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HILSEN FRA ORDFØREREN
Så går sommeren mot slutt, og vi merker tydelig at mørket
kommer sigende tidligere og tidligere om kvelden. Etter en
besynderlig start på sommeren fikk vi nå endelig noen fine
dager på tampen. Håpet er nå å få en fin høst. Høsten er nå
en fin tid den også!
Tiden har kommet til at en ny årgang barn har begynt
i barnehage og skole. De skal nå forberede seg for et liv
som voksne med krav og forpliktelser. Jeg ønsker dem
velkommen både i barnehage og på skole og håper de får
en fin tid!
Vi går nå mot slutten av min tredje periode som ordfører.
Disse årene har vært utrolig lærerike, den første tiden gikk
læringskurven rett opp, så har den nå flatet noe ut etter
hvert, men det er stadig nye utfordringer å ta tak i. Jeg vil
si at ordførervervet er veldig interessant. Man får være med
på å styre utviklingen i den retning som synes riktig. Jeg har
også hatt opplevelser og truffet mennesker jeg aldri ville
treffe ellers. Høydepunktet var vel da vi hadde kongen og
dronningen på besøk i Rødøy. Jeg har også vært på Slottet
og på Kongeskipet Norge. Dette er minner som sent eller
aldri glemmes. Før jeg ble ordfører var det en klok dame
som sa til meg at jeg måtte jo ta utfordringen, jeg kunne jo
treffe kongen og alt det interessante jeg kom til å oppleve.
Ho fikk rett!
Av saker som vil være viktig for Rødøy i fremtiden
er jo etableringen av Helgelandssmolt og Smibelg og
Storåvatn kanskje de største, men flere ting kunne nevnes.
Utfordringen fremover vil være å bygge videre på den
positiviteten som er etablert slik at vi får en positiv og ønsket
næring og samfunnsutvikling i hele Rødøy. Den største
saken i den kommende periode vil være kommunestruktur
og de valg som gjøres. Hovedspørsmålet må være: Hvordan
få best mulig samfunnsutvikling i fremtiden.
I skrivende stund er det akkurat tre uker til valgdagen, vi
har flere gode lister og flere gode ordførerkandidater. Når
bladet kommer i posten håper jeg hele Rødøys befolkning
har gått til urnene og benyttet sin stemmerett. Jeg følger
valgresultatet med spenning!

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
Jeg har hatt gleden av å tilbringe hele sommeren i vår
vakre fjerding. Å vise gjester rundt er spesielt stas. Utover
henrykkelsen over naturen viser alle samme overraskelse
over hvor stort og mangfoldig Rødøy kommune er. Og hvor
krevende det er å reise, om en ikke kommer på egen kjøl og
været er godt. Vi er avhengige av god samferdselsstruktur
for å bli enda mer kjent og besøkt, og for å dekke våre egne
kommunikasjonsbehov. Da er det et viktig fremskritt at felles
kommunedelplan for FV-17 for Storvika-Reppen i Meløy og
Rødøy nå er under utarbeidelse, og vil komme på høring før
jul. Dessuten lovte fylkesråd for samferdsel å komme tilbake
etter valget for å bli bedre kjent i Rødøy. Vi skal sørge for å
sende invitasjon!
Mange saker som har vært i arbeid lenge begynner å bli
en realitet. Husbanken har gitt tilskudd til både utbygging
av Alderstun omsorgssenter og ombygging av Rødøya
omsorgssenter. Ved Alderstun er grunnarbeidene i gang,
og ved Rødøya kan detaljprosjekteringen starte. Bygging
av åtte nye gjennomgangsboliger er vedtatt, og anbud ute.
Rødøyhallen skal åpne før jul. Aktivitetsnivået er med andre
ord veldig høyt!
Også på næringssiden skjer det mye nytt. Helgeland
Smolts aktivitet i Reppen og Smistos i Gjervalen innebærer
at det skapes store verdier allerede i byggeprosessene.
Vi er også glade for Myken Destilleris satsing som også
innebærer mye oppmerksomhet og god markedsføring. Slike
muligheter gir også den planlagte utvidelsen av SaltfjelletSvartisen nasjonalpark, og den foreslåtte utvidelsen med
landskapsvernområde i Melfjorden som kommunestyret
nå skal gi uttalelse til. Jeg håper at vern ikke skal gå på
bekostning av utvikling og bruk av områdene, men bli nok et
positivt element for blant annet folkehelse og turisme.
Jeg er gleder meg til valgresultatet, som vil gi oss svar på
hvilke representanter som skal jobbe for Rødøy i det nye
kommunestyret, og hvem som få roller i råd og utvalg. Så
vil jeg takke de som var valgt i forrige periode for en god
mottagelse og godt samarbeid i de to årene jeg har jobbet
med dem!
Kitt Grønningsæter, rådmann

Melfjorden med Skaviktindan og Steintindmassivet,
og Nattmoråga som faller ned fra Isvatnet.

OPPDATERT
INFORMASJON
Facebook/rodoykommune
Følg oss på Facebook for
nyheter og informasjon om
smått og stort.
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.
RØDØY-LØVA 3/2015
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Nytt barnehageår
17. august 2015 startet fire
barnehager nytt barnehageår i
Rødøy kommune.

Tjongsfjord barnehage på badetur i Sandvika

Tekst: Christina Heimdal
Foto: Lars Kristensen og Anita Lykkja
I Jektvik barnehage er det syv
barn som starter i barnehagen
for første gang. To barn venter
på oppstart fra vinteren 2016. Til
sammen er det 20 barn som har fått
barnehagetilbud i Jektvik barnehage
dette barnehageåret. Disse utgjør
til sammen 30 plasser, da det er
mange små barn.
I Nordnesøy barnehage er det syv
barn som skal ha barnehagetilbud
dette barnehageåret. Disse utgjør
10 plasser. Vi har ingen nye barn
i Nordnesøy barnehage dette
barnehageåret.
I Rødøy barnehage er det
seks barn som starter i Rødøy
barnehage i løpet av høsthalvåret.
Her er det nye barn som er født
i kretsen, tilflytting av barn og i
tillegg kommer et barn fra Gjerøy.
Det er 12 barn som skal ha sitt
barnehagetilbud i Rødøy barnehage.
Til sammen utgjør disse barna 15
plasser når alle har startet opp i
løpet av høsten-vinteren.
I Tjongsfjord barnehage er
det to nye barn som starter i
barnehagen for første gang. Til
sammen er det 25 barn som har
sitt barnehagetilbud i Tjongsfjord
barnehage. Til sammen utgjør disse
barna 31 plasser.
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Barna i Rødøy og Nesøy (nederst) barnehager
nyter også sensommeren ute

Vikinger og

				sjørøvere

Rødøy barnehage hadde vikinger og sjørøvere som tema i juni.
Tekst: Tove Birkelund
Foto: May Liss Arntsen

Barna laget seg vikingkostymer – brynje og hjelm må alle vikinger ha. Viktig
utstyr som øks, skjold og sverd ble det og.
De jaktet med pil og bue i skogen.
Det ble laget vikingmat – suppe med kjøtt og grønnsaker og til denne ble
det spist ordentlig vikingbrød.
Da det nærmet seg tid for sommeravslutning ble vikingutstyret supplert
med svart lapp for øyet – nu ble vi vikingsjørøvere.
Det gikk rykter om at noen sjørøvere hadde vært på øya vår og gravd ned
en skatt. Barnehagen fikk brev om at fant de den så skulle de få den.
Heldigvis hadde sjørøverne tegnet et flott skattekart slik at vi fant den
store skatten.

RØDØY-LØVA 3/2015

5

1. KLASSE VED NESØY SKOLE
Foto: Nesøy skole
Ved Nesøy skole er det i år 13 elever, av disse er det en førsteklassing.
Årets førsteklassing ved Nesøy skole heter Emil Andre Johansen. Han har gått hele
sommeren og gledet seg til skolestart, og endelig er han skolegutt.
Bildet er tatt på fjæra ved Øyvollen i Sørnesøy. Hele skolen og barnehagen var på
høsttur der den 18. august i det flotte været som var da.

Skole s
1. KLASSE VED GJERØY SKOLE
Foto: Gjerøy skole

Ved Gjerøy skole er det i år 16 elever, av disse er det to
førsteklassinger.
Elever fra venstre: Daniel Korneev og Sofia Olivia Hoff.
Det var to spente og forventningsfulle førsteklassinger
som kom til skolen denne dagen. De trives godt i lag,
og var med til Vikafjæra på tur den 18. august i lag med
resten av skolen. Det ble mye bading i det fine været,
med bål, grilling og andre aktiviteter.
1. KLASSE VED JEKTVIK SKOLE
Foto: Jektvik skole
Ved Jektvik skole er det i år 47 elever, av disse er det
fem førsteklassinger.
Elever fra venstre: Nelly Kvalvik Telnes, Jens Lorentzen,
Charlotte-Josefine Urskog, Evita Mayleen Vangstad,
Hedda Abelsen Lærer: Marit Hagen Olsen.

1. KLASSE VED TJONGSFJORD SKOLE
Foto: Tjongsfjord skole
Ved Tjongsfjord skole er det i år 73 elever, av disse er
det seks førsteklassinger.
Elever fra venstre: Simon Leander Våtvik, Fredrik
Hammer Anbakk, Amanda Kvam Sleipnes, Eirik
Fløttkjær Krogh, Vilde Abelsen Kvalvik og Eskil
Alexander Hansen-Vidal.
Første klasse ved Tjongsfjord skole fikk en flott start
på skoleåret, da de allerede andre skoledag dro på
den tradisjonelle høstturen til Teppskar/Blåstfjell. En
fornøyd og sprek gjeng gikk opp sammen med resten
av barneskolen og fikk god tid til å nyte det fantastiske
sommerværet på toppen
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Den 17. august startet seks skoler i Rødøy kommune på
nytt skoleår. Vi ønsker alle elever og ansatte lykke til
med skoleåret 2015-16, med en spesiell hilsen til årets
førsteklassinger!

st ar t
SKOLESTART VED RØDØY SKOLE
Foto: Rødøy skole

Ved Rødøy skole er det i år 11 elever, men det er ingen
førsteklassinger. Når sommerværet endelig kom valgte
Rødøy skole å starte skoleåret med telttur til Hellvatnet.
Vi har koset oss med bading, fisking og friluftsaktiviteter
av ymse slag, men mest av alt hatt det hyggelig i
hverandres selskap i det fine været.
Bildene er fra skoleturen hvor det ble badet og fisket.
Badevannet var kanskje ikke det varmeste, men flittig
brukt. Mathea Olsen viser frem sin fangst. Det ble en fin
fangst til steking. Det er ikke størrelsen det kommer an
på.

SKOLESTART VED ØRESVIK SKOLE
Foto: Øresvik skole
Ved Øresvik skole er det i år 22 elever, men det er ingen
førsteklassinger. I år ble det en skolestart i fantastisk
vær, idrettsdag sammen med Jektvik skole og fjelltur til
Rødliaksla og Granfjellet.
Bildene er fra fjellturen. På toppen står fra venstre:
Ruth-Malin, Karita, Kasper, Reid, Sofie og Georg. Det
var fint å bade i Langtjønna på toppen av Rødliaksla.
Kelvin Telnes fikk ørret.

RØDØY-LØVA 3/2015

7

Psykisk helse i skolen
Nytt skoleår er i gang, og nye førsteklassinger er begynt på sitt første skoleår. Et år
som for mange er fylt med nye overganger, forventninger og ikke minst spenning. I
tillegg til spente 1. klassinger, har vi sannsynligvis også spente og forventningsfulle
elever på alle de andre trinnene. Som helsesøster og barne- og ungdomskoordinator er
vi så heldige å få ta del i skolehverdagen til elevene i Rødøy, blant annet med tilbudet
Åpen dør.
HVA ER ÅPEN DØR?
Cirka annenhver uke er en av oss
til stede på hver av skolene i Rødøy,
der gir vi barn og ungdom tilbud
om en voksen å snakke med. Om
det er noe som er vanskelig å
takle alene, om man har spørsmål
om egen fysisk og psykisk helse,
om man har spørsmål knyttet til
seksualitet eller pubertet, om man
syns noe er vanskelig i forhold til
venner, skole eller familie, eller
om man rett og slett har forslag til
aktivitetstilbud for barn og unge.
Det er barn og ungdom selv som
setter dagsorden. Tilbudet er en del
av skolehelsetjenesten, og vi har
hver våre skoler vi har ansvar for.

NETT OG TELEFON
For noen blir det imidlertid for
nært å skulle snakke med noen
som bor i egen kommune, og da
er vi så heldig at det finnes andre
muligheter. Vi har blant annet flere
helsetilbud som er nettbasert. For
eksempel Klaraklok og ung.no,
der er det mulig å stille spørsmål
anonymt, å få svar av kvalifiserte
fagpersoner. Det er også mulig for
barn og ungdom å benytte seg av
telefoner som blant annet Kors på
halsen, alarmtelefonen for barn og
unge og rådgivningstelefon ved
spiseforstyrrelser.

LØFTE PÅ LOKKET
Tall, fra blant annet ungdata
undersøkelsen som er gjennomført
i ungdomsskolene, viser at mange
ungdom sliter. Samtidig vet vi at
små tiltak gjerne kan ha stor effekt
for en bedre helse. Det er viktig å
ta tak i det som plager oss, før det
utvikler seg til å bli større. Like viktig
som å lette på plasteret og lufte
såret man har på armen eller foten,
kan det være å lufte «såret» man
har inni seg. Løfte litt på lokket. For
mange kan det være til stor hjelp å
få luftet tankene med noen andre.
STØTTESPILLERE
Vi er imidlertid avhengig av at
foreldre og lærere oppfordrer og
støtter elever i å ta kontakt. Det kan
være vanskelig å ta steget mot å
snakke med noen om noe man sliter
med, og da kan støtte fra personer
man kjenner godt, være til hjelp.
For å gjøre det lettere å ta
kontakt med oss når vi er på
skolen, starter vi skoleåret med
en presentasjonsrunde i klassene.
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Vi tar også hvert år opp tema
knyttet til psykisk helse med
ungdomsskoleelevene i kommunen.
I fjor ble det blant annet satt fokus
på selvhjelpsskrinene psykologisk
førstehjelp, som er utviklet av
psykologspesialist Solfrid Raknes.
Disse selvhjelpsskrinene er det mulig
for barn, ungdom, familier og skoler
å låne.

BUP
For barn eller ungdom som i en
periode har behov for oppfølging
og behandling, har man også fra
kommunehelsetjenesten mulighet til
å henvise videre til BUP (barne- og
ungdomspsykiatrisk avdeling ved
sykehuset i Rana). Det er fastlege
eller leder av barneverntjeneste
som har anledning til å henvise
videre til BUP. BUP er også til
stede i kommunen 2- 4 ganger i
året, og det er da mulig å få til en
samtale dersom man er usikker
på om det kan være aktuelt
med en henvisning. For barn og
ungdommer som følges opp av BUP,
kan man få en tettere oppfølging
ved å kombinere oppfølging
av kommunehelsetjeneste og
spesialisthelsetjeneste.
Vi ønsker alle nye og gamle elever
velkommen til nytt skoleår, og
gleder oss til å bli nærmere kjent
med dere. Og husk, livet går opp og
ned for alle. Det er helt normalt.

Den kulturelle skolesekken
Den kulturelle skolesekken er en
nasjonal satsing som skal bidra
til at alle skoleelever i Norge får
møte profesjonell kunst og kultur
av alle slag.

Den kulturelle skolesekken er et samarbeidsprosjekt
mellom kultur- og opplæringssektoren på nasjonalt,
regionalt og lokalt nivå, og omfatter alle skoler i Norge.
Fylkeskommunen er ansvarlig for koordineringen
regionalt, men kommunene har også mulighet for å
utvikle sitt eget program. Det er stor variasjon i hvordan
skolesekken organiseres på regionalt og lokalt nivå.
MÅLENE
• å medvirke til at elever i skolen får et profesjonelt
kunst- og kulturtilbud
• å legge til rette for at elever i skolen lettere skal
få tilgang til, gjøre seg kjent med og utvikle
forståelse for kunst- og kulturuttrykk av alle slag
• å medvirke til å utvikle en helhetlig innlemmelse
av kunstneriske og kulturelle uttrykk i
realiseringen av skolens læringsmål
Den kulturelle skolesekken skal være en varig ordning
som skal favne om alle elever i grunnskolen og den
videregående opplæringen, uavhengig av hvilken skole
de går på og hvilken økonomisk, sosial, etnisk og
religiøs bakgrunn de har.
PROGRAM 2015-2016
Dinosaus (alle klasser)
Tirsdag 8. september 		
kl. 09.30 Rødøy skole
kl. 13.00 Gjerøy skole
Tirsdag 15. september		
kl. 12.30 Øresvik skole
Onsdag 16. september 		
kl. 12.30 Nesøy skole
1 1/2 (1.-7. klasse)
Onsdag 9. september 		
kl. 10.00 Aldersund (for Øresvik skole)

Sykt fett (5.-10. klasse – alle skolene)
Torsdag 10. september		
kl. 10.00 Jektvik skole
Helten, heltinna, offeret, skurken og de fu**ings
monstrene (8.-10. klasse)
Tirsdag 3. november		
kl. 09.00 Tjongsfjord skole
Tirsdag 3. november		
kl. 11.30 Jektvik skole
Onsdag 4. november		
kl. 09.00 Øresvik skole
Aurora Borealis (4.-6. klasse)
Torsdag 5. november, etter avtale, Tjongsfjord skole
Torsdag 5. november, etter avtale, Jektvik skole
Jøss, jazz? Yes! (1.-7. klasse)
Tirsdag 8. desember		
kl. 10.15 Tjongsfjord skole
Tirsdag 8. desember 		
kl. 12.30 Jektvik skole
Pust (8.-10. klasse)
Tirsdag 1. mars			
kl. 10.00 Tjongsfjord skole til Fore kirke
Familiebildet (8.-10. klasse)
Onsdag 6. april			
2 skoletimer Tjongsfjord skole
Onsdag 6. april			
2 skoletimer Jektvik skole
Magiske solbilder (5.-6. klasse)
Fredag 29. april			
2 skoletimer Tjongsfjord skole
Mandag 2. mai 			
2 skoletimer Rødøy skole (for øyskolene 5.-7. klasse)
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Gjerøy skole

besøkte kommunehuset og Engenbreen
Tirsdag 25. august var skolen på besøk på
kommunehuset. Vi hadde nok tid da vi skulle
til Engenbreen/Svartisen. Vi fikk litt å spise,
omvisning og hilse på legen, Slava, Kjersti,
Inger Lise, Siri og de andre. Det var gøy.
Tekst: Mellomtrinnet ved Gjerøy skole
Foto: Randi S. Hoff

Skoletur til
Engabreen med
alle de 16 elevene.

Gjerøy skole på besøk på
kommunehuset

10

RØDØY-LØVA 3/2015

Skolevei
Velg den tryggeste veien når dere
går til og fra skolen. Noen steder
kan stier, gårdsveier eller lignende
være tryggere å gå, selv om
skoleveien kan bli litt lengre.
Hvis du må kjøre bil, vurder om
du kan stoppe et stykke unna
skolen slik at barnet kan gå det siste
stykket alene eller sammen med
andre. Trafikken rundt skolen er ofte
kaotisk ved skolestart og skoleslutt.
Jo flere som kjører, dess flere
uoversiktlige og farlige situasjoner
blir det for elevene.

Barn som går eller sykler til skolen
får trafikkerfaring, frisk luft og
fysisk aktivitet som gir en god start
på skoledagen.

TRYGG TRAFIKK ANBEFALER
Der det er mulig bør barna gå til
skolen, gjerne sammen med voksne.
Frisk luft og fysisk aktivitet gir
elevene en god start på skoledagen.
Øv på skoleveien sammen med
barna.
Foreldre eller andre voksne kan
samarbeide om å følge og hente
barna på skolen hver sine dager.
Barn bør være 10-12 år gamle
før de sykler alene i blandet trafikk.
Det er først i denne alderen de har
forutsetninger for å kunne sykle i et
vanskelig trafikkbilde.
Foreldre kan gjerne sykle sammen
med barna til og fra skolen før de er
gamle nok til å sykle alene.

HUSKEREGLER FOR
BARN I TRAFIKKEN
Huskereglene kan også være
utgangspunkt for samtale om
trafikk.
BRUK ØYNENE!
Se deg alltid godt for når du er
ute i trafikken.
BRUK ØRENE!
Det er ikke alltid du kan se biler
som kommer. Hør også etter om
det kommer en bil du ikke ser
bak et hus, rundt en sving eller
over en bakketopp.
STOPP OPP!
Stopp alltid opp før du går over
en vei. Se til begge sider, hør og
sjekk at det er klart.
BRUK REFLEKSVEST!
Refleksvesten gjør at du syns godt
i dagslys og refleksen vil lyse i
mørket når det kommer biler. Når
du blir sett, er du tryggere.

Nye medarbeidere
Ved formannskapskontoret har vi fått nye
medarbeidere siste året. Slava Korneev startet
høsten 2014, og har blant annet funksjoner
som pensjonskontakt for kommunalt ansatte,
personvernombud og beredskapskoordinator.
Slava er bosatt med frue og fem barn
på Gjerøy, og kommer opprinnelig fra
Arkhangelsk i Russland.
Bak den nye stemmen på sentralbordet
finner vi
Brita Kjerpeseth Omnes. Hun kom inn
i engasjement fra mai i år, og fikk fast
tilsetting fra juli måned. Brita har ved siden
av arbeidet i resepsjonen blant annet arkiv
som arbeidsområde. Hun kommer fra Meløya
i Meløy kommune, og bor nå med samboer i
Kila i Tjongsfjorden.
RØDØY-LØVA 3/2015
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Selsøyviksommeren
«En sommer er over, men minnene om den består». Disse strofene pleier å sette
et punktum for Reiseradioen i NRK P1 hvert år.
Tekst og foto: Tone Hammersmark Olsen
Utallige feriebilder lagres på mobilen, noen legges ut og deles med venner og
kjente på Facebook. Atskillig færre får plass i album. Men de beste «bildene»
er kanskje de som fester seg i minnet vårt? De «bildene» som kan vi ta
fram og glede oss over utover høsten og vinteren. «Drøvtygging» av gode
sommeropplevelser og trivelige samvær med familie og venner kan anbefales!
Her er noen glimt fra sommeren på Selsøyvik Handelssted. Vi på Selsøyvik
Handelssted takker for i år til alle som kom innom og ønsker dere velkommen
igjen!

Det er fredagsQuiz i kafeen i hele juli. Det er ofte
trangt om plassen, trivelig og tett. Og konkurranseinstinktet hos feriefolk og fastboende «tar ikke ferie»,
det kan vi skrive under på.

Lørdag 25. juli var det konsert med
Mimmi Tamba på Gammelbrygga på
Selsøyvik Handelsted. Oppunder 80
mennesker hadde tatt turen til Selsøyvik
denne sommerkvelden. Mimmi Tamba
ga en varm og nydelig opplevelse på en
ellers noe kjølig kveld.

Hytter og feriehus fylles opp. Og venner og familie
kommer på besøk. Det prates «kjenning» overalt hvor
folk møtes. Her er det krabbelag i nabolaget.

Båtlivet kan by på mange gode og ikke minst varierte
opplevelser. Og selv om vi ofte klagde på været
denne sommeren, viser disse glimtene at vi hadde
noen herlige dager også.
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Foto: Anita Lykkja

Sensommersild
på Lyngvågen kafé

Årets sildemåltid på Lyngvågen kafé ble inntatt lørdag fredag 14. august
på Gjerøy. Sola strålte fra blå himmel som vanlig har vært de siste årene.
Nærmere 70 var på besøk denne ettermiddagen, og det ble solgt 55
porsjoner sild. I tillegg var det mange som spiste bakalao, fiskeburgere,
hvalburgere og reker. God stemning og matro prega ettermiddagen og
kvelden, og mette og fornøyde dro folk hjemover til middagshvil etter et
kraftig måltid med sommersild.

Informasjonsskilt

Robåter

I forbindelse med nedleggelsen
av HUSE i Lurøy kommune, har
Gjerøy skole takket ja til å være
faddere for to robåter som eies av
Polarsirkelen friluftsråd. Robåtene
kommer med henger, og vil ha
base ved Gjerøy skole. Det betyr
at vi har fire båter tilgjengelig i
kommunen, to ved Gjerøy skole
og to ved Jektvik skole. For
skoler/barnehager eller andre i
kommunen som har behov for å
låne robåtene kan man kontakte
Polarsirkelen friluftsråd eller
Jektvik eller Gjerøy skole.

Nå har det kommet opp et stort
og flott informasjonsskilt om
Polarsirkelløypene på Arhaugen
rasteplass ved fylkesvei 17, i
Tjongsfjorden. Dette er satt opp
i samarbeid med Polarsirkelen
friluftsråd, Tjongsfjord idrettslag og
Statens vegvesen.
Kartet viser 17 merkete turløyper
i området. Vi håper at reisende
velger å stoppe en dag for å
oppleve Rødøys fantastiske natur
og turmuligheter, i stedet for
bare å haste mellom fergene på
fylkesveien.
Polarsirkelløypene er
Rødøy kommunes turløyper.
Polarsirkelløypene inngår i et
turløypenett med en kort og
en lengre løype i hver krets
i kommunen. Arbeidet med
prosjektet polarsirkelløypene kom
i gang i 2010. Det er et samarbeid
mellom Rødøy kommune og
Polarsirkelen friluftsråd.
RØDØY-LØVA 3/2015
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Nyansatt
kommunelege,
møt

Hedda
Herder
Nilsen

Den 3. august startet Hedda Herder
Nilssen som kommunelege i Rødøy.
Foto:Privat
I den gamle bestyrerboligen på
Bjerketun på Rødøya har hun
og hunden Walter flyttet inn, og
samboer Tamás kommer etter
hvert. Hun flyttet til Rødøy samme
ukenummer som familien for 25 år
siden reiste fra Rødøy kommune,
da hennes far, Steinar Nilssen
avsluttet arbeidet som lege her.
Den gangen fikk han noen glass
i avskjedsgave fra de ansatte på
kontoret. Disse fine glassene var nå
med i flyttelasset tilbake til Rødøya,
forteller Hedda stolt.
Hedda har Irsk setter, liker å jakte,
og er mye på tur i naturen. Hun er
veldig glad i å lese bøker, og hører
mye musikk.
Hedda har studert til lege i
Ungarn. Hun har gått tre år på
skole i Lyon i Frankrike, hvor hun
stortrivdes, og hun regner seg som
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«frankofil». I tillegg har hun studert
biologi og kjemi i Danmark ett år.
Hun har kommet godt i gang som
lege i Rødøy kommune, trives og
er for nøyd med arbeidsoppgaver
og utfordringer. Arbeidet som lege

i Rødøy gir henne god erfaring og
utfordringer hun ikke så lett får
andre steder, fordi det er mange
øyer og kretser, og legetjenesten er
delvis i båt. Hedda gleder seg over å
jobbe som lege i Rødøy.

Siv Gyda Aanes,
vår nye vikarlege

Asklepios er i henhold til gresk mytologi guden
for medisin og helbredelse. Han er også brukt i
logoen til den norske legeforening.

KONTAKT LEGE
RING 113 FOR ØYEBLIKKELIG HJELP
Legevakt: 116 117 eller 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
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.

Den 29. september 2015 starter
Siv Gyda Aanes i engasjement som
kommunelege i Rødøy.
Foto:Privat
Siv Gyda har permisjon fra
Nordlandssykehuset i Bodø,
der hun arbeider som lege i
spesialisering ved Enhet for Kreft og
Blodsykdommer, for å jobbe i Rødøy
kommune.
Siv Gyda Aanes er vokst opp i
Sørfjorden, og er samboer med
Ørjan Olaisen, som er skipper på
ambulansebåten Eyr Myken i Rødøy.
Sammen har de barna Svanhild på 4
år og Ken Odin på 9 måneder.
Siv Gyda og Ørjan har i flere år
hatt lyst til å flytte til Rødøy, og
nå er muligheten her til å prøve
dette. Etter allmennlegepraksis i
Rødøy under medisinstudiet ved
NTNU, Trondheim, høsten 2009,
var hun nysgjerrig på hvordan
skjærgårsdoktorlivet arter seg. Siv
Gyda er hestejente, glad i turer
på fjellet og trening, men nå går
imidlertid mye av fritiden til familien
og det blir mest turer i nærmiljøet.
Siv Gyda og familien hennes gleder
seg over å være tilbake i Rødøy
kommune og ser fram til jobben
som lege her.
RØDØY-LØVA 3/2015
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Nytt nasjonalt
legevaktnummer 116 117

Husk

å lagre nummeret, så du har det med deg!

Alle kommuner i Norge har en legevaktordning for
øyeblikkelig helsehjelp hele døgnet. Når du ringer
116 117 kommer du i kontakt med legevaktsentralen i
området der du oppholder deg. Er det akutt og står om
liv, ring 113.

Når du trenger
legehjelp, hvem
skal du ringe?
Fastlegen din i åpningstiden
750 98 850
Legevakt 116 117 når fastlegen
ikke er tilgjengelig og hjelpen
ikke kan vente
113 når det er akutt og står om
liv

Fastlegen eller fastlegekontoret du hører til er din
hovedkontakt inn i helsevesenet. Hvis det er mulig, bør
du alltid ringe fastlegen først.
FASTLEGEN KAN OGSÅ GI HJELP
Hvis du trenger hjelp på dagtid, skal du først ringe
fastlegen eller fastlegekontoret du hører til. Fastlegen
vurderer hvor mye det haster, og vil gi deg en time så
snart som mulig om situasjonen krever det. Du skal alltid
henvende deg til fastlegen når det gjelder sykemelding,
fornying av resept, varige og kjente plager uten akutt
forverring.
HVA KAN LEGEVAKTEN GJØRE FOR DEG
Når du ringer det sekssifrede nummeret 116 117
kommer du i kontakt med legevaktsentralen i området
der du oppholder deg. Legevakt skal tilby hjelp til
det som ikke kan vente når fastlegekontoret ditt er
stengt. Legevakten skal også hjelpe deg når du ikke er
i nærheten av fastlegen din, for eksempel på ferie eller
reise. Hvis du tror det er akutt og står om liv, ringer du
medisinsk nødhjelp 113.
Legevaktene i Norge er ulikt organisert. I alle
kommuner skal det alltid være minst en lege på vakt.
Når du bruker tjenester fra legevakt, skal du betale en
egenandel.
De fleste steder i landet forventes det at du ringer
legevaktsentralen for vurdering før du eventuelt avtaler
å møte opp. Ofte kan gode råd på telefon være nok.
Når du kommer til legevakten, må du alltid ta kontakt
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med personalet slik at de kan gjøre en rask vurdering
av hvor mye det haster. Hvis du må vente, er det fordi
andre trenger hjelpen raskere. For å kunne hjelpe deg
på best mulig måte, trenger legevakten opplysninger
om personalia, adresse, hvorfor du henvender deg,
tidligere sykdommer og hvilke medisiner du bruker.
Eksempler på tilstander der det kan være fornuftig å
ta kontakt med legevakten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Høy feber – særlig hos barn
Moderate pustevansker
Akutt sykdom eller alvorlig forverring
Slapt og medtatt barn eller voksen
Alvorlig psykisk sykdom
Mistanke om komplikasjoner i svangerskap
Kuttskader som må sys
Mistanke om brudd

SLIK KOMMER DU I KONTAKT MED LEGEVAKTEN
Ring det sekssifrede nummeret 116 117 eller det lokale
legevaktnummeret. Begge besvares døgnet rundt ved
legevaktsentralen.
Hvis du trenger å komme i kontakt med legevakten et
annet sted i landet enn der du oppholder deg, kan du
bruke det lokale nummeret. Sjekk kommunens nettside
eller nummeropplysningstjenester.
NÅR SKAL DU RINGE 113
Ved ulykker og alvorlige hendelser der du trenger
akutt helsehjelp, skal du ringe 113. Har du ett av disse
symptomene skal du alltid kontakte medisinsk nødhjelp
113:
•
•
•
•
•
•
•

Nye lammelser i ansikt eller arm
Nyoppståtte språkforstyrrelser, finner ikke ord eller
utydelig tale
Plutselig og uforklarlig ustøhet
Bevisstløshet eller nedsatt bevissthet
Brystsmerter i mer enn fem minutter
Bruk av hjertemedisinen nitroglyserin gir mindre
effekt enn vanlig
Uventet ubehag i brystet, generell uvelhet og
kvalme.

Ordførerkjedet
Det nye ordførerkjedet ble presentert
for formannskapet 20. august. Ordfører
Olav Terje Hoff er den første som bærer
ordførerkjede i Rødøy kommune.
Kjedet er laget av TGDesign ved
Truls Grønvold. Smykket er laget
i relieff i sølv med motivfelt. Disse
er satt sammen med en lenke av
polarsirkelgloben som er gjennombrutt
og lett buet.
Kommunevåpenet som henger nederst på kjedet og
polarsirklene i to av globene, en foran og en bak, er
emaljert. De er farget i colorit som gir riktig rødfarge.
Motivfeltene har åtte symboler som representerer
viktige trekk ved Rødøy kommune. De gjenspeiler
lokalmiljøet i Rødøy, og inneholder elementer fra
historie, natur, næringsvirksomhet og kultur.
• Fiskeri: sjark (dette er hovedmotivet)
• Historie: halsringen fra sølvskatten i Vågenge
• Gammelt kirkested: Rødøy kirke
• Kystkommune: Myken fyr
• Havbruk: laks
• Landbruk: sau
• Kraftkommune: turbin
• Natur: Blokktind
Bidragsytere til ordførerkjedet er:
Rødøy Lurøy kraftverk A/S, kr 30.000.
Selsøyvik Havbruk, kr 10.000.
Nova Sea A/S, kr 10.000.
RØDØY-LØVA 3/2015
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RLK selger
nettvirksomheten
- kundene vil få lavere
strømregning

Foto: RLK

Nordlandsnett AS (Nordlandsnett) og Rødøy-Lurøy
Kraftverk AS (RLK) er i sluttforhandlinger om et mulig
kjøp av RLKs nettvirksomhet. Dette innebærer at
kundene i Rødøy kommune vil få langt rimeligere nettleie
i fremtiden.
Partene er nå enige om de fleste sentrale kommersielle
vilkårene, og tar sikte på å avklare enkelte
gjenstående sentrale forhold og få nødvendige
myndighetsavklaringer i løpet av høsten 2015.
Dersom partene lykkes idet gjenstående arbeidet, vil
RLKs nettvirksomhet fullt ut bli integrert i Nordlandsnett
med virkning fra 1. januar 2016. I RLK vil et salg av
nettvirksomheten bli endelig vedtatt i en ekstraordinær
generalforsamling, hvor Rødøy kommune er
representert som eier.
Bodø Energi-konsernet, som inkluderer Nordlandsnett,
har lenge hatt et uttalt ønske og en strategi om
å samle nettvirksomheten i regionen i et stort og
solid nettselskap, og bidra til en regional utjevning
av nettleien. En slik samling av nettvirksomheten
vil ha en positiv virkning for næringsutvikling og
forsyningssikkerhet i hele regionen, og er i samsvar med
sentrale offentlige myndigheters ønske om større og
mer rasjonelle enheter innen norsk nettvirksomhet.
Nettkundene i Nordlandsnett har en av de laveste

Helgeland
smolt
– god fremdrift
i Reppen

Det er et stort bygg som er under
oppføring, men under fjellene i
Reppen faller det fint inn og virker
nesten uanselig. Det er det slett
ikke – her går snart verdens største
smoltanlegg i produksjon, og en ny
kompetansearbeidsplass er etablert!
18
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nettleiene i Norge, og nettkundene i RLK har en av
de høyeste. For en normalhusholdning i RLK vil salget
medføre en månedlig kostnadsreduksjon på 300-500
kroner, mens økningen for en normalhusholdning i
Nordlandsnett vil være 30-50 kroner.
Ved et kjøp vil Nordlandsnett styrke sin kompetanse
innen nettvirksomhet i utsatte kyststrøk, og de ansatte
i RLK vil styrke og utvikle sin kompetanse gjennom
tilknytning til et større nettselskap.
Nordlandsnett har erfaring fra overtakelse av
nettvirksomhet og ser frem til å få flere flinke kolleger
med i teamet.
Både Nordlandsnett og RLK har hatt fokus på å sikre
fremtidige arbeidsplasser for RLKs ansatte. Rødøy,
Lurøy og Træna er kommuner med fokus på lokal
næringsutvikling og sysselsetting,og videreføring og
styrking av kompetansearbeidsplasser har vært en
sentral forutsetning for begge parter. Ved et salg
vil samtlige av de ansatte i RLK som er tilknyttet
RLKs nettvirksomhet beholde sine arbeidsplasser og
arbeidsoppgaver, og virksomheten vil bli videreført i
eksisterende lokaler.

Anlegget i Gjervalen
Som det framgår av bildene begynner mye å ta form på
anlegget til Smisto kraft i Gjervalen, mellom Smibelg og
Storåvatn.
Kilde og foto: Smisto kraft
Smisto kraft AS orienterer om at de har lagt ferdig
sjøkabler slik at de nå har strøm på begge områdene.
– Fiberkabler blir lagt tidlig i september, og
Telenor jobber med å montere antenne slik at vi får
mobildekning i området. Vi håper også dette gir bedre
signaler i Øresvik, forteller daglig leder Stig Grønli.
– Det er montert brakker til 88 personer,
kontorbrakker, spisebrakke med kjøkken, betongblanderi og verkstedhaller. Personell vil nå flytte ut til
anlegget, og vi starter opp tunellarbeidet i uke 38. Når
vi starter med tunellene vil dette pågå paralellt på begge
sidene av fjorden hele vinteren inntil vi kommer ut på
nye tipper oppe på fjellet.
Videre orienterer han om at alle aktiviteter har gått
som planlagt, at det ikke har skjedd noen skader eller
uhell og at prosessen er i henhold til framdriftsplan.
Kontakt gjerne utbygger om du har spørsmål:
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
RØDØY-LØVA 3/2015
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Rødøy folkebibliotek

BØKER I HØST
DET VOKSER ET TRE I BROOKLYN
er en av forrige århundres vakreste oppvekstromaner. Gjennom fortellingen om den
gatesmarte ungjenta Francie Nolan og hennes arbeiderklassefamilie, portretteres et
håpets og drømmenes New York. Med observant humor, glitrende skildringer og et
fargerikt persongalleri, trer Brooklyn fram som en pulserende bydel, og verden som
noe ganske annet enn den vi lever i i dag. Likevel treffer boken en nerve i oss alle,
fordi den berører noen helt grunnleggende temaer: kjærlighet, klassereise, utopier og
knuste drømmer. Dette er en bok man ikke forlater uberørt.
Det vokser et tre i Brooklyn er basert på forfatter Betty Smiths egen oppvekst i New
York. Den ble utgitt for første gang på norsk i 1946, samme år som filmversjonen av
romanen mottok en Oscar. Den refereres stadig til i populærkulturen.
Du kan bla i boka på ISSUU.com – søk på tittelen.

MILLENIUM 4
Tidsskriftet Millennium har fått nye eiere. Onde tunger påstår at tiden har gått fra
Mikael Blomkvist, og han lurer på om han burde finne seg noe annet å gjøre.
Lisbeth Salander er rastløs. Hun deltar i et hackerangrep, tilsynelatende uten noen
spesiell grunn. Hun tar risikoer hun vanligvis er nøye med å unngå. Det ligner ikke
henne.
En sen nattetime får Mikael Blomkvist en telefon. Det er professor Frans Balder, en
ledende autoritet innen forskning på kunstig intelligens. Balder påstår at han sitter
på revolusjonerende opplysninger om amerikansk industrispionasje, som kan ryste
verden. Han har dessuten hatt kontakt med en ung, kvinnelig superhacker, som har
en viss likhet med en person Mikael Blomkvist kjenner godt.
Mikael Blomkvist begynner å håpe at det skupet som han og Millennium sårt
trenger, er innen rekkevidde. Lisbeth Salander har, som vanlig, sin egen agenda. I Det
som ikke dreper oss fortsetter historien. Snart skal deres veier krysses. Enda en gang.
David Lagercrantz’ Millennium 4 er et selvstendig litterært verk inspirert av
karakterer og hendelser fra Stieg Larssons univers.

STORMEN
handler om et kraftig uvær som er på vei, og at elevene blir sendt hjem fra skolen.
Edvard er hjemme alene da det banker på døra mens stormkastene uler omkring
hushjørnene. Utenfor står en arrete mann og ber om ly. – Husker du gutten som
forsvant under stormen i fjor? spør den mystiske mannen da han får slippe inn. – Ble
han egentlig tatt av vinden?
Ny, guffen grøsser fra spenningsmesteren Arne Svingen. Inngår i serien «Svingens
mørke verden».
Du kan lese første kapittel på svingensverden.wordpress.com.
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SENTRUM OG PERIFERI
“Ingen kan lage annen grunnvoll enn den som er lagt.”
– Jesus Kristus (1. Kor 3,11)
Tekst: Magne Kolvik
“En kristen er en som er snill. Hvis du ikke er snill, er du
ingen kristen.” - Det er ikke uvanlig at folk har denne
oppfatningen av hva det er å være kristen. En kristen er
et skikkelig menneske. Punktum.
Sant nok, kristne mennesker vil gjerne leve et fint
og skikkelig liv. Det fins gode grunner til det. Likevel
er det ikke dette som gjør ham eller henne til kristen.
Også mange av dem som tar avstand fra kristendom og
kirke, prøver jo å være gode mennesker. Stundom lykkes
kanskje livet vel så godt for dem som for en kristen. Så
kristendom betyr ikke uten videre en flekkfri fasade eller
at en er “vellykket” på noe vis.
Vi må skjelne mellom det sentrale og det som er
mer perifert. Det er Jesus Kristus som er sentrum i den
kristne tro og i den kristnes liv. Å være kristen betyr å
vite seg avhengig av ham. Setter vi strek over Jesus, kan
vi kalle oss hva som helst ellers, men kristennavnet bør
sløyfes. Spørsmål av typen “Det er vel ikke synd å...”
ligger derimot nærmere periferien. Vi må heller spørre:
Hva er det som er så spesielt med Jesus? Hva betyr han
for livet mitt her og nå? Hva har han å gi til fellesskapet
av mennesker i dag?
I kristenfellesskapet finner vi høyst ulike mennesker:
Gamle og unge, rike og mindre rike, syke og friske,
flinke og mindre flinke, folk med en klippefast tro og
slike som helst kaller seg tvilere, de som har en sterk og
fast moral og folk som oppfører seg merkelig i andres
øyne. Altså veldig ulike mennesker, med forskjellig
oppfatning om mange ting. Men som likevel samles om
ett felles sentrum: Jesus Kristus.

Det som skiller det kristne fellesskapet ut fra andre
slags fellesskap og gir det særpreg, er at det korrigeres
ut fra sentrum: Jesus Kristus. Det er han som er Herren.
Vi hører sammen fordi vi er avhengig av ham. To ting
har vi felles, midt i all ulikheten: Vi vet at vi er syndere.
Og at vi får syndenes forlatelse gjennom kontakten med
Jesus. Hans omsorg for oss lærer oss å ha omsorg for
hverandre. Vi tror at når det sentrale får være sentralt,
er det også håp for periferien.

DØPTE
29.03.15 Rødøy kirke
Othelie Helen Fredriksen, Rødøy
06.04.15 Tjongsfjord kirke
Espen Nikolai Svartis, Holandsfjorden
07.06.15 Tjongsfjord kirke
Tindra Sofie Blix Hoff, Jektvik
07.06.15 Aldersund kirke
Theo Nataniel Kristensen, Øresvik
05.07.15 Værangfjord kapell
Thea Wictoria Jensen, Nordværnes
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Gudstjeneste på Gjessøya
Gudstjenesten 09.august skulle i utgangspunktet holdes
i Rødøy kirke. Men menighetsrådet ville kombinere
den med en utflukt, og la den derfor til Evelyn og Tor
Fredriksens brygge på Gjessøya.
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40 mennesker møtte fram,- noen var feriefolk på øya,
andre kom med båter fra fjern og nær. Været var først
ganske kjølig. Men før kirkekaffen var over, skinte sola
fra skyfri himmel. Det var en opplevelse å komme til
Gjessøya, se dette tradisjonsrike stedet og kose seg på
den stemningsfulle bryggekaféen.

Melfjordstevnet
Det årlige Melfjordstevnet samlet også i år mye folk. Som oftest er det pent
vær – og det gjaldt også denne gang.
Søndag 23. august var omtrent 100
personer samlet til gudstjeneste og
sangmøte. Dette er et samarbeid
mellom Den Norske kirke i Rødøy,
Rødøy Frikirke og Rana Frikirke.
Det settes opp ”kirkeskyssbåt” der
folk rundt i kommunen kan komme
med. Noen kommer med egen båt
og etter hvert er det samlet mange
biler langs veien også

hverdagslige ting – og løse de store
verdensproblemer. Mange har med
seg litt mat og så deler man på
dette. For noen år siden fikk man et
”partytelt/mattelt”. Veldig nyttig når
man skal ha plass til bespisning for
så mange. Teltet blir også brukt til
søndagsskole under gudstjenesten.
Etter ”kirkekaffen” er det tid for
sangmøte. Her er det både allsang
og muligheter for flere å delta
med sang, musikk og kanskje dele
noe som ”ligger en på hjertet”.
I år var det besøk av Finn Arne
Lauvås. Han har gitt ut flere CD
med egenprodusert sang/musikk,
og har mange plasser fått formidlet
”Det glade budskap” gjennom sin
forkynnelse og sine sanger. Rolf
og Bente-Lill Trana bidro også med
sang og musikk.
Klokken var over halv fem før
båtene forlot havna og bilene la seg
i kø opp Melfjordfjellet. ”Fellesskap
og føde får vi her” var det en
som sa. ”Det varmer og styrker i
hverdagen vår, hver på sin plass”.

Det startet med gudstjeneste kl.
12.00. Vikarprest i Rødøy, Magne
Kolvik var liturg, mens Rolf Trana
preket. Rolf og kona Bente-Lill bor
på Rognan, men flytter til Rana i
høst der Rolf begynner som pastor
i Rana Frikirke. Gudstjenesten ble
avsluttet med flott solosang av Idar
Johnsen som også var organist.
Etter gudstjenesten er det en god
pause med mat og prat. Det sosiale
er viktig. Noen har vært med på
dette i mange år, for andre er det
første gang. Her kan man dele de

VIGDE
Tjongsfjord kirke 04.07.15
Jennifer Elisabeth Aanes og
Torbjørn Sverre Ivar Johansen,
bosatt i Tjongsfjorden
Tjongsfjord kirke 25.07.15
Helle Ingeborg Hansen og
Christoffer Magnus Svartis,
bosatt i Holandsfjorden
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Gudstjenester
septemberdesember
Uke
36
37
38
38
39
40
40
41
42
44
44
46
48
49
50
52
52
52
52

Dato
06.09.2015
13.09.2015
20.09.2015
20.09.2015
27.09.2015
04.10.2015
04.10.2015
11.10.2015
18.10.2015
01.11.2015
01.11.2015
15.11.2015
29.11.2015
06.12.2015
13.12.2015
24.12.2015
25.12.2015
26.12.2015
27.12.2015

Kl
11:00
11:00
11:00
16:30
11:00
11:00
16:00
18:00
11:00
13:00
16:00
11:00
18:00
16:00
11:00
15:00
11:00
13:00
16:00

Sted
Tjongsfjord kirke
Rødøy kirke
Værangfjord kapell
Sørfjorden kirke
Storselsøy skolekapell
Nesøy kapell
Tjongsfjord kirke
Rødøy kirke
Selsøyvik skole
Sørfjorden kirke
Værangfjord kapell
Storselsøy skolekapell
Rødøy kirke
Tjongsfjord kirke
Gjerøy frikirke
Rødøy kirke
Tjongsfjord kirke
Sørfjorden kirke
Værangfjord kapell

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

DØDE
Anna Magdalene Ingvaldsen, Tjongsfjorden, født
1934, døde 31.05.15, gravlagt på Tjongsfjord
gravgård.
Olav Julius Kristen Kvalvik, Rødøy, født
1928, døde 16.06.15, gravlagt på
Rødøy gravgård.
Silje Merethe Elvegård, Ørnes, født
1984, døde 16.06.15, gravlagt på
Tjongsfjord gravgård.
Bjørn Berg, Fevik, født 1938, døde
28.08.14, urnenedsettelse på Telnes
gravgård.
Geir Sigmund Johannessen, Rødøy,
født 1969, døde 03.07.15, gravlagt på
Rødøy gravgård.
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KONTAKTINFORMASJON
Menighetskontoret
Rådhuset
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, fødselspermisjon.
Trosopplæringsmedarbeider Kjell Bjarne Hammer,
mobilnr.: 996 04 150
Menighetskontoret ligger på Rådhuset i
Vågaholmen.
Kjernetid for betjening av publikum er
mandag-torsdag kl. 10.00-15.00.
Onsdag og lørdag er satt av som presten
og organistens fridager.

