mente at det er viktig med historier, og det er
hyggelig og bra at de voksne leser for barna sine.
Bamsene leste to historier for de frammøtte barna,
ogFraviste
bilder på en storskjerm fra bøkene. Ei bok
skoleavisen
om Jakop og Neikop av Kari Stai, og så boka om Odd
som tror hodet hans er et egg av Lisa Aisato. Han var
så redd for å knuse hodet sitt, og det forstår vel alle.
Men så gikk det bra fordi hodet hans ble kokt. Det er
veldig moro å lese for barn, for de er så gode tilhørere.
De ler og fniser, hviner og har det veldig moro. Barna i
Tjongsfjorden var også veldig opptatt av noe som heter
«revy» denne torsdagen, og en mente at dette måtte da
være en «bamserevy».
Barna som kom til Rødøy folkebibliotek på torsdagen
den 3. april, fikk bamseboller med melis på og saft etter
forestillingen. Glade barn med bolle i hånda gikk hjem
og fikk kanskje lyst til å høre flere historier og møte flere
bamser, på biblioteket eller andre steder.
RØDØY-LØVA 1/2014
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Svein og rotta
Tekst og foto: Anita Lykkja
Fredag 11. april kom forfatteren
Marit Nicolaysen på besøk til Rødøy
kommune. Ungene på skolene i
Tjongsfjorden og i Jektvik fikk møte
henne, og høre henne fortelle om
bøkene sine. Ikke minst om rotter
fikk de vite mye om rotter. Marit
Nicolaysen har skrevet 13 bøker
om Svein og rotta hans, Halvorsen.
Bøkene blir lest av veldig mange
unger i Norge, men de har blitt
oversatt til andre språk og leses av
mange i andre land også.
Marit Nicolaysen liker rotter, og hun fortalte om
rotta til Svein, Halvorsen, og om andre rotter hun
hadde hatt som kosedyr. Tilhørerne i Tjongsfjorden
og Jektvik var veldig interesserte og fulgte nøye med,
spurte og kommenterte når Marit fortalte. Mange
av ungene hadde lest en eller flere av bøkene om
Svein og Halvorsen og var opptatt av historiene, om
tegningene i bøkene og om hvordan en forfatter
kommer på alle tingene som skjer i bøkene. Noen

hadde også med seg private bøker, som Marit
signerte og skrev en hilsen i. Det var stas både for
ungene og for Marit Nicolaysen.
Etter at Marit Nicolaysen var ferdig, takka ungene
høflig for besøket og mente at det var moro og
spennende å få en ordentlig kjent forfatter på besøk.
Marit syntes at det var veldig hyggelig å komme til
Rødøy og holde foredrag for så mange interesserte
og høflig unger. Kanskje blir det flere forfatterbesøk
og kanskje kan det føre til at flere leser mange flere
bøker.

Anerkjennelse for høy
kvalitet på laks til USA!
Det er hyggelig at lokale
bedrifter blir lagt merke
til og verdsatt i de store
markedene. I forbindelse
med Whole Foods Market
sin årlige prisutdeling til
sine leverandører så har
de valgt å sette pris på
Selsøyvik Havbruk og
Kvarøy Fiskeoppdrett.
Whole Foods Market
har 60.000 forskjellige
leverandører av produkter
til sine butikker, hvert
år har de en galla hvor
de deler ut forskjellige
priser til 20 av de beste
leverandørene innen
forskjellige kategorier.
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– For Selsøyvik og
Kvarøy å få annerkjennelse for laksen vi har levert
det siste året er fantastisk
og en stor ære. Prisen
har vi fått for, vår jobb
med standarden som er
særegen for Whole Foods
og kvaliteten på laksen vi
har levert. Samarbeidet
med Whole Foods Market
og Blue Circle Foods har
hittil vært fantastisk, vi
har levert 3.500 tonn
laks direkte til butikkene
i perioden. For oss som
oppdrettere å ha den
direkte kontakten med
markedet og kundene er
en berikelse.

Fra venstre: Gjermund Olsen, Kvarøy Fiskeoppdrett – Bill Cole, Blue
Circle Foods – Aksel Olsen, Selsøyvik Havbruk – Alf-Gøran Knutsen,
Kvarøy Fiskeoppdrett AS – Lucian Basile, Whole Foods Market.

Nyrestaurert og vårfin frikirke
Søndag 6. april var det fint vårvær på Gjerøya. Stor stas
var det når Rødøy Frikirke skulle åpne kirka på Gjerøy
igjen etter oppussing og restaurering.
Tekst: Anita Lykkja
Folk på Gjerøy gikk i finstasen til kirka, litt spente
og høytidsstemte, og la merke til alt som fint var. I
veikanten strakte Tussilagoen seg mot sola, og Gåsbuen
varsla at den nå var kommet til øya. Det var også
ordfører i Rødøy kommune, Olav Terje Hoff, rådmann
Kitt Grønningseter , og representanter fra kirka i Rødøy
med Magne Kolvik i spissen, sammen med mange andre
fra fjern og nær.
Det ble en flott åpning. Det
var gudstjeneste og mye sang.
Folk sang med alle sammen
– en fikk nesten følelsen av å
være med i et kor. Den som
ikke så ofte går i kirka, kan
nok bli litt forundret over at
mange var med og at alle sang
så flott. Med mye fin sang og
spill ble våren og Frikirka til en
trivelig søndagsopplevelse for
alle de frammøtte.
Slik er det med Frikirka
på Gjerøy, den er liksom
litt mer enn ei vanlig
kirke. Kultur, musikk,
barne- og ungdomsarbeid,
speidergruppe, god mat og
mange arrangement for alle er
vanlig. En er velkommen om
en er medlem eller ikke, og slik
blir det til at mange møter på
mange arrangement som kirka
har.

Pastor Finn Tore Eivik viste stolt fram lysbilder og
fortalte om restaurering og oppussing, og så nå fram til
å endelig kunne ta i bruk den fine kirkesalen igjen. Det
var overrekkelse av blomster til de som hadde vært med
og pussa opp. Og det var mange. Både kirkefolk og
malerfirma og lokale fagfolk. Kvinner og karer har jobba
om lag et halvår. Resultatet er nytt eikegolv av fineste
kvalitet, det skal vare lenge. Vegger og tak er blitt kvite,
og fontveggen er blå med det enkle lyskorset som var
der før. Alterbordet og prekestolen er restaurert i blått
og kvitt. Og nyvaska kvite lingardiner var også oppe. Alt
var vakkert og vel istand på søndagen, denne nydelige
vårdagen, på Gjerøy.
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Årets konfirmanter
UNDEVISNING OG SOSIALT
FELLESSAKP
Årets konfirmantkull består av
nitten flotte ungdommer fra
ulike deler av kommunen. I løpet
av året har de vært samlet til
undervisning og sosialt fellesskap,
både lørdagssamlinger og
weekender med overnatting.
I slutten av januar hadde vi ei
kjempefin samling i Sørfjorden
med undervisning og friluftsliv,
og avsluttet med gudstjeneste på
søndag. Tradisjonen tro avslutter
vi konfirmasjons-forberedelsene
med weekend og gudstjeneste med
sterk konfirmantmedvirkning i mai.
Og i år legger vi denne samlinga til
hovedkirka vår på Rødøya!
GODT SAMARBEID
Vi har godt samarbeid med
nabomenighetene i regionen, både
år det gjelder undervisning og rent
praktiske løsninger. Dette betyr
bl.a. at konfirmanter fra Ågskardet
i Meløy følger opplegget hos oss
sammen med resten av årskullet
ved Tjongsfjord skole, og at noen av
våre konfirmanter på samme måte
kan velge å følge opplegget i Lurøy.
Og så har vi enkelte år hatt gleden
av å ha konfirmanter fra Frikirken
som følger opplegget sammen med
oss – og det er også tilfelle i år!
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Marcus Sjöberg, Andrea Hansen, Jens Martin Hansen, Mathias Danielsen, Lasse Våtvik Aga, Ragnhild
Monsen, Stein H. Hilstad, Torstein Einvik, Tobias Hansen, Mons Ivar Kvalvik, Viktor Mikalsen, Magnus Bakkeland Meløysund, Tomas Bruun Olsen, Celine Aga, Frida Engøy, Natalie Olsen, Maria Engøy Johansen.
Albert Johannessen og Ida Sofie Karlsen var ikke til stede da bidet ble tatt.
MANGE KONFIRMASJONSSTEDER
OG -HELGER
I utgangspunktet legger menighetsrådet opp til å arrangere
konfirmasjoner i de tre kirkene vi
har i sognet: Rødøy, Sørfjorden
og Tjongsfjorden. Spesielt for
i år er at vi har vi konfirmant i
Sørfjorden kirke – kanskje den siste
sørfjordkonfirmanten på ei stund.

Dersom det er ønskelig
og praktisk mulig tilbyr vi å
gjennomføre konfirmasjoner
også andre steder der det er
konfirmanter. Og i år betyr det både
konfirmasjon i Værangfjorden,
og at konfirmanter fra Rødøy blir
konfirmert i Aldersundet kirke
og Nesøy kapell sammen med
lurøykonfirmanter!

DØPTE
01.12.13 Even-Nikolai Kildal, Bodø, døpt i
Tjongsfjord kirke
02.03.14 Tuva Kvalvik Abelsen, Tjongsfjorden, døpt
i Tjongsfjord kirke

I år gjennomføres
konfirmasjonene
etter følgende plan
Dato
3. mai
1.juni
1.juni
8. juni
9. juni
22. juni

Kl.
11:00
11:00
11:00
11:00
12:00
11:00

Sted
Aldersundet kirke (Lurøy)
Tjongsfjord kirke
Nesøy kapell (Lurøy)
Rødøy kirke
Sørfjorden kirke
Værangfjord kapell

DØDE
Ella Kristine Olsen, Rana, født 1925, døde 18.11.13,
gravlagt på Melfjordbotn gravgård.
Odd Gundersen, Tjongsfjorden, født 1930, døde
18.11.13, gravlagt på Tjongsfjorden gravgård.
Margrethe Johnsen, Ågskardet, født 1925, døde
04.12.13, gravlagt på Tjongsfjorden gravgård.
Jan Georg Kristoffersen, Jektvik, født 1931, døde
05.12.13, gravlagt på Søgne kirkegård.
Marianne Arntsen, Rødøy, født 1934, døde
18.12.13, gravlagt på Aldersund gravgård.
Sigrid Johanna Mathisen, Tjongsfjorden, født 1923,
døde 21.12.13, gravlagt på Tjongsfjorden gravgård.
Alfhild Dortea Kvarv, Tjongsfjorden, født 1915, døde
08.01.14, gravlagt på Tjongsfjorden gravgård.
Anna Kristine Johansen, Tjongsfjorden, født 1929,
døde 10.02.14, gravlagt på Tjongsfjorden gravgård.
Alfhild Lunheim, Ibestad, født 1918, døde 02.03.14,
gravlagt på Gjerøy gravgård.
Magnus Moen, Sundøy, født 1950, døde 21.03.14,
gravlagt på Gjerøy gravgård.

Formiddagstreff
Meløy søndre frikirke har en lang tradisjon på å
arrangere formiddagstreff i menigheten.
Nå har de kommet til menigheten i Tjongsfjorden og
foreslått et samarbeid med disse treffene.
Treffene annonseres og avholdes cirka en gang i
måneden. Det er meningen at det skal veksles på å ha
treffene på Åg frikirke og i Tjongsfjord kirke.
På disse formiddagene er det sosialt samvær med
kaffe, sang, andakt, utlodding og andre aktiviteter som
konkurranser og quiz.
Vi håper mange kan delta på disse treffene, og ta
kontakt hvis det er utfordrende å komme seg, så er det
sikkert noen som kan være behjelpelig med dette!
Tirsdag den 5. mars var det et slikt formiddagstreff i
Tjongsfjord kirke der de hadde besøk av frikirkepastor i
Sogne og tidligere menighetssekretær i Rødøy menighet
Leif Inge Jensen, opprinnelig fra Selsøyvik. Dette ble en
flott stund med mye sang, andakt og sosialt samvær!

200-årsdag
I 1814 nådde ingen representanter fra Nord-Norge fram
tidsnok til å delta i grunnlovsforsamlingen på Eidsvoll.
Men mange steder ble det holdt en spesiell gudstjeneste
i kirken, der man lovet troskap mot fedrelandet og ba
for myndighetene. 2. juni er det på dagen 200 år siden
denne historiske forbønnsgudstjenesten fant sted i
Rødøy kirke. Vi vil gjøre som den gang – samle oss til en
spesiell gudstjeneste 2. juni på (tilnærmet) samme sted.
Mer detaljer kunngjøres senere.

Nanna Margrete Hansen, Konsvikosen, født 1922,
døde 01.04.14, gravlagt på Rødøyvika gravgård.
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I HERRENS HENDER
Salme 95,4-5: «Herren har jordens dyp i sin hånd og
fjellenes topper i eie. Havet er hans, for han har skapt
det, det faste land har hans hender formet. Kom, vi vil
bøye oss og tilbe, bøye kne for Herren, vår skaper!»
Tekst: Magne Kolvik
De fleste gleder seg over skaperverket. Over naturen jord og fjell og sjø, blomster, fugler og dyr. Fra én side
sett er vi jo også selv kommet fra naturen, - og dit går vi
tilbake. Av jord er du kommet - til jord skal du bli.
Det er bra når vi kan glede oss over naturen, og helst
gjøre noe ut av kontakten med den. Det kan ligge både
helsebot og sjelebot i det. Så langt er de fleste enige. Vi
trenger naturen, – og vi må ta vare på den!
På kristent hold vil vi gå et skritt videre, og si det slik:
Vi er natur, ja,– men vi er også mer enn natur. Vi er støv,
ja, – men vi er også mer enn støv. Både vi og naturen
forøvrig er skapt av Gud og tilhører ham. Derfor er det
ham vi skal bøye oss for. Det er ham vi skal tilbe!
Mange har opplevd å sitte på en fjelltopp - eller å
være i en båt utpå havet – og bli fylt av undring, en
slags ærefrykt. Både overfor naturen – og overfor ham
som skapte den. Naturen forteller nemlig om en mektig
Gud. Den minner oss om hvor avhengig vi er av at han
bærer oss og holder oss oppe.
Men det er begrenset, det naturen forteller om Gud.
Den forteller ikke hvordan Gud er til sinns imot oss,
om han bryr seg om akkurat meg og deg. På en fin
solskinnsdag er det jo lett nok å tro på Guds godhet.
Men når havet reiser seg og bryter båten ned? Eller når
det er snøstorm i fjellet? Nei, det vitnesbyrdet naturen
gir om Gud, er noe usikkert og begrenset.
Heldigvis finnes også Bibelen. Der møter vi evangeliet
om Jesus Kristus. Det er han som viser oss hvordan Gud
egentlig er til sinns imot oss. Hos ham ser vi at Gud bryr
seg om oss, og at våre synder kan tilgis. Hos ham finner
vi rettledning for livet, og trøst imot døden.
Kristendom er å øve seg på å si ja til dette. Å falle til
ro i Guds hender – i Jesu navn. Å møte Gud der hvor
han har invitert oss til å møte ham, – først og fremst hos
Jesus Kristus.
Det går an å være på fjellet og be til Gud, – han
«som har jordens dyp i sin hånd og fjellenes topper i
eie» - han som har åpenbart seg i Jesus Kristus. Det går
an å være ute på havet og beundre Guds storverk der,
og fremdeles be til ham i Jesu navn. Det går an på en
vakker solskinnsdag – og det går an når uværet for alvor
bryter løs over oss. Uansett hva som skjer – i liv eller
død – så får vi være i Guds sterke hender! Hos ham er
vi alltid velkommen – i Jesu navn. Det betyr håp, også
utover døden.
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Hurra!
Det er med stor glede vi har fått melding om at
sokneprest Magne Kolvik har sagt ja til å utvide sitt
engasjement som vikarprest i Rødøy til 1. juli 2015.
Vi i stab og menighet er meget fornøyd med å få
beholde Magne og han kone Agnes i området vårt ett
år til!
Måtte Guds rike velsignelse følge ham i den tjenesten
han gjør i Rødøy!

KONTAKTINFORMASJON
Menighetskontoret
Solhøgda
8185 Vågaholmen
Telefon 75 09 80 90
E-post: post.kirken@rodoy.kommune.no
Kirkeverge Valborg Seljevoll Fagereng,
tlf.: 75 09 80 91/mobilnr.: 915 45 995
E-post: kirkevergen@rodoy.kommune.no
Sokneprest Magne Kolvik
tlf.: 75 09 80 92/mobilnr.: 950 07 281
E-post: soknepresten@rodoy.kommune.no
Kirketjener/graver Jann Odin Falch,
mobilnr.: 916 80 072
Organist Iustina Nakhtigal, mobilnr.: 943 30 374
Sekretær Inger Johanne Sleipnes
Menighetskontoret ligger på Rådhuset i
Vågaholmen.
Kjernetid for betjening av publikum er
mandag-fredag kl. 10.00-15.00.
Onsdag og lørdag er satt av som presten
og organistens fridager.

Kisten
leirsted
Rødøy menighetsråd har
bestemt at de skal selge
Kisten. Det har vært en
lang og tung prosess, men
nå er avgjørelsen tatt.
I 1984 fikk menigheten
kjøpte Kisten av Wilhelm
Hoff. Menighetsrådet
vedtok derfor å gi
hans etterkommere
tilbakekjøpsrett til
markedstakst.
Olav Terje og Liv Bente
Hoff har besluttet å kjøpe
tilbake Kisten. Vi er glade
for at Kisten kan gå
tilbake til familien Hoff,
selv om det er med vemod
vi må se at vi ikke klarer
å ta vare på denne perlen
selv.

Foto: Ragnvald Seljevoll

Gudstjenester
mai-september 2014
Uke
18
19
20
20
22
23
24
24
25
27
28
28
29
31
31
32
32
33
34
36
37
37
38

Dato
04.05.14
11.05.14
17.05.14
18.05.14
01.06.14
08.06.14
09.06.14
15.06.14
22.06.14
06.07.14
13.07.14
13.07.14
20.07.14
03.08.14
03.08.14
10.08.14
10.08.14
17.08.14
24.08.14
07.09.14
14.09.14
14.09.14
21.09.14

Kl
11:00
15:00
12:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
18:00
11:00
11:00
16:30
11:00
18:00
11:00
12:00
11:00
11:00
16:00
12:30

Kirke
Storselsøy skolekapell
Rødøy kirke
Rødøy kirke
Nesøy kapell
Tjongsfjord kirke
Rødøy kirke
Sørfjorden kirke
Gjerøy frikirke
Værangfjord kapell
Tjongsfjord kirke
Rødøy kirke
Myken forsamlingshus
Værangfjord kapell
Tjongsfjord kirke
Sørfjorden kirke
Selsøyvik skole
Myken forsamlingshus
Storselsøy skolekapell
Melfjordbotn bedehus
Tjongsfjord kirke
Rødøy kirke
Værangfjord kapell
Sørfjorden kirke

Gudstjeneste

Konfirmasjon
Konfirmasjon
Konfirmasjon
Konfirmasjon
Friluftsgudstjeneste

Menighetstur

Med forbehold om endringer, følg med på oppslag!
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La navnet hans bestå til evig
tid, skyte friske skudd så lenge
solen er til! De skal velsigne
seg ved ham, alle folk skal
prise ham salig.
Salme 72, 17

Foto: Ragnvald Seljevoll

FELLES MENIGHETSTUR
TIL MELFJORDBOTN
24. august 2014
Tradisjon tro vil vi også i år arrangere felles tur til Melfjordbotn med gudstjeneste, sangmøte og sosialt fellesskap.
Vi tar med oss litt mat og ordner med felles bespisning, kaffe blir servert.
PROGRAM: Gudstjeneste kl 12.00. Bespisning, Sangmøte. Kollekt til Melfjordbotn bedehus. Eget opplegg for barna.
Skyssbåt fra Nordnesøy, Storselsøy, Selsøyvik, Gjerøy, Rødøy, Jektvik, Kilboghamn og Sørfjorden etter behov.
Bindende påmelding til menighetskontoret,
e-post: post.kirken@rodoy.kommune.no
tlf 75 09 80 90 innen 19.08.14.
Pris for skyss kr 300,- pr pers. Barn under 16 år, halv pris. Barn under 4 år, gratis.
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