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HILSEN FRA ORDFØREREN
Temperaturen er sju åtte grader og det nærmer seg en
velfortjent sommerferie. Det er tid for å gjøre de siste vedtak
før sommeren, blant annet med godkjenning av regnskap
som viser et lite overskudd.
I kommunen er aktiviteten stor. Det bygges smoltanlegg
i Reppen, hallen har kommet langt og det er gjort
utbyggingsvedtak for Smibelg/Storåvann Kraftverk.
Sistnevnte har det vært arbeidet med i en årrekke, og gleden
var stor når det endelige utbyggingsvedtaket ble gjort. For
kommunen vil det ha uvurderlig betydning i fremtiden. En
stor takk og gratulasjon til SKS og Helgelandskraft, som
forente sine krefter og gjorde dette gode og fremtidsretta
vedtak. I tillegg står vi foran en utbygging av Alderstun
Omsorgssenter, Rødøya Omsorgssenter, bygging av
boliger for folk med funksjonshemning og flere nye
gjennomgangsboliger. Vil derfor si at det er meget stor
aktivitet i kommunen for tiden.
Vi nærmer oss høsten med et valg der vi har fire gode
lister som er godkjent, ønsker Arbeiderpartiet og Kristelig
Folkeparti velkommen tilbake til den politiske hverdagen.
Med den kommunestrukturdebatten som pågår nå er det
vel en stor mulighet for at dette blir siste valget der det blir
avholdt valg der Rødøy er kommunenavnet. I den politikk
sittende regjering fører er det helt klart en forutsetning at
kommunene skal bli større, mer robuste og få tillagt flere
oppgaver. For det nye kommunestyret vil det det bli en
periode der man må gjøre valg om hvilket alternativ som vil
gi innbyggerne i Rødøy den best mulige samfunnsutvikling.
I undersøkelsen som ble sendt lokalutvalgene var
konklusjonen helt klar på at det ville være positivt for
tjenestetilbudet å bli en del av en ny større kommune. Etter
mitt skjønn blir dette et svært viktig kommunevalg der det
nye kommunestyret må gjøre sitt valg av alternativ innen
første juli 2016. Etter det vil omstilling være et nøkkelord
frem til 1.1.2020 når den nye kommunen skal være formelt
etablert. Kanskje vi må venne oss til å tenke på kommune på
en annen måte. De som føler seg som Rødøyfjerdinger vil jo
uansett alltid være det. Uansett tror jeg det vil være viktig å
fokusere på de positive ting dette kan medføre og prøve å
gripe de mulighetene som byr seg.
I tillegg til daglig drift av kommunen vil nok arbeidet med
kommunestruktur være et sentralt emne for de som blir
valgt inn i kommunestyret i neste periode.
Vil med dette ønske Rødøys innbyggere en god sommer
og et godt valg senere på året!

Foto: Anita Lykkja

Olav Terje Hoff, ordfører

RØDØY KOMMUNE

rodoy.kommune.no
Telefon 75 09 80 00
Telefaks 75 09 80 01
E-post: postmottak@rodoy.kommune.no
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FRA REDAKSJONEN
Brosjyren ”det gode liv” er på norsk og engelsk

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.

Nå henger det reklameplakater for Rødøy på ferger, fergeleier,
hurtigbåter og informasjonstavler. Den nye brosjyren deles ut
til gjester som er på besøk, eller som vurderer å ta turen. Veien
kan enkelte ganger bli litt rask gjennom kommunen, enten
på Kystriksveien eller med Nordlandsekspressen. Vi håper at
brosjyren skal bidra til at gjester blir spente på hva vi har å by
på i Rødøyfjerdingen, og ønsker å tilbringe litt mer tid med
kystfolket her under polarsirkelen. Vi har valgt å trekke frem
våre samarbeidspartnere på turisme og aktiviteter, for å få
best mulig drahjelp i informasjonsarbeidet. Har du en plass du
ønsker å henge opp plakat eller å dele ut brosjyre, ta kontakt.
Om få dager skal kommunestyret ha sitt siste møte før
sommeren og før valget i september. Det har vært en hektisk
vår og forsommer. Svært mange
prosjekter har blitt vedtatt, og skal
nå gjennomføres. Flere planer er
under utarbeidelse og på høring.
Kommunereformen pågår. Vi utreder
både mot Nord-Helgeland og
Meløy/nordover. Vi holder et høyt
aktivitetsnivå helt inn i ferietiden, og
skal selvsagt holde hjulene i gang
gjennom sommeren!
Nå gleder vi oss til også å nyte
det gode liv i Rødøyfjerdingen, med
lange dager, innrykk av glade gjester,
strandliv og reker på kaia. Vi ønsker
alle en eventyrlig sommer!
Kitt Grønningsæter, rådmann
RØDØY-LØVA 2/2015
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Rødøyhallen
Taktekking og innsetting av vinduer er ferdig og bygget
er således nå tett. Bunnledninger og rør i grunnen er
lagt, og alle gulv i hallen er støpt.
Leskuret mellom skolen og samfunnshuset – som skal
bort – har Tjongsfjord Idrettslag revet på dugnad.
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Framover vil øvrige, innvendige arbeider med
skillevegger innredning etc. starte opp.
Bygget skal være ferdig 1. desember 2015.

17. mai i Rødøy,

på Myken

Myken Velforening organiserer
nasjonaldagen. Butikken ble i år
pyntet av Kristin. Magnus Mathisen,
som er leder i Myken Vel holdt tale
til minne om dem som har tapt
livet på havet. Blomster ble lagt på
minnestøtta. Bjørn holdt en fin tale
om barndommen under krigen. Det
var også i år 17. mai-tog på Myken,
masse kaker og god mat med kaffe
og brus.
Det var en veldig fin og vellykket
dag. Det som var uvanlig, var at de
hadde festen i butikken, men det
var på grunn av at de var bare 26 og
mente at forsamlingshuset var for
stort for gjengen som var på Myken
i år.
Men det var en minnerik og fin
dag, som det skulle være.
Foto: Hafsteinn Asgeirson
Tidlig om morgenen den 17. mai
var årets komiteformann oppe på
Varden på Gjerøyfjellet med flagg
og bunadkledd datter Catrin for å
sette opp flagg og for å hylle den
viktige dagen.
17. mai på Gjerøy var som vanlig
en spesielt hyggelig dag. Både
fastboende og gjester var med
hele dagen. Det var mange felles
aktiviteter og mye god mat, med
kaffe og kaker etterpå. Utdeling av
premier og utlodning hører med på
Gjerøy.
Talen i år ble holdt av Ragnhild
Monsen og Ingvild Karlsen. Ingvild
var lita jente under 2. verdenskrig
og Ragnhild er 16 år nå. Sammen
fortalte de sine historier om krigen.
Det var en stolt forsamling som
reiste seg og sang nasjonalsangen
vår, “Ja, vi elsker” etter talen, og
styrken og gleden var ualmindelig
stor i år.
Årets skytekonkurranse ble vunnet
av Wenche Kristiansen, som vanlig
uten hard motstand. Dag Tore Strøm
vant herreklassen etter omskyting
med Hans Olav Aakre, og begge
måtte skjerpe seg kraftig for å slå
Wenche, som er øyas skarpskytter.

på Gjerøyfjellet

Foto: Inger Lise Kvalvik Aakre
RØDØY-LØVA 2/2015
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Tjongsfjordfestivalen
Dato er satt til helga 17.-19. juli. Oppsettet på festivalen
blir i utgangspunktet likt som i 2014. Det kan være at
det kommer tillegg/endring i noen av aktivitetene, og
tidspunktene for de forskjellige aktivitetene er ikke klar
og vil bli annonsert etterhvert.

FREDAG
• Åpning av festivalen
med kulturkonsert
for barn og voksne
på Tjongsfjord
samfunnshus med
lokale artister (sang
og revy). Det blir salg
av kaffe og kaker.
• Pubaften med
levende musikk på
Tjongsfjord gjestegård
(aldersgrense 18år)
LØRDAG
• Mulig kunstutstilling
i lokalene til Falch
gamle handelssted
-Rødøymesterskapet i
fotball på Tjongsfjord
stadion -Aktivitet
i Tjongsfjord
båtforening for barn
og voksne, samt
matservering
* Barneunderholdning
på samfunnshuset,
med enkelt kiosksalg.

•

Dansefest på
samfunnshuset
med Intermezzo
(aldersgrense 15år)

SØNDAG
• Mulig kunstutstilling
i lokalene til Falch
gamle handelssted
• Rødøymesterskapet
i fotball, sluttspill på
Tjongsfjord stadion
• Konsert med Ola
Bremnes i Tjongsfjord
kirke.
Ved behov for overnatting, kontakt
Tjongsfjord gjestegård
tlf. 750 98 360.
Det jobbes med å sette
opp transport fra kretsene
i kommunen, og i den
forbindelse er det ønskelig
med tilbakemelding om
noen av aktivitetene skulle
være av interesse.
Kontakt Jimmy Krogh,
tlf. 995 52 139
epost: jimm-k@online.no

Tinestafetten ved Tjongsfjord skole

Kilde og foto: Tjongsfjord skole
Tirsdag 12.mai var det duket for den årlige Tinestafetten
ved Tjongsfjord skole. 70 elever fordelt på ni lag deltok
på stafetten. Ungdomsskoleelevene var lagledere, og
barnehagen stilte opp som heiagjeng med flagg og
heiarop. Etter stafetten fikk alle deltakerne en velfortjent
premie. Til lunsj hadde Tjongsfjord helselag stilt opp og
laget grønnsakssuppe til alle elevene. Et kjærkommet
avbrekk fra den tradisjonelle matpakken.
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Spesiell markering av 8.
Den 8. mai ville vi på Gjerøy skole og Gjerøy barnehage
markere dagen litt ekstra, ved å gå i 8. mai tog, og gå i
flaggborg på fjellet.

mai på Gjerøy
På Gjerøyfjellet: Reidar Monsen, Ragnhild Monsen,
Lill-Sofie Strøm, Anne Marie Storhaug, Stine Beate Karlsen,
Ilya Korneev og Benjamin Aakre.

Tekst og foto: Anne Marie G. Storhaug
Foto: Jorunn Ø. Monsen
Den 8. mai 2015 var det 70 år siden krigen tok slutt i
Norge den 8. mai 1945. Dette hadde vi lyst til å markere
ekstra. På skolen vår har vi det slik at etter 2. time har
vi 20 minutter med fysisk aktivitet, så denne dagen
brukte vi de 20 minuttene til å gå i flaggtog sammen
med barnehagen, til fergekaia og tilbake. Det var veldig
koselig. Vi sang sanger som Norge i rødt hvitt og blått,
og vi fikk flere andre personer i hus vi passerte, til å
komme ut og veive med flaggene.
Senere på dagen gikk vi i 8. og 9. klasse opp på
Gjerøyfjellet, i flaggborg. Da vi kom opp på toppen sto
vi og veivet med flaggene og sang nasjonalsangen. De
som var nede på skola sa etterpå at de kunne høre og
se oss helt ned!

Melfjorddagen
Melfjorddagen 2015 er stort sett ferdig planlagt.
2014 var et rekordår for Melfjorddagen, med blant annet
bestenotering i antall besøkende. I tillegg arrangerte vi
for første gang musikk også fredag.
Ca. 610 betalende opplevde de to dagene, med 450
betalende på lørdag. Melfjorddagen sto i 2014 for
nybygg i form av blant annet ny salgsbod til ca. 60 000
kroner.
Musikk for årets utgave er stort sett klar, Snoopy,
Prugel&Stern, Intermesso og Full rulle er tre av fire band
som spiller på Melfjordscena 4. og 5. juli.

Vi utvider tilbudet fredag med større band enn i
fjor, i tillegg øker vi musikkbudsjettet noen tusen. Vi
kommer til å kjøre på som vanlig, og i Melfjorden blir
det kjempefest!
Gratis teltcamping. Konsert fredag i stortelt fra ca.
kl 2030, fredag folkefest fra kl 19. Velkommen!
Se www.melfjorddagen.no for mer info.
Full rulle

RØDØY-LØVA 2/2015
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Mestring på høyt nivå

sosiale aktiviteter, går på tur, sitter
rundt leirbålet, sløyer fisk og gjør
andre oppgaver som hører leir-livet
til.
Siste dag er det klart for tur
over Manna, i år i nydelig solskinn.
Etter tur er mange slitne og klare
for å dra hjem, mens andre har
mye energi igjen. Men én ting har
de til felles, de har klart det, de
har mestret å sove ute i Lavvo i to
netter, og dét er noe å være stolt
av!

Noen har gruet seg i flere uker,
andre har gledet seg siden i fjor.
Noen har pakket i flere dager,
mens andre ikke er klar over
hva foreldrene har pakket med.
Stemninga er spent, det er klart for
Camp Gjerøy, leir for alle 5. og 6.
klassinger i kommunen.
Tekst: Christina Heimdal
Foto: Lars Kristensen og Anita Lykkja
Det er siste uke i mai og 46 barn
har gjort seg klar til å tilbringe over
to døgn på leir. I forkant har mange
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voksne jobbet med forberedelser til
leiren. Noen med store oppgaver,
andre med mindre oppgaver, men
alle like viktige for å få leiren til å gå
rundt.
Hovedfokuset med Camp Gjerøy
er å gjøre unge mennesker kjent
med kystkulturen og de aktiviteter
som tradisjonelt har vært drevet
i vårt nærmiljø, samtidig er det
fokus på å sikre grunnleggende
frilufts-ferdigheter for alle barn og
unge. På dagtid deltar elevene på
times-aktiviteter med fisking, roing,
førstehjelp, spikking, orientering,
naturfag og livet i leiren. I tillegg
overnatter elevene i lavvo, deltar på

RØDØY-LØVA 2/2015
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Velkommen tilbake!
Som en del av forberedelsen til
hybel-livet inviteres avgangselevene
i Rødøy hvert år til 10. klassetreff
med hybelmatkurs og fokus på det
kommende hybellivet.

Målet med tiltaket er blant annet
å forberede ungdommene på det
kommende hybellivet, samtidig
som en styrker samholdet i
ungdomsgruppa i kommunen.
Arrangementet er lagt til skoletiden,
og går over én skoledag. På
treffet er det fokus på hybelliv,
presentasjon av hjelpeapparatet
som finnes i og utenfor kommunen,
samarbeidsoppgaver elevene i
mellom, fokus på hvordan lage god,
enkel og sunn hybelmat, samt felles
måltid på slutten av dagen. I år var
både ernæringsfysiolog Hildbjørg
Brænden Knutli og tannpleier May
Hilde Korneliussen inne, med fokus
på ernæring og tannhelse. Rødøy
kommune benytter anledningen
til å ønske årets avgangselever
lykke til på videregående skole, og
velkommen tilbake til Rødøy!

10
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Folkehelseseminar
med fokus på
hybelungdom
I mai inviterte folkehelsekoordinator i Rana til
folkehelseseminar med fokus
på hybelungdom. Formålet
med samarbeidet er å fremme
trivsel og helse, samt forebygge
frafall i videregående skole.
Det gjennomføres nytt møte til
høsten, Helgeland ungdomsråd
inviteres med i det videre
arbeidet.

Mens du venter på
ambulansen
Den 9. mai ble det avholdt repetisjonskurs for førstehjelpsgruppene som
deltar i ordningen «Mens du venter på ambulansen». Ordningen er organisert
av Stiftelsen Norsk luftambulanse.
Det var instruktørene Hege Johansen og Terje Gjertsen som ledet kursene.
I Rødøy er det fire grupper som foreløpig har gjennomført grunnkurs.
Gruppene er stasjonert i Jektvik, på Rødøy, på Selsøyvik og i Tjongsfjord.
Førstehjelpsgruppene varsles på telefon, når AMK vurderer det er nødvendig
å iverksette lokal hjelp ved en hendelse, mens man venter på hjelp fra
ambulansebåt/helikopter. Når førstehjelperne ankommer stedet der hjelpen
skal gis, tar de kontakt med AMK, som kan veilede på telefon og følge
utviklingen av situasjonen inntil lege/ambulanse kommer.
Deltakerne er med i brannkorps, jobber i omsorgstjenesten eller har
interesse for feltet. Det er flere som har etterlyst kurs for å kunne opprette
gruppe, og vi venter på tilbakemelding fra Norsk Luftambulanse om
tidspunkt og muligheter for avholdelse av nye grunnkurs. Dette er et tiltak
som skal bidra til at hjelpen kommer raskt i gang. Det er ofte de første
minuttene som teller.

KONTAKT LEGE

Instruktørene Hege Johansen og Terje Gjertsen

Heidi Anbakk

RING 113 FOR ØYEBLIKKELIG HJELP
Legevakt: 75 09 61 03 (hastesituasjoner, ikke livstruende).

Fagarbeidere ved
Alderstun

Legekontor: 75 09 88 50 (timebestilling, råd, resepter). Telefonen er
betjent kl 9:00-13:00 mandag-torsdag. Fredag stengt.

omsorgssenter

Oppmøte uten timebestilling bare ved øyeblikkelig hjelp. Timebestilling
for konsultasjoner og blodprøver er nødvendig.

Det er inngått avtale med
opplæringskontoret i Meløy
om oppfølging av lærlinger.
Det er vedtatt at vi kan inntil to
lærlinger i kommunen.
Heidi Anbakk har bestått
fagprøven som institusjonskokk
og er fast tilsatt på kjøkkenet.
Her trives hun godt. Tjenestene
fra kjøkkenet er tilpasset
brukerne, og nytt nå er
«meldemåltid» på formiddagen
mellom frokost og middag. Det
betyr at en kan melde fra om at
en ønsker et ekstra måltid. Det
blir også laget middag og sendt
hjem til folk ved behov. Maten
er vanlig «husmannskost» og
beboerne er godt fornøyd med
kjøkkenet på omsorgssenteret.
Kristin Elisabeth Steinsvoll
Myrvoll har nettopp bestått
fagprøven som helsefagarbeider
og er tilkallingsvikar.

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
Tirsdag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Fredag

Rødøy
Nordnesøy, Storselsøy, Myken i oddetallsuker
Kilboghavn, Sørfjorden, Melfjorden i partallsuker
Kila/Tjongsfjord
Gjerøy, Selsøyvik, Sundøy i oddetallsuker
Jektvik i partallsuker
Stengt

Tirsdager og torsdager avvikles på ambulansebåten, avhengig av
timebestilling på forhånd. Informasjon om endringer vil bli lagt på
kommunens hjemmeside www.rodoy.kommune.no.

RØDØY-LØVA 2/2015
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Olav Ovaa er vår
nye kommuneoverlege

Ny
legevaktsformidling,
samme nummer
Rødøy kommune har inngått
avtale med Rana kommune om
legevaktsformidling.
Telefonnummeret til legevakten i
Rødøy er fremdeles 75 09 61 03.
Det er legevaktssentralen i
Rana som driver tjenesten. Alle
henvendelser til legevakten
blir mottatt og behandlet av
kompetent helsepersonell på
samme måte som tidligere. Ved
behov settes man i kontakt med
vakthavende lege i Rødøy.

Helse- og omsorgssjef Maj-Britt Hafsmo, ordfører Olav Terje Hoff og kommuneoverlege Olav Ovaa.

Vi er svært glade for å kunne informere om at Rødøy kommune nå har tilsatt
kommuneoverlege. Det er Olav Kornelius Ovaa (41 år) som har fått stillingen,
og han startet i slutten av mai.
Ovaa har jobbet i Rødøy kommune som vikarlege i litt over ett år, og
har siden i høst fungert som kommuneoverlege. Ovaa har utenom
allmenmedisin arbeidet en del med bedriftshelse og arbeidsmedisin. Han er
også godkjent sjømannslege. Ovaa bor i Stavanger og vil derfor jobbe i en
rotasjonsturnus. Vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet med Ovaa,
og sammen med ham videreutvikle tjenestetilbudet ved Rødøy legekontor.
Vi regner med fra høsten å ha to legehjemler besatt. Vi vil likevel ennå en
stund supplere med leger fra vikarbyrå.

Farmasøyt
Kari Urnes Fagerheim

HVA ER NYTT?
Tidligere gikk henvendelser
til legevakten på dagtid direkte
til vakthavende lege i Rødøy,
og på kvelds- og natt til AMK i
Sandnessjøen. Nå vil alle gå til
legevaktssentralen i Rana og bli
ekspedert der.
De som ringer legevakten i
Rødøy får til svar at de er kommet
til legevaktsentralen på NordHelgeland.
Det henvises ellers til veiledning
på hjemmesiden til Rødøy
kommune om hvilke henvendelser
som bør rettes direkte til
legekontor i åpningstiden.
Ved livstruende tilstand, ring
113!

(
75 09 61 03
Kurs i medisinhåndtering
Tirsdag 19. mai ble det avholdt kurs i medisinhåndtering som en del
av Rødøy kommunes internkontroll i omsorgstjenesten. Sykepleiere og
helsefagarbeidere/hjelpepleiere fra begge omsorgssentre deltok på kurset
(totalt 17 deltakere), som ble avsluttet med en skriftlig prøve. Kurset
ble ledet av farmasøyt Kari Urnes Fagerheim fra Mo i Rana, som Rødøy
kommune har samarbeidet med i mer enn 10 år. Alle nytilsatte plikter å
gjennomgå kurs og sertifiseres for tre år av gangen.
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Nyoppusset legekontor
Legekontoret i Tjongsfjord har i løpet av våren blitt
pusset opp. Det er skiftet vinduer, lagt ny golvbelegging
og vegger er malt på venterom og kontorer. Inngangen
er også malt i lyse, fine farger. Dette har vært tiltrengt
i lang tid, og det er nå også mulig for to leger å
jobbe samtidig. Det har blitt felles venterom med
tannlegekontoret, og det er laget en sluse med en luke
som pasienter kan henvende seg i når de skal kontakte
personalet. Det er teknisk etat som har stått for
oppussingen. Det vil etter hvert bli foretatt nødvendige
tiltak også ved legekontoret på Rødøy.

RØDØY-LØVA 2/2015
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Siste uka i april var årets «folkehelseuke». Hver dag hele
uka var det arrangement i Rødøy.

Folkehelseuka

Den nye gapahuken er satt opp på dugnad.
Tekst og foto: Anita Lykkja og
Svenn A. Engøy
Det skjer mye godt og positivt
folkehelsearbeid i Nordland.
«Folkehelseuka» er en ekstra
markering av dette arbeidet og
en synliggjøring av de tilbud
som eksisterer i kommunen og i
lokalmiljøet.
Folkehelsearbeidet er samfunnets
felles ansvar og i Rødøy er
folkehelsearbeidet preget av mye
frivillighet og medmenneskelighet.
Gjennom lag og foreninger
legges det til rette for aktivitet,
arrangement og gode stunder. Også
i år vil Rødøy kommune benytte
folkehelseuka til å sette fokus på
folkehelse, og aktiviteter som skjer
rundt om i vår kommune.
I tillegg til det som allerede
skjer gjennom lag og foreninger,
som blant annet yoga, fotball,
volleyball, kafèkvelder, dans, åpne
treningsstudio, zumba, barneidrett,
turløyper og så videre, var det
noen arrangementer som var en
markering av folkehelseuka 2015,
20.-26 april.

Trivelig rundt bålet
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Rektor og dugnadsgeneralen
BÅLTUR PÅ «BEDRINGENS VEI»
Tirsdag var det tur med kaffe på bål
og skuffkake i «Bedringes vei» ved
Alderstun omsorgssenter. Mange
ble med til tross for grått vær og litt
smådårlig grusvei. Det var hyggelig
på tur med bål, mente mange,
og kaffen smaker mye bedre ute.
Noen ble med og gikk «runda»
forbi fotballbanen til Rødøy-hallen,
og ned til Alderstun igjen. Blide og
spreke turgårere snakket om hvor
viktig det er med bevegelse og
aktivitet for å holde seg i form.

FERJESTRIKK
Onsdag ble «Ferje-strikk» arrangert
for 8. gang i Rødøy. Fra Nordnesøy
via Storselsøy, Selsøyvik, Gjerøy og
Rødøy til Jektvik og Kilboghavn gikk
ferden, med strikking og kaffe og
underholdning, og retur samme
kveld. Mange var med, og fikk høre
Trygve Danielsen spille og synge,
og oppleve noen revynummer fra
«Tjongsfjordrevyen» på nytt. Folk
sang med, og noen dansa til de
fine sangene. Og ikke minst kunne
de som ville kjøpe garn til flere
strikkeprosjekter.

Gjerøy UL/IL inviterte til andre årlige folkehelselunsj – brødmat med pålegg og sunn drikke til
ÅPNING AV KAFÈ «KAFFEKOPPEN» I
TJONGSFJORDEN
Torsdag ar det høytidlig åpning
av den nye kafè «Kaffekoppen» i
3KT-bygget i Tjongsfjorden. Det er
det nystarta Tjongsfjord Helselag
som skal drive kafèen hver torsdag
fra 11.00-14.00. Åpningsdagen
var det fullsatt lokale, og høytidelig
med kaker og kaffe, noen taler,
og ikke minst informasjon. Det var
utlodning av flotte premier til støtte
for det nye Tjongsfjorden Helselag.
ÅPNING AV GAPAHUK VED
TJONGSFJORD SKOLE
Fredag var det flott åpning av
Tjongsfjord skoles gapahuk i
Tjongsfjorden. Den er satt opp på
dugnad med Ragnar Mikalsen som
ivrig pådriver. Han har bistått med
tømmer og saging av materiale fra
egen skog, og var denne dagen en
selvskreven gjest. Gapahuken har i
vår vært brukt flittig av skolen, og
blir en viktig del av skolehverdagen
og noe av undervisningen i tiden
som kommer. Tjongsfjord skole
prioriterer fysisk aktivitet og trivsel,
og rektor Frank Heimdal er stolt av
skolen som er en helsefremmede
skole for elever og lærere.
FOLKEHELSELUNSJ
Lørdag var det «Folkehelselunsj»
på Gjerøy for andre år på rad, i regi
av Gjerøy UL/IL. Dette har slått an
på øya, og som sist var det fullt
av Gjerøy-folk som ville ha lunsj
ilag. Gjerøy UL/IL satser på god og
tradisjonell brødmat med pålegg
med sunn drikke til. Og de som har
mulighet tar med seg pålegg og
brød som blir servert til alle.

Som en avslutning av
folkehelseukas arrangement hadde
Helselaget invitert «Ingvilds» fra
Sandnessjøen til å holde konsert
på Rødøy omsorgssenter, en
konsert som samlet mange, både
fastboende på sentret og folk
fra distriktet. Konserten ble en
innertier, gamle og kjære melodier
fikk snart opp stemningen blant
de fremmøtte som koset seg. Også
gruppen «Ingvilds» kunne ikke få
roset oppholdet på Rødøya godt
nok, etter deres utsagn hadde de en
fantastisk tur. Kan også nevne at en

«Ingvilds» fra Sandnessjøen fikk opp stemningen på Rødøy omsorgssenter.

Familien Johansen deltok aktivt under folkehelseuka, her fra tur til løvehytta.
Bunnpris Vågaholmen bidro også i
år med en stor kurv med frukt og
grønnsaker til arrangementet.
RØDØYA
Ingen hadde grunn til å sitte inne
under folkehelseuka på Rødøya,
tilbudene var mange.
Gjennom hele uken var det lagt
opp til forskjellige turaktiviteter
rundt om på øya, fellesturer til
Storsanden, trimboksen ved Risvika,
tur til Løvehytta og turer etter eget
ønske.

av deltakerne i gruppa,
Gjøran Staulen, er fra kommunen
vår og har sin mor på omsorgssentret.
Leder i helselaget Evelyn
Fredriksen sier seg godt fornøyd
med helseuka som helhet, og er
fornøyd med innsatsen fra hver
enkelt som har deltatt, samt at
helselaget fikk lov til å bruke
omdisponerte midler fra 2013 og
2014 til å dekke utgiftene til festen
på omsorgssentret.
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Eier av ”Pernille`s” Nina Svendsgård Høgset i midten, var godt fornøyd med fremmøte og salget.

Tid for
garderobefornyelse
Når mai står i døra, med nasjonaldag og varmere dager, da er det tid for
gamle og unge å fiffe opp garderoben.
Tekst og foto: Svenn A. Engøy
For alle er det ikke like enkelt, eldre er ikke så raske på foten lenger, og den
yngre garde kan få for få dager i en travel tid, til å besøke en klesforetning,
og de er det desverre blitt få av ute i distriktene.
Dette problemet har klesbutikken ”Pernille`s” på Ørnes sett, derfor laster
de bilen med klær, og oppsøker kunden der den er. Sist mandag var de igjen
på besøk her på Rødøy, en tur de som regel tar to ganger i året, vår og høst.
Årets salgslokaler var på Rødøy omsorgssentret, hvor gamle og unge fikk
anledning til å fornye garderoben til 17 mai og til de fine sommerdagene vi
har i vente.
Innehaver av ”Pernille`s” Nina Svendsgård Høgseth synest at turene ut i
distriktet er meningsfylt og trivelig, hun når kunder som hun ellers ikke ville
treffe, selv om det kan bli hektisk med ferjer og opp og innpaking, men
taknemmeligheten fra kundene veier opp for slitet, og omsetningen kunne
hun ikke klage på, jeg kommer igjen til høsten sier hun fornøyd.
Tilrettelsggelsen tok Rødøy helselag seg av, hvor det ble solgt kaffe og
kaker til de som fant veien til utsalget.

Valges kvaler
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Intet klesalg uten manikenger, her stiller
Liv Fredriksen og Bodil Carson vellvillig opp.

Gullklokke
Barnevernsleder Siri Midttun
har jobbet i Rødøy kommune
i 25 år. I formannskapet
16. juni fikk hun tildelt sin
gullklokke for lang og tro
tjeneste, sammen med noen
rosende ord fra ordfører Olav
Terje Hoff.

Utbygging av
Smibelg og Storåvatn
kraftverker
Smibelg og Storåvatn kraftverk har vært under utvikling i over to tiår. Salten
Kraftsamband (SKS) Produksjon AS ble i mars i 2012 gitt konsesjon av
olje- og energidepartementet for utbygging av vannkraftverkene Smibelg og
Storåvatn i kommunene Rødøy og Lurøy. Nå har Salten Kraftsamband AS og
Helgeland Kraft AS vedtatt å bygge ut, og etablert selskapet Smisto Kraft AS
som skal stå for prosjektet.
Kilde og foto: SKS
Smibelg og Storåvatn ligger på hver sin side av fjorden Gjervalen sør
for Melfjorden, i Rødøy kommune. Utbygging av kraftverkene vil kunne
produsere 200GWh, tilsvarende årlig strømforbruk for 10 000 husstander.
Utbygging av vannkraftverkene i Smibelg og Storåvatn vil bidra til
sysselsetning og forbedret tilgang til fornybar energi, men vil også ha stor
betydning for rekruttering i området. Det vil være et betydelig positivt løft
for både SKS og regionen for øvrig.
Forprosjektet hadde en kostnadsramme på ca. 40 millioner kroner over
fire år. Utbyggingen som nå er vedtatt har en foreløpig beregnet verdi på ca.
1,3 milliarder kroner. Dette blir den største kraftutbygginga i Norge på over
10 år.
Samla inntekt for kommunen vil være på ca. 10 millioner pr. år. Det betyre
en økning på kommunens budsjett på ca 10 % pr. år. Kraftutbyggingen skal
være ferdig i 2020.
Hovedentreprenør er Hæhre Entreprenør AS. Forberedende arbeider har
startet. Maskiner er satt i land i Gjervalen, og den første salva ble sprengt
21. mai. Selve anlegget påbegynnes i september 2015.
Om du har spørsmål i forbindelse med prosjektet i anleggsperioden for
å tilby tjenester, søke etter ledige stillinger eller annet oppfordrer vi til å ta
kontakt med selskapene.

SMISTO KRAFT AS
Daglig leder Stig-Arne Grønli
Mobiltelefon 913 17 803
E-post stig.gronli@sks.no
Byggeleder Jan Sverre Wiik
Mobiltelefon 909 10 535
HÆHRE ENTREPRENØR AS
Prosjektleder Rune Sigmar Lien
Mobiltelefon 476 88 140
E-post rune.lien@akh.no
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Opp i dagen

Ny fotokonkurranse

– nytt lys over Rødøys historie
«Vi har med Opp i
dagen greid å få fram
ei glemt historie som
vi holdt på å miste»,
sier Malin Arntsen.
Arrangementet på
Rødøy helga
30.-31. mai hadde et
omfattende og godt
program.
Fotokilde: Opp i dagen
Det kom reisende interesserte folk først og fremst fra kommunen, men også
lengre farende. Det var foredrag om mynter og om livet på Rødøy gjennom
historien, fra 10 000 år tilbake. Historisk vandring til kulturminnene på
øya mente mange var interessant. En fikk se og høre om «Persteinen»
og gravhaugen ved Torshovet . Båtturen til Hamnøy var spennende, og
interessant var det å komme dit myntskatten ble funnet av Edvard Havnø.
Lørdag ble steinalderhuset ved storsanden åpna, og søndag var det konsert i
Rødøy kirke med Ola Bremnes.
Noen var en av dagene, og andre kom til Rødøy og
var med hele helga.
Det ble kastet et nytt lys over Rødøys 10 000 årige
historie denne helgen. En av de som var med, fortalte
at hun syntes dette var en flott måte å få fortalt og å
oppleve Rødøys historie på. «Den ble levendegjort og
formidla på en måte som en ikke er vant til», mente
hun. Nye og fine informasjonsskilt er også satt opp,
og de tilreisende kunne lese om øya og historien, i
tillegg til alle de ulike tilstelningene.
«Dette med historien og Rødøy er noe vi har jobba
med i veldig lang tid», forteller Malin Arntsen. «Vi
ønsker å levendegjøre historien vår og kunne bruke den både i forhold
til næring, skole og barnehage. Historie skaper identitet og stolthet, og
er veldig viktig for oss alle», framhever hun. Det har vært mange og
fantastiske bidragsytere til prosjektet.
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Friluftsliv i Rødøy

Foto: Hilde Aga
Friluftsliv gir gode opplevelser,
økt livskvalitet, en bedre helse
og et rikere liv. Friluftslivets år
2015 er en nasjonal markering av
norsk friluftsliv. Året gir en unik
mulighet til å vise frem bredden
av friluftslivet, og gi hele folket
eierskap til naturen.
I Rødøy blir det drevet friluftsliv
i alle former, hele året. Folk går på
turer, de følger turløyper eller de
går der de selv finner veien. Barna
er med de voksne og er pådrivere
for friluftsaktiviteter i allslags vær.
Fotobidrag må være tatt i
Rødøy kommune med temaet
friluftsliv i Rødøy sommeren
2015, og blir vurdert etter motiv
og kvalitet. Vi tar gjerne imot en
forklarende bildetekst. Alle kan
delta i konkurransen med inntil 3
bilder hver.
Fotograf står som eier og
beholder rettighetene til bildene.
Rødøy kommune står fritt til å
disponere alle innsendte bilder til
nettside og trykksaker, løpende.
Velg ut dine favorittbilder fra
temaet og send dem til
postmottak@rodoy.kommune.no
innen 1. september 2015. Merk
e-posten ”Fotokonkurranse”.
Da blir du med i kåringen, hvor
vinnerne får et gavekort hver.
Førsteplass gir kr 1000, andreplass
kr 500 og tredjeplass kr 250.
Du finner mer informasjon om
konkurranseregler på
rodoy.kommune.no under kultur.

Fotokonkurransen – vår og sommerbilder
I februar 2015 utlyste Rødøy
kommune fotokonkurranse med
temaet "Vår og sommerbilder med
aktiviteter fra Rødøy kommune".
Vi takker for alle de flotte bildene
vi har fått tilsendt. Vinnerne av
konkurransen er ble kåret. Vi
presenterer her vinnerne med
juryens uttalelser om bildene.
1. PLASS, VINNER AV KR 1.000
”Turbilde fra Nordfjorden”, tatt av
Viviann Værang.
Et flott vårbilde som viser mye av
det Rødøy kommune har å by på.
Høye fjell, fjorder, Svartisen, og
snø og grønt på samme tid. Bildet
vitner om mye aktivitet, og med sine
sterke, friske farger og majestetiske
natur, inviterer dette bildet til tur.

1.

2. PLASS, VINNER AV KR 500
”Vår på gården”, tatt av Roy Aakre.
Et rolig bilde som vitner om mye
aktivitet og litt slit i forkant. Bildet
har skarpe farger og kontraster
som gjør at motivet kommer godt
fram. Et glimt av morskjærlighet fra
landbrukskommunen Rødøy.
3. PLASS, VINNER AV KR 250
”Fiskelykke”, tatt av Harry Pedersen.
Fotografen har fanget et godt
øyeblikk og en god opplevelse fra
fisketur. Bildet gir et glimt av vår
kystkultur, med fine farger, glede og
mye aktivitet.

2.

3.
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Biblioteket i Tjongsfjorden
vil være stengt i uke 26,
27 og 28, og åpent resten
av sommeren. Filialen
på Rødøy vil være stengt
i skoleferien. Bøker vil
ellers være tilgjengelig ved
utlånstasjonene i kretsene.

Rødøy folkebibliotek

Sommerbøker

Sommeren er her med gode fridager, sol, varme og kanskje sommerregn innimellom.
Det er mange som liker å lese ei god sommerbok i ferien, og her ser du et lite
«knippe» av sommerens bøker som du kan låne ved Rødøy folkebibliotek.
EGYPT, REVOLUSJON I FARAOENES LAND
I denne boka blir du kjent med noen av dem som deltok på Tahrir-plassen. De forteller
om hvorfor de ble med, om dramatiske og harde sammenstøt med sikkerhetsvakter
og politi, men også om et sterkt fellesskap og politisk oppvåkning. Å være ung i Egypt
i dag - i et land preget av lang historie og spennende turistmål.
ET ROM STØRRE ENN ENSOMHETEN
Historien beveger seg i tid og sted, mellom nåtidens USA og 90-tallets Kina, og er
fortellingen om tre venner, og om hvordan en hendelse i barndommen har vært
avgjørende for hele deres voksne liv. På fabelaktig vis viser Yiyun Li hvordan ens fortid
og personlighet ikke bare former den man er i dag, men også legger føringer for
framtiden.
GREGOR I UNDERLANDET – KRIGERENS DØD
Gå ikke glipp av femte og siste del i Suzanne Collins’ fantastiske fantasy-krønike om
Gregor i Underlandet. Gregor må forsvare Regalia og få familien sin trygt hjem. For at
det skal lykkes, må en kode knekkes. Dette er krigen som kan gjøre slutt på alle kriger.
KALDE SKYGGER
Her er en ny samling krimnoveller fra Tove Alsterdal, Åke Edwardson, Eva Gabrielsson,
Anna Jansson, Åsa Larsson, Henning Mankell og Håkan Nesser (sammen), Malin
Persson Giolito og Dag Öhrlund.
KATTEN MIN, JUGOSLAVIA
Statovcis prisvinnende debutroman er en eksperimentell og kraftfull fortelling om en
moderne outsider. Som immigrant og homofil føler hovedpersonen i boka seg som en
outsider, og desperat etter selskap, kjøper han en boa constrictor. Men det er katten
han møter på en bar en fuktig kveld, som endrer livet hans – sammen reiser de til
Kosovo, på leting etter røttene.
LOTUS BLUES
En desperat mann henvender seg på advokat Martin Benners kontor og ber om hjelp
til å renvaske sin søster for mord på fem personer. Det er bare det at søsteren er død.
Lotus blues er den første av to bøker om advokat Martin Benner.
MINNER I BILDER
Dette er ei bildebok for mennesker med demens. Barndom og yngre år kan stå
sterkere i minnet til en person med demens enn det som skjedde i går. For noen
står døren til fortida fortsatt på gløtt, andre trenger hjelp til å erindre det de har
opplevd. Med årstidsrelaterte bilder og tekster vil illustratør og forfatter Hilde Kramer
stimulere sansene til personer med demens, for slik å etablere en bro til den enkeltes
livserfaringer. Aktivisering av minner bidrar til gode øyeblikk i hverdagen, både for
personen med demens og den som leser med. Det rike utvalget med bilder fra norsk
kultur og forrige århundres historie gir et godt utgangspunkt for dialog.
NORMALIA, NOVELLER.
Ingenting er unormalt. Alt er som det skal være. Vi bor alle i Normalia. Fortellingene
handler om oss, og bulletinene er adressert til oss. Les dem grundig, hør nøye etter.
«En urovekkende fabelprosa med et skeptisk blikk på ’det normale’», sier anmelderen
i Klassekampen.
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Hagen i Gjerøyhavn
Når en hopper i land på
brygga i Gjerøyhavn, med
forventning om hagen til
Jonny, lensmannsgården
og kunstutstillingen, vet
en ikke helt hva som
venter en. Stien til Jonnys
hage går i kulturlandskap,
-stille spenning og
glede over det som er
vakkert fører oss opp
bakken, over enga og litt
til, - og der ligger hagen
og «Lensmannsgården»
med røde og hvitmalte
bygninger.
Tekst og foto: Anita Lykkja
Jonny Losvik i Gjerøyhavn
er snart klar for ein ny
sesong med gjester.
Hagen bugner av
blomster. «Alt kommer så
tidlig i år», forteller Jonny,
«det er helt uvanlig.
Blomster som ikke
kommer før midt i juli,
blomstrer nå».
Jonny liker å arbeide.
Selv om han er en rolig
fyr, gjør han alltid noe,
og interessene er mange.
Han har restaurert og
pussa opp hele gården
selv, holdt ved like og
videreutvikla hagen til
bestemoren «Bubbi»,
laga murer, bygd trapper
og uteplasser. Hagen er
egentlig blitt til en liten
park. Og alt har han gjort
for hånd, for Jonny har
hverken traktor, firhjuling
eller motorbåt. Alle
materialer har han fått
som last på svaberget
nede ved fjæra, eller han
har båret det på ryggen
fra brygga i Havnsundet.

Alle sand- og steinlass har
han frakta i trillebår.
I hagen vokser det
tre, busker, stauder og
sommerblomster. Alt er
gjennomtenkt i forhold
til plassering, vokstplass
og trivsel. Små deler med
portaler overvokst med
blomster, runde bed og
kanter med stauder. Så
finnes massevis av busker,
blant annet solbær,
stikkelsbær, rips, jordbær
og kirsebær.
Bestefaren til Jonny
var lensmann i Rødøy,
og lensmannskontoret
har Jonny pusset opp
og tatt vare på akkurat

slik som det var før.
Når en kommer inn i
lensmannsgården er
det som å tre tilbake i
tiden. En går og ser med
respekt og undring på alle

detaljene, på bilder og
møbler, bøker og utstyr.
Og teppene som ligger på
gamle senger har Jonny
hekla selv på vinterstid.
En må jo ha noe å gjøre
i uvær også, seier Jonny
som har sydd et ukjent
antall Ouilting tepper og
annen lappeteknikk, hekla
duker og gardiner.
I år er det også en
større kunstutstilling i
låven på gården. Jonny
starta så smått med
utstilling i fjord, men i år
er det 9 utstillere som skal
vise fram kunst av ulikt
slag. Malerier, fotografi,
porselensmaling, og
annet. Jonny har skifta
tak på låven, panelt inne,
og laga flotte nye rom for
utstillinger. Han har laga
tak med roser, virkelig
et lite kunststykke i seg
selv, og når en spør hvor
han har funnet mønster
eller utforming, sier han
at dette er slikt som han
finner på selv underveis.
De som har lyst til å
ta seg en tur, er hjertelig
velkomne. Noen kommer
med egne båter og tar
turen over bakken fra
Havnsundet, men en
kan også gå på kafèen
til Jim i Lyngvågen, for å
få skyss over sundet til
Gjerøyhavn.
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Kommunestyre- og fylkestingsvalget
Mandag 14. september
2015 er valgdag for
høstens Kommunestyreog fylkestingsvalg.
Åpningstid for Valgtinget
vil være fra kl. 11.00 til
kl. 17.00.
MANNTALL OG VALGKORT
Manntallet er en oversikt
over alle som har
stemmerett ved valget.
Du er manntallsført i
den kommunen du er
registrert i folkeregisteret
som bosatt i pr. 1. juli
2015. Flytter du etter
denne datoen, eller
har ikke folkeregisteret
mottatt din flyttemelding
innen da, har du
stemmerett i din tidligere
bokommune. Hver
enkelt velger er selv
ansvarlig for å sjekke
om vedkommende har
stemmerett i kommunen.
Manntallet vil bli lagt ut
til offentlig ettersyn på
Rådhuset så snart det
er klart. Tidspunkt vil bli
kunngjort på kommunens
nettside.
Hvilken kommune du
er manntallsført i, vil også
fremkomme på valgkortet,
som utsendes til alle
manntallsførte. Der finner
du også informasjon om
åpningstid og valglokale
på valgdagen for den
stemmekretsen du tilhører.
Det er ikke nødvendig å
ta med valgkortet når du
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skal stemme, men det
forenkler arbeidet for
stemmemottakerne, og
gjør det raskere for deg å
få stemme.
LEGITIMASJON
Valgloven krever at en
velger som er ukjent for
stemmemottaker skal
legitimere seg. En annen
person i valglokalet
kan ikke gå god for
eller bekrefte velgerens
identitet. Eksempler på
godkjent legitimasjon
er pass, førerkort eller
bankkort med bilde.
HVOR KAN DU STEMME?
På valgdagen 14.
september kan du bare
stemme i den kommunen
du er manntallsført i.
Skal du forhåndsstemme, kan du gjøre
det i hvilken som helst
kommune i perioden
10. august til og med
11. september. Dersom
du er på ferie eller er i
utlandet av andre grunner
og ikke får stemt i Norge,
kan du forhåndsstemme
hos mange av de norske
utenriksstasjonene innen
4. september.
Du kan ikke stemme på
nytt på valgdagen dersom
du har forhåndsstemt.
Du kan heller ikke
forhåndsstemme flere
ganger.
Dersom du verken
har mulighet til å
stemme i den ordinære

forhåndsstemmeperioden
eller på valgdagen, kan
du henvende deg til
kommunen og avtale
tid for å stemme i
perioden 1. juli-9. august
(tidligstemmegivning).
Det er åpent for
tidligstemmegivning
bare ved Rådhuset. Du
trenger ikke valgkort for
å få stemme, men ta med
legitimasjon.
STEMMEKRETSER
I Rødøy kommune er
valgstyret delegert
myndighet til å vurdere
og eventuelt justere
stemmekretsgrenser
etter behov. Antall
stemmekretser er i år
redusert fra 11 til 8:

NR OG NAVN
01 Nordnesøy/Myken

MERKNAD

Sammenslått tidligere
kretser 01 Nordnesøy
og 09 Myken
02 Storselsøy
Uendret
03 Selsøyvik
Uendret
04 Gjerøy
Tidligere krets nr. 11
05 Rødøy
Tidligere krets nr. 10
06 Sørfjord/Melfjord
Sammenslått tidligere
kretser 04 Øresvik,
05 Sørfjorden/Nygård
og 06 Melfjordbotn
07 Jektvik/Nordværnes
Uendret
08 Tjongsfj./Vågaholmen Uendret

STEMMEKRETS

VALGTING		 FORHÅNDSSTEMMEGIVNING
14. SEPTEMBER 2015
10. AUG-11. SEPT
17. AUG-11. SEPT
KL. 11.00-17.00
KL. 09.00-15.00
KL. 09.00-14.00, ETTER AVTALE

01 Nordnesøy/Myken
Nesøy skole		
			
02 Storselsøy
Hestmannøy skole		
03 Selsøyvik
Selsøyvik skole		
04 Gjerøy
Gjerøy skole		
			
05 Rødøy
Rødøy gymsal		
			
06 Sørfjord/Melfjord
Øresvik grendehus		
			
07 Jektvik/Nordvernes
Jektvik grendehus		
			
08 Tjongsfj./Vågaholmen Tjongsfjord samfunnshus
Rådhuset
STEMMELOKALER
Valgstyret i Rødøy har
fastsatt følgende steder
som stemmesteder/
stemmelokaler
for Valgting og
forhåndsstemmegivning –
se tabellen over.
Det er åpent for
forhåndsstemmegivning
bare hverdager. Merk at
du bør ringe og avtale
tid for stemmegivning
ved skolene, da
stemmemottakere ikke
er tilgjengelig i hele
åpningstiden.
Stemmemottakere
vil besøke våre to
omsorgssentre i løpet
av uke 36 eller 37.
Også Myken, Storselsøy,
Selsøyvik, Sørfjorden og
Melfjordbotn vil få besøk
av stemmemottakere en
dag i løpet av de to siste
ukene før valgdagen. Mer
informasjon om dette
kommer på kommunens
nettside og ved oppslag.

STEMMING DER VELGER
OPPHOLDER SEG
Dersom du grunnet
sykdom eller uførhet
ikke kommer deg til
noen av stemmestedene,
kan du søke om å få
forhåndsstemme hjemme
eller der du oppholder
deg. Søknadsfrist er 8.
september 2015.

Nesøy skole
(tlf. 75 09 80 80/75 09 80 81)
–
–
Gjerøy skole
(tlf. 75 09 80 75/75 09 80 76)
Rødøy skole
(tlf. 75 09 80 70/75 09 80 71)
Øresvik skole
(tlf. 75 09 80 83/75 09 80 84)
Jektvik skole
(tlf. 75 09 80 65/75 09 80 66)

LOKALUTVALGSVALG
Også i år vil det være
direktevalg av lokalutvalg.
Valget samlokaliseres
med kommunestyre- og
fylkestingsvalget. Nytt
til dette valget er at det
også vil være mulig å
avgi forhåndsstemme
til lokalutvalgsvalget
til samme tid som for
kommunestyre- og
fylkestingsvalget. Merk
likevel at stemmesedler
til lokalutvalgsvalget bare
vil være tilgjengelig i den
stemmekretsen du tilhører,
og ved Rådhuset.

Varaordfører Torsten Simonsen hentet stemmeurnen for valgstyret på Myken ved stortingsvalget 2013.
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GODKJENTE VALGLISTER
Valgstyret i Rødøy har godkjent de fire innkomne
listeforslag til kommunestyrevalget:

SENTERPARTIET
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Olav Terje Hoff, Jektvik
Arne Tore Bang, Tjongsfjorden
Tove Engseth, Øresvik
Randi Storvik Telnes, Jektvik
Hege Aimee Engen, Tjongsfjorden
Thor Magne Hoff, Tjongsfjorden
Reid Arne Engseth, Øresvik
Per Ivar Myrbekk, Jektvik
Espen Moland, Tjongsfjorden
Gunnar Leander Skivik, Sørfjorden
David Sigurd Engen, Tjongsfjorden
Sten-Arnt Jensen, Nordvernes
Daniel Olsen, Tjongsfjorden
Svetlana Heløy, Nordvernes
Henriette Veronica Berge Blix, Jektvik
Ragnar Bjørnar Mikalsen, Tjongsfjorden
Borghild O. L. Strømdal, Jektvik
Morten Åsmund Karlsen, Øresvik
Anders Ivan Rasch, Jektvik
Elisabeth T. Værang Pettersen, Jektvik
Roald Johan Stensland, Øresvik
Silje Miren Telnes, Jektvik

RØDØY FELLESLISTE
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Frank-Robert K. Heimdal, Tjongsfjorden
Torsten Simonsen, Tjongsfjorden
Viviann Værang, Jektvik
Jimmy Krogh, Tjongsfjorden
Kristin Elisabeth S. Myrvoll, Tjongsfjorden
Yvonne Aag Engen, Tjongsfjorden
Kim Gøran O. Pedersen, Tjongsfjorden
Hans Elias Bernt Strømdal, Jektvik
Hallgeir Hafsmo, Vågaholmen
Alf Magne Telnes, Jektvik
Andreas Heen, Vågaholmen
Marit Hagtvedt, Tjongsfjorden
Torbjørn S. I. Johansen, Tjongsfjorden
Ann-Helen Kvalvik, Tjongsfjorden
une Vibeke Seljevoll, Tjongsfjorden
Knut Andreas Kvarv, Vågaholmen
Arild Lorentsen, Tjongsfjorden
Hege Kristin Bang, Tjongsfjorden

ARBEIDERPARTIET OG KRISTELIG FOLKEPARTI
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Anita Kristin Tustervatn, Nordnesøy
Tone Hammersmark Olsen, Selsøyvik
Jon Egil Johansen, Rødøy
Inger Dagmar Monsen, Jektvik
Kristian Alexander Aanes, Rødøy
Jim Roger Monsen, Gjerøy
Margareth Mathisen, Storselsøy
Rakel Eline Heen, Nordvernes
Bjørn Eilif Johan Pedersen, Selsøyvik
Hanne Grimsland, Nordnesøy
Elin Monsen, Rødøy
Paul Olav Amundsen, Gjerøy
Stig-Harald Monsen, Gjerøy
Marit Hagen Olsen, Jektvik
Kjell Setvik, Selsøyvik
Heidi Anita Fyhn, Rødøy
Fritjof Harald Strøm, Gjerøy
Elin Rita Kvalvik Telnes, Jektvik
Bjørnar Karlsen, Gjerøy
Isak Andre Vangstad, Jektvik

FREMSKRITTSPARTIET
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Vidar Falk Solheim
Brit Krogh
Kjell Viggo Ovesen
Linn Renate Hansen
Camilla Andrea Jenssen
Kent Arve Fløan
Arnold Ragnar Jenssen
Torill Annie Åsheim
Bjørg Christine Ovesen

Listene ligger til gjennomsyn på Rådhuset, og på kommunens nettside www.rodoy.kommune.no
Kilder: www.valg.no, hovedutskrift fra møter i Rødøy valgstyre og Rødøy kommunestyre.
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Listetoppene svarer før kommunestyrevalget
Vi har stilt listetoppene
de følgende spørsmålene
Merk at partiprogrammene
er under utarbeidelse, og
ikke helt ferdige.
–Hva er det ditt parti
skal vinne valget på i
Rødøy kommune? Har ditt
parti diskutert hva som
skal være deres viktigste
sak i forbindelse med
høstens valg.
–Hvordan jobber
ditt parti for alle i hele
kommunen? Kommunen
vår har en spredt
bosetting og mange
kretser. Hva er det ditt
parti gjør for å få til et
godt samarbeid mellom
kretsene.
–Helse og omsorg,
skole og samferdsel er
viktige og aktuelle saker
for Rødøy kommune. På
hvilken måte fremmer ditt
parti disse sakene, og hva
står ditt parti for i disse
sakene her i kommunen?
–Rødøy kommune
skal i den kommende
perioden ta stilling til
kommunereformen og
hva vi i Rødøy gå for i
denne sammenhengen.
Hva mener ditt parti er
best for Rødøy kommune
når det gjelder denne
saken?
–Hvilke saker er det
ditt parti har fremmet i
inneværende periode, og
hva har partiet fått politisk
vedtak på den siste
perioden?

de ulike alternativene
konkret vil innebære.
Personlig har jeg derfor
ikke tatt noe endelig
standpunkt, men saken
vil nok være godt belyst
med faktainformasjon
når kommunestyret skal
foreta en avstemming i
juni 2016.

Vidar Solheim
FREMSKRITTSPARTIET
–Rødøy FRP er realistiske
og vet at vi ikke kan
vinne noe valg i vår
kommune. Dersom vi er
heldige kan vi komme
i en vippeposisjon og
ved det kunne påvirke
politikken i sterkere grad
enn tidligere. I kommende
periode vil vi hele tiden
være våkne overfor at
økonomien er bærekraftig
og i balanse slik at vi ikke
havner på Robek-lista og
ved det mister mye av vår
lokale styringsrett. Og det
må vi greie uten at det
innføres eiendomsskatt
på bolighus og
fritidseiendommer.
–Politikken i Rødøy
har til nå vært preget av
hestehandel mellom ulike
kretser. Dette er Rødøy
FrP sterkt imot. Vi ser på
kommunen som en helhet
og vil skjele til den beste
løsning for innbyggerne
uansett lokalisering.
Ethvert godt og realistisk
forslag til øyrikets fordel

vil vi støtte, eksempelvis
synes vi bygging av
idrettshall på Rødøya var
helt på sin plass. Vi må
sette brukerne i sentrum,
og ikke geografisk
lokalisering.
–Eldreomsorgen
mener vi er bra i vår
kommune, men den kan
forbedres ved å søke om
å bli forsøkskommune
for statlig finansiert
eldreomsorg. Vi mener
at vi stort sett også
har et bra tilbud innen
skolesektoren, men her
må vi få på plass et bedre
og mer stabilt opplegg
innen musikkskolen. Dette
bør settes på den politiske
agendaen, og vi får starte
med en evaluering og
utredning.

–Som opposisjonsparti
kan vi ikke fremme
saker, men komme med
endringsforslag på saker
fremlagt i kommunestyret.
Rødøy FrP var det eneste
partiet som stemte
imot den voldsomme
økningen i husleien
for eldre og svakstilte
innbyggere. Også i andre
saker har vi markert
oss med motforslag og
protokolltilførsler.
–I kulturstyret har jeg
i perioden sittet som
nestleder og der har
jeg hatt mulighet til
å fremme saker. Flere
er blitt vedtatt, som
eksempelvis digitalisering
og tilgjengeliggjøring av
kommunens fotoarkiv,
Rødøy-pins til alle
innbyggere og etablering
av ”Hjallis Plass” i
Værangfjorden. Så får
tiden vise om noe av dette
blir realisert.

–Jeg er av
kommunestyret valgt
inn i arbeidsgruppen
opprettet i forbindelse
med kommunereformen.
Foreløpig vet vi ikke hva
RØDØY-LØVA 2/2015
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siste tiden ikke har hatt
kontinuitet. Vi vil i tillegg
jobbe for å beholde
ambulansebåten på
Rødøya.

Frank K. Heimdal
RØDØY FELLESLISTE
–Det er veldig
vanskelig å plukke ut
en sak som skal være
viktigere enn andre.
Rødøy fellesliste har til
årets valg gått gjennom
et generasjonsskifte,
samtidig har vi behold de
med flere tiårs erfaring i
politikken. Det gjør Rødøy
fellesliste til en meget
slagkraftig og spennende
liste. Vi skal være
konstruktive i politikken,
og være et parti som
bygger Rødøy kommune
slik at vi er rustet for
framtiden.
–Rødøy fellesliste var
i utgangspunktet en
samarbeidsliste mellom
fastland og øy. Ideelt sett
skulle man hatt politiske
lister på tvers av alle
kretsene, heller enn på
tvers av politiske parti. I
mange norske kommuner
er det ofte en drakamp
mellom kretsene, Rødøy
kommune har ikke vært
noe unntak. Det er derfor
svært viktig at man
samarbeider om å drive en
skapende politikk for hele
Rødøy kommune. De siste
årene har vært preget av
en positivitet og oppsving
i både folketall og
næringsliv på fastlandet,
mens man i øyriket har
hatt motsatt tendens.
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Rødøy kommune
er avhengig av å
skape entusiasme,
engasjement og positivitet
i alle kretsene for å
opprettholde folketall,
og å få ung kompetanse
tilbake til bygdene. Vi vil
jobbe for å beholde en
desentralisert bosetning i
kommunen ved å beholde
skoler og barnehager i
kretser som har barn,
samt å stimulere til
etablering av næringsliv
og bosetning i alle
kretsene.
–Rødøy fellesliste har
i 10 år jobbet for en
oppgradering av Rødøya
omsorgssenter, planene
har fra vår side vært de
samme gjennom mer
enn to perioder, og i
løpet av 2015/16 blir
disse planene realisert
sammen med en stor
utbygging på Alderstun
omsorgssenter. Disse to
samt serviceerklæringene
som ble vedtatt i vår er
store løft innen helse og
omsorg som vi har vært
med på å få realisert. I
neste periode er kanskje
den viktigste saken
innen helse og omsorg
å få kompetanse til
kommunen. Å få stabile,
faglig oppdaterte folk
i stillinger som den

–Når det gjelder
skole, så har vi den siste
perioden stått fast på
det vårt valgprogram
sier, nemlig at vi vil
beholde en desentralisert
skolestruktur. Så lenge
det er barn i kretsene,
skal ikke familier trenge
å bekymre seg for om de
beholde skolen sin, slik vi
ser at nabokommunene
våre stadig debatterer.
Rødøy kommune bruker
mye større ressurser
på skole enn sine
nabokommuner, og det
skal vi gjøre i framtiden
også.
–Innenfor samferdsel
mener vi at en
fastlandsforbindelse vil
gi helt andre muligheter
for kommunikasjon
og utvikling av både
næringsliv og turisme i
den forbindelse. Vi har
den siste tiden vært
vitne til en stor politisk
uenighet og usikkerhet
rundt kommunikasjonene
til våre øyer. Den
usikkerheten som sprer
seg når disse spørsmålene
kommer opp, kan i seg
selv være nok til at man
ikke tør å etablere seg i
kommunen. Vi trenger
forutsigbarhet i framtidens
kommunikasjon. Båtene
må gå, og de må beholde
sine anløp. Vi synes
fylket sitt forslag om en
ny hurtiggående ferge
som erstatning til dagens
hurtigbåt var et meget
godt forslag.
–Det er ikke lett å
svare på spørsmål om
en kommunereform
som man bare har fått
helt grunnleggende

informasjon om hva
reformen innebærer.
Rødøy fellesliste vil i
utgangspunktet at Rødøy
kommune skal bestå som
egen kommune. Dette
forutsetter selvfølgelig at
vi klarer å gi innbyggerne
det tjenestetilbudet de har
krav på. Det er helt klart
at man må se hva som
kreves av de nye robuste
kommunene, men vi
synes framtiden ser både
lys og robust ut i Rødøy
kommune.
–Som del av den
politiske posisjonen
i kommunen, skjer
veldig mye av politikken
i samarbeid med
kommunens (per idag)
største parti. Sammen
har vi hatt et svært
godt samarbeid, som
har ført til realisering
av store prosjekter i
inneværende periode. Vi
mener politikken som har
vært drevet er positiv og
framtidsrettet.

uansett hvilket alternativ
vi lander på. Likevel, vi vil
være «Rødøyfjæringer» i
tida framover, og vi skal
sammen komme fram
til en løsning vi kan leve
godt med.

Olav Terje Hoff
SENTERPARTIET
–Vi skal vinne
valget med et godt
og gjennomarbeidet
partiprogram, som viser
et kontinuerlig arbeid
for de viktige sakene for
befolkningen i Rødøy.
Gode tjenestetilbud og
et kontinuerlig arbeid for
en bedre ferjeløsning er
noen av de mest sentrale
sakene til Senterpartiet i
Rødøy.
–Senterpartiet i Rødøy
jobber for alle kretsene
ved å jobbe for et godt
tjenestetilbud for alle.
En god ferjeløsning
og opprettholdelse av
skolestrukturen er viktige
saker her. I tillegg er en
stø kurs gjennom mange
år viktig for et godt
samarbeid, folk vet hva vi
står for.
–Helse og omsorg er
et viktig satsingsområde
i Rødøy, og vi er inne i
en omstillingsfase når
det gjelder omsorg.
Samhandlingsreformen
er et viktig område
og selvsagt har
legesituasjonen i
kommunen vår vært en
utfordring. Nå har vi fått
en kommuneoverlege i
fast stilling, og en lege til
kommer til høsten.

–Skolestrukturen i
Rødøy kommune
ønsker Senterpartiet å
opprettholde. Det er viktig
for bosetting og for å gi et
godt tilbud slik at folk vil
bo i kretsene.
–Når det gjelder
samferdsel er selvsagt
en god ferje- og
hurtigbåtforbindelse i
Rødøy viktig, og Rødøy
Senterparti vil holde fram
å påvirke dette videre
til et godt tilbud for alle
reisende i Rødøy.
–Kommunestrukturen
er en veldig viktig sak
i kommende periode.
Det er for tidlig å
gi noe godt svar på
dette, fordi vi mangler
en del kunnskap om
prosessen og resultatet
av de ulike valgene.
Senterpartiet i Rødøy vil
i utgangspunktet gå inn
for at Rødøy skal bestå
som egen kommune, men
om det blir sammenslåing
er det viktig å få lokal
medbestemmelse og
en god innflytelse
i beslutningene. Vi
må kanskje tenke på
«kommune» på en annen
måte. Neste periode blir
en omstillingsperiode,
og noen tjenester må
kanskje komme utenfra

Anita Tustervatn og Tone Hammersmark Olsen
ARBEIDERPARTIET OG KRISTELIG FOLKEPARTI
–Vi skal vinne valget
på partiprogrammet
vårt. Det aller viktigste
for Rødøy kommune er
slik vi ser det, næring
og jobbskaping. Dette
er en forutsetning for
at folk vil bygge og bo i
Rødøy. Vi ønsker også å
utvikle og utnytte Rødøys
fortrinn; naturopplevelser
og reiseliv. Vi vil blant
annet jobbe for å få til
et Rødøy turistlag. Da
er samarbeid,samferdsel
og bredbånd viktige
forutsetninger for å
lykkes.
–Vi har folk på lista fra
nesten hele kommunen.
Vi er nødt til å stå sammen
i Rødøy kommune, og
vi vil samarbeide med

andre partier. Det er også
svært viktig å få innspill
fra lokalutvalgene. Vi er
invitert til paneldebatt
i fire kretser, og ønsker
å møte folk der.
Programmet blir sendt
ut til alle husstander i
kommunen.
–Helse og omsorg. Vi vil
jobbe for at kommunen
skal kunne tilby tjenester
slik at at folk kan bo
hjemme så lenge som
mulig. Aktiv og trygg
alderdom i lokalmiljøet er
viktig. Vi ønsker å beholde
dagens struktur med to
omsorgssentre og at de
skal være likestilt med
hensyn til omsorgstilbud.
Vi vil beholde legedagene
i kretsene. Det bør også
etableres et legekontor
RØDØY-LØVA 2/2015
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i Jektvik. Barn og unges
psykiske helse bør
prioriteres. Det er viktig
å få til gode rusfrie
ungdomsarrangement.
Vi ønsker at Rødøy
skal være med i MOTprosjektet. Vi går inn for
å heve aldersgrensen
for offentlige fester. Vi
vil arbeide for å få til en
ungdomsklubb i Jektvik.
–Oppvekst. Vi vil
opprettholde dagens
skolestruktur. Vi ønsker
en skole med godt
læringsmiljø der elevene
får utfordringer og

oppfølging på sitt nivå. Vi
har en jobb å gjøre med
å få våre unge hjem igjen
til kommunen etter endt
utdanning. Vi må profilere
Rødøy som en attraktiv
kommune.
–Samferdsel. Vi
krever ny ferge i
Rødøybassenget,
samt økt frekvens
på riksvegferga.
Vi må ha fergefri
forbindelse nordover
og Fv17 bør
forlenges mot Telnes
og Langnes. Fv. 17
må bli Rv 17 igjen. Vi
vil jobbe videre med

veiforbindelse mellom
Rangsund og Gjerøy.
Dagens hurtigbåttilbud
må opprettholdes.

ha et godt tjenestetilbud.
Dersom vi klarer å sikre
det ved å bestå som egen
kommune, ønsker vi det.

–Vi er opptatt av at
Rødøys befolkning skal

Paneldebatt

med topp-politikerne
Det er planlagt en paneldebatt eller en «valgkampduell» listetoppene imellom i Tjongsfjorden, i
Jektvik, på Rødøya og kanskje på Nordnesøy. Dette
skal foregå i slutten av august, to uker før valget.
Det er Erling Hafsmo som er initiativtaker til denne
debatten.

Vi ønsker alle en riktig
god sommer!

Forglemmegei i Johhnys hage, Gjerøyhavn
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HJEMOVER!
“Dermed brøt han opp og dro hjem til faren. Da han ennå
var langt borte, fikk faren se ham, og han fikk inderlig
medfølelse med ham. Han løp sønnen i møte, kastet seg
om halsen på ham og kysset ham.” (Luk 15,20)
Tekst: Magne Kolvik
En av de mest kjente fortellingene i Nytestamentet er
fortellingen om “den bortkomne sønnen”, han som
før ble kalt “den fortapte sønn”. Jesus brukte ofte
billedfortellinger, liknelser. Det er jo lettere å huske et
bilde enn et teoretisk foredrag. Det hjelper oss til å
samle tankene omkring et viktig poeng. Jesus ville at vi
skulle minnes det han sa.
Hva var det som gjorde at “den bortkomne sønnen”
klarte å bryte opp og begi seg på vei hjemover? Det
var nok at han kjente sin far. Innerst inne visste han at
han ville være velkommen. Luther sa en gang at den
fortapte sønns omvendelse kom av at faren “dro”
ham. Det er sikkert riktig. Lengselen hjemover var ikke
sønnens egen oppfinnelse. Den var lagt ned i sinnet
hans hjemmefra. Sønnens lengsel var et svar på farens
lengsel etter barnet sitt.
Hva vil Jesus med denne fortellingen? Han vil få
oss til å skjønne at slik er det også med Gud og oss.
Gud lengter! Vi har ikke noen enkel forklaring på
Guds lengsel etter syndere. Men sant er det likevel.
Gud lengter til det kommer en slags sult over oss – en
hunger og tørst etter å være sammen med ham. Gud
ser sine barn i oss. Han setter oss så høyt at han vil være
sammen med oss i all evighet. Han ser sitt barn også
i den som bare kan oppdage en stor rotekopp i seg
selv. Han ønsker å finne igjen den som har kommet på
avveie. Han vil gi nytt livsmot til den som holder på å
fortvile og gi opp alt sammen. Slik er Gud. Derfor kan vi
trygt begi oss på hjemvei, altså på vei hjem til Gud. Hos

ham er vi alltid
hjertelig velkommen.
Slik er evangeliet, det glade budskap. Godt nytt for
syndere! Jesus Kristus er vår gode venn, midt i alt som
er vondt og meningsløst. For hans skyld finnes syndenes
forlatelse. Han hjelper oss framover i hverdagen. Han
tåler å høre på vår bitterhet og klage. Også når døden
kommer, er han vår beste venn.
Ja, Jesus viser oss Guds lengsel etter oss. Derfor
skulle ingenting få holde oss tilbake. “Dermed brøt
han opp og drog hjemover til sin far.” Slik gjorde
“den bortkomne sønnen” det. Vi kan gjøre likedan.
Vår himmelske Far tar alltid imot oss – med stor
glede.

DØPTE
29.03.15 Rødøy kirke
Othelie Helen Fredriksen, Rødøy
06.04.15 Tjongsfjord kirke
Espen Nikolai Svartis, Holandsfjord
07.06.15 Aldersund kirke
Theo Nataniel Kristensen, Øresvik
07.06.15 Tjongsfjord kirke
Tindra Sofie Blix Hoff, Jektvik
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Menighetsrådsvalg
for Rødøy sokn 2015-2019
SLIK STEMMER DU
Det skal velges 6 medlemmer og 5
varamedlemmer.
Kandidatlisten er satt opp i
prioritert rekkefølge.
Du kan levere stemmeseddelen
uten endringer.
VIL DU ENDRE PÅ STEMMESEDDELEN
KAN DU
• Gi kandidaten en tilleggsstemme
ved å sette et kryss i ruten til
venstre for kandidatens navn.
Kandidaten får da to stemmer.
Det kan gis tilleggsstemme til
inntil tre kandidater.
•

Tilføye navn på valglisten
èn gang. Disse kan ikke gis
tilleggsstemme. Kandidaten får
da èn stemme. Du kan føre opp
inntil tre navn på listen.

Øvrige kandidater får èn stemme
hver ved opptellingen.
Andre endringer vil ikke telle med
i valgoppgjøret.
Bruk blå/svart penn eller blyant.

FORHÅNDSSTEMMING, VALGKORT
OG UTLEGGING AV MANNTALL
Ved Kirkevalget 2015 skal det velges
menighetsråd og 7 leke medlemmer
til bispedømmerådet.
Valget finner sted
14. september 2015.
11.00-17.00 Gymsalen, Rødøy
11.00-17.00 Tjongsfjord
samfunnshus
11.00-17.00 Grendehuset i Jektvik
Stemmeberettigede ved valget
er alle døpte medlemmer av Den
norske kirke som er over 15 år, eller
som fyller 15 år i 2015.
FORHÅNDSSTEMMING
Det vil være anledning å
forhåndsstemme i perioden
10. august -11. september 2015.
Ved Menighetskontoret,
kommunehuset i Vågaholmen, hele
perioden.
Det vil bli organisert
forhåndsstemming i alle kretsene.
Følg med på eget oppslag om
tidspunkt lokalt.
Forhåndsstemmingen vil bli
gjennomført en dag til et bestemt
tidspunkt, og der det er mulig
vil dette skje i samarbeid med
kommunevalget.

VALGKORT
Alle som er oppført i Den norske
kirkes medlemsregister med
stemmerett vil motta valgkort og
nærmere informasjon i løpet av uke
31-32.
Den som mottar valgkort, men
ikke er medlem i Den norske kirke,
bes ta kontakt menighetskontoret
for å få rettet opp opplysningene i
Den norske kirkes medlemsregister.
Det samme gjelder den som
er medlem i Den norske kirke,
og ikke har mottatt valgkort.
Medlemsregisteret er grunnlag for
kirkelig manntall.
ETTERSYN AV MANNTALL
Kirkelig manntall for Rødøy sokn
er lagt ut for ettersyn på Rødøy
menighetskontor, Vågaholmen, og
er tilgjengelig for ettersyn i kontorets
ordinære åpningstid i perioden
10. august til 1. september. Det
er kun anledning til å kontrollere
opplysningene som angår en selv,
eller en annen person som en har
fått skriftlig fullmakt fra. Den som
mener at en selv eller noen annen
uriktig er blitt innført eller utelatt
fra manntallet i soknet, kan kreve at
valgstyret retter opp feilen. Kravet
skal være skriftlig og begrunnet.

LISTE FOR MENIGHETSRÅDSVALG 2015-2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

30

Aud Petrine Steinrem Johansen
Brit Krogh
Henny Gurine Nilsen
Inger Dagmar Monsen
Steinar Olsen
Anne Grethe Theimann
Mathilde Hilstad
Hans Strømdal
Margareth Mathisen
Edel Heen
Arild Lorentsen
Edny Johannessen
Linn Anja Olsen
Kirsten Mathilde Kvalvik
John Harald Anbakk
Evelyn Fredriksen
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61 år
57 år
70 år
42 år
49 år
57 år
71 år
68 år
54 år
59 år
66 år
65 år
35 år
65 år
44 år
59 år

Rødøy
Tjongsfjorden
Nesøy
Jektvik
Rødøy
Sørfjorden
Øresvik
Jektvik
Storselsøy
Nordværnes
Tjongsfjorden
Rødøy
Jektvik
Jektvik
Tjongsfjorden
Rødøy

23. august, felles menighetstur

Melfjordbotn

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.
Sangmøte v/sangevangelist Finn
Arne Lauvås.
Skyssbåt fra Nordnesøy,
Storselsøy, Selsøyvik, Gjerøy,
Rødøy, Jektvik, Kilboghamn og
Sørfjorden etter behov.
PÅMELDING TIL MENIGHETSKONTORET,
e-post: post.kirken@rodoy.kommune.no
tlf. 75 09 80 90 innen 19.08.15.
Pris for skyss kr 300,- pr pers. Barn under 16 år, halv
pris. Barn under 4 år, gratis.

Gressklipping på
gravgårdene
Nå er klippesesongen i gang på gravgårdene. Vi ber
om at det ikke plasseres skulpturer, gravlykter eller
andre ting ved siden av gravsteinene, slike ting skal
settes i bedet foran steinen.
Når det settes ting mellom steinene blir det
vanskelig å klippe der, og det ser ustelt ut.

DØDE
Ingvald Johan Hansen, Sørfjorden,
født 1920, døde 11.03.15, gravlagt på
Sørfjorden gravgård.
Anna Magdalene Ingvaldsen,
Tjongsfjorden, født 1934, døde
31.05.15, gravlagt på Tjongsfjord
gravgård.
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Gudstjenester
juni-september
Uke
27
28
28
30
31
32
33
34
36
37
38
38

Dato
05.07.2015
12.07.2015
12.07.2015
26.07.2015
02.08.2015
09.08.2015
16.08.2015
23.08.2015
06.09.2015
13.09.2015
20.09.2015
20.09.2015

Kl
11:00
11:00
16:00
11:00
13:00
15:00
11:00
12:00
11:00
11:00
11:00
16:30

Sted
Ågvannet (værforbeh.)
Rødøy kirke
Myken forsamlingshus
Seløsyvik Skole
Sørfjorden kirke
Gjessøya (Rødøy kirke)
Storselsøy skolekapell
Melfjordbotn bedehus
Tjongsfjord kirke
Rødøy kirke
Værangfjord kapell
Sørfjorden kirke

Med forbehold om endringer, følg med på
kunngjøringer og Rødøy kommunes nettside.

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
Trosopplæringsmedarbeider Kjell Bjarne Hammer,
mobilnr.: 996 04 150
Organist Iustina Nakhtigal, fødselspermisjon.
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.

Friluftsgudstjeneste
på Gjessøya
søndag 9. august kl 15:00

Vi inviterer til Gjessøya på friluftsgudstjeneste, enten
med egen båt eller offentlig transport til Rødøy og skyss
videre til Gjessøya. Det er gode muligheter for å legge til
flytebryggen på Gjessøya.
Det blir mulighet til å få kjøpt seg varm mat, kaffe og
kaker.
Det er selvsagt værforbehold! For spørsmål og skyss,
kontakt Evelyn Fredriksen, Rødøy.
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