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HILSEN FRA
ORDFØREREN
Kommunene er
nå inne i en travel
og interessant
tid. Den er
utfordrende for
alle fordi det
varsles endringer
i de etablerte
strukturspørsmål i
samfunnet, samt
at det fremlegges
forslag om
store endringer
i samferdselssektoren. Disse
prosjektene
går raskt fremover. Kommunestruktur skal
være bestemt på junimøtet i kommunestyret,
og fylkestinget skal behandle de nye
samferdselsløsninger utpå sen høst.
I kommunestrukturprosjektet gjorde Rødøy
Kommune i fjor høst et veivalg nordover til
”Ytre Salten”.Det er i ettertid blitt vedtatt et
intensjonsgrunnlag. Dette er et dokument
som viser hva som er de viktigste momenter
i de enkelte kommuner og også like vedtak
i alle samarbeidend kommuner. Til slutt i
dokumentet er det en oppsummering av
de viktige momentene. For Rødøys del er
samfunnsutvikling, nærdemokratiordninger
og samferdsel de viktigste momenter, og det
er helt avgjørende å finne gode løsninger for
å kunne anbefale kommunestyret å vedta en
intensjonsavtale. Før denne fremforhandlede
avtale skal behandles i kommunestyret i juni skal
innbyggerne høres gjennom opiniosundersøkelse.
Intensjonsgrunnlaget som ligger til grunn for
forhandlingene vil i disse dager bli utsendt til
alle husstander, og jeg vil oppfordre alle til å lese
dette dokumentet da det gir en god innføring i de
faktiske forholdene.
De nye samferdselsløsninger som i disse dager
presenteres av Nordland Fylkeskommune har gitt
et stort engasjement rundt om i hele kommunen.
Tilbakemeldingene har vært entydige på at det
presenterte tilbudet vil gi et betydelig dårligere
samferdsselstilbud og mange bruker ordet
rasering. Fra fylkeskommunens side grunngis det
i dårligere økonomi i kommende år. Samferdsel
må reduseres betydelig og det snakkes om beløp i
hundremillionersklassen.
Det nye samferdselskartet har blitt presentert
på nett-tv, og nå den 17. mars skal det være
dialogmøte mellom NFK og kommunene. Der vil
det gis informasjon, og kommunene vil kunne
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komme med synspunkter. I etterkant av møtet
skal saken ut på høring i kommunene. Så vil det
bli behandlet i Fylkestinget utpå høsten.
Fra undertegnedes side er det en klar
oppfatning at det fremlagte forslaget er
uakseptabelt, idet det vil gi et dårligere rutetilbud
enn det vi har i dag. Vi bor lengst unna alt og alle,
og vil ikke kunne akseptere et dårligere rutetilbud
enn dagens.
Lørdag 23. januar var det åpning av
Rødøyhallen. Dette ble en festdag der det var
5-600 som møtte opp. Det var underholdning og
aktiviteter til godt utpå ettermiddagen. Så må vi
i etterkant håpe at hallen blir brukt hyppig til så
mange aktiviteter som mulig av alle kommunens
innbyggere. Med hallen gis det mange nye
muligheter!
I disse dager nærmer det seg at vi får våre
første flyktninger til Rødøy kommune. Etter
de meldinger som er kommet skal de komme
rundt den 15. mars. Dette vil nok utfordre
tjenesteapparatet i kommunen noe, men det
vil være en klar målsetting at de skal ha et godt
tilbud i Rødøy. Håper de får det bra i Rødøy og at
de vil trives – de ønskes hjertelig velkommen!
Jeg var på siste fylkesting og skulle der holde
hilsningstale til fylkestinget. Det vil egentlig si at
man skal presentere kommunen med de goder
og utfordringer man har. Med meg hadde jeg
to elever fra Rødøy musikk- og kulturskole som
skulle ha kulturelle innslag; Frida Johansen og
Markus Moland. De to ungdommene sang helt
nydelig og gjorde utmerkede opptredener. De var
kjempegode ambassadører, og det var en glede å
reise sammen med dem. Tusen takk til dem og til
Tone H. Olsen som var med som coatch.
Så til slutt ønsker jeg alle en riktig god vår!
Olav Terje Hoff, ordfører
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FRA REDAKSJONEN
Denne våren skal politikerne stake ut kursen videre for
kommunen vår. Forhandlingene om en samlet kommune i
Ytre Salten pågår. Prosessen med folkehøring før beslutning
om sammenslåing foregår slik ordføreren beskriver det i sin
spalte. En eventuell kommunesammenslåing vil få betydning
for alle som er ansatt i kommunen. Det vil også en beslutning
om å bestå som egen kommune få, siden det er varslet om
flere oppgaver til kommunene. Derfor er vi mange som følger
ekstra spent med på utviklingen.
Nå venter vi også på å bli kjent med barna som skal flytte
inn på mottaket for enslige mindreårige asylsøkere ved
Tjongsfjord gjestegård. Etablering av mottaket vil helt sikkert
medføre mange nye og hittil ukjente utfordringer for våre
ansatte, kanskje spesielt innenfor oppvekst og kultur, men
også i andre etater. Alle er innstilt på å løse oppgavene på
beste måte. Vi skal bidra til at samhandlingen med mottaket
blir optimalt – og har som mål at barna får trygge og gode
vilkår her i Norge og Rødøy kommune.
Vi går en fin tid i møte. Vårjevndøgn markerer at dagen blir
lengre enn natten, og sånn skal det være i seks varme og lyse
måneder fremover. Tjelden er her allerede, og jeg gleder meg
til å se alle de andre vår- og sommergjestene. Ha en fin vår!
Kitt Grønningsæter, rådmann

RØDØY KOMMUNE

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

Intensjonsgrunnlaget er sendt ut til alle
husstander i kommunen.

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 1/2016
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LØRDAG 23. JANUAR
BLE RØDØYHALLEN ÅPNET.
DET BLE EN DAG MED MYE
AKTIVITET, SANG OG MUSIKK.
DEN OFFISIELLE OVERLEVERINGEN
STO RØDØY UNGDOMSRÅD FOR,
SAMMEN MED ORDFØRER
OLAV TERJE HOFF.

Tjongsfjord skoles
barnekor sang Crazy
something normal og
Månemannen.

GRATULANTER FRA FJERN OG NÆR
Siv Mossleth representerte Nordland
fylkeskommune. Reinert Aarseth kom med
hilsen fra Nordland Idrettskrets. Rita Tuven
fra Helgeland sparebank overrakte en sjekk
på 500 000 kroner til Tjongsfjorden IL som er
øremerket byggingen av hallen.
Ivan Haugland fra Bolt construction ønsket
lykke til i nybygget de har ført opp, og fikk
takk for innsatsen!
AKTIVITETER – OG PUBLIKUM FIKK DELTA
Rana klatreklubb kom med sju klatrere som holdt et forrykende klatreshow i den flotte, nye klatreveggen. Kenneth
Eriksen, Mona Røe Finseth, Stefan Winterhoff, Tor-Håkon Lynghei, Andreas Lind, Bjørn Harald Stien og Camilla
Heggli representerte en raskt voksende innendørsaktivitet. De syntes alle at det var artig å være med på åpningen av
Rødøyhallen, og ville gjerne komme tilbake ved en senere anledning.
«Det var veldig artig å være med og ha aktiviter for ungene», sa Hans Olav Aakre fra Gjerøy. «Rødøyhallen gir
mulighet til å trene idrett på en helt annen måte enn før, den gir oss muligheter til å utvikle ungdomsidretten og
det igjen vil kanskje gjøre at det vil bli lettere å komme hjem til kommunen vår», mente han og Simen Krogh fra
Tjongsjorden.
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Det startet med
danseshow med barn
fra Tjongsfjord og
Jektvik skole.

De framførte
Bli med-dansen,
Uptown Funk og
DD-Dansen.

Rødøyhallen
åpen og i full bruk

RØDØY-LØVA 1/2016

5

Zandra og Karita
Hilstad fra Øresvik
sang All about us

Rebekka Engseth
fra Øresvik sang Hello

Frida Johansen
fra Nesøya
sang Riptide

Nadja Korneva fra
Gjerøy spilte
Sonatina på piano

Marcus Moland og
Matilde Seljevoll fra
Tjongsfjorden sang
Set fire to the rain

6

RØDØY-LØVA 1/2016

Elever fra
kultur- og
musikkskolen
bidro med flere
flotte innslag!

“Dagen var
stemningsfull
og fin”

Folkefest

FOTBALLKAMPEN
Rødøy Allstars spilte mot Bodø-Glimt. Dette ble nok et flott høydepunkt på åpningsdagen. Det at Rødøy Allstars slo
Bodø-Glimt med to mål var selvsagt strålende morsomt. «Vi skulle slå dem», forteller en stolt og ivrig
Simen Krogh fra Rødøy Allstars. «Spillerne fra Rødøy var kjempegode, Bodø-Glimt hadde ikke en sjans», fotsatte
han. Andreas Strøm, Sigmund Aakre og Hans Olav Aakre fra Gjerøy, Simen Krogh, Yngve Engen Krog fra
Tjongsfjorden, Isak Krogh, Stig Telnes og Emil Telnes og Thomas Hoff fra Jektvik spilte på Rødøy Allstars.
Bodø-Glimt var for anledningen forsterket med Jan Sigurd Seljevoll, Frank Kristiansen Heimdal og Jimmy Krogh –
ved siden av lagets egne, som Martin Antonsen og Runar Berg. «Det var artig å spille mot de som kom fra BodøGlimt, – jeg tror nok de undervurderte oss litt», sa Hans Olav Aakre. Ruben Imingen, kapteinen til Bodø-Glimt
dømte kampen. Isak Telnes Krogh syntes at det var artig med høyt tempo og stor stemning, «en flott måte å åpne
Rødøyhallen på», mente han.
Dagen ble avsluttet med flott fyrverkeri.
FULL RULLE!
Idrettslagene i kommunen bruker
hallen både i ukedagene og i
helgene. Klatring er blitt en ny og
veldig populær aktivitet. I tillegg
innebandy som mange barn er med
på under ledelse av Hans Olav Aakre.
Skolene bruker hallen på dagtid,
både i forbindelse med daglig
trening og i forbindelse med fellers
arrangement.
Fra dagen hallen ble overlevert til
kommunen har det vært full aktivitet,
også i helgene.
Rødøyhallen har egen facebookside
hvor du kan følge med på hva som
skjer.
RØDØY-LØVA 1/2016
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Bjerka
Bjerka ho står
Så vidt på ein fot
Held tak i ein stein
Med si einaste rot

Jannike Ivarsen fra Træna gikk videre til fylkesfinalen med bildet Træn-fjellan.
Viktor Mikalsen fra Rødøy gikk videre med River flows in you, som han spilte på piano.
Gjerøy productions kom videre til fylkesfinalen med filmen Gjerøy skole.
Frida Johansen fra Lurøy gikk videre med sangen Riptide.

Å, stakkars bjerk
Bjerka som står
For vinden han skrik
Medan rundt ho han går
Han held som ei klo
Så ho får ikke gro
For ingen kan gro
I mørket si klo
Men bjerka ho står i dag som i går

Kulturinnslag

Vinden han riv
I bjerka som står
Så slepp ho taket
Og ned bjerka går
Livlaus og kald
Ned i mørket ein stad
Der nede ligg ho
Bjerka som sto
Ingen vil husk’ ho
Bjerka som sto
Men der nede ligg ho
Der ligg ho no
Der ligg ho og husar
Mange smådyr og kryp
Ho bjerka som fall
Ned i mørket sitt dyp
Ilya Korneev, 15 år, Gjerøy
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Bilder: Nordland Fylkeskommune,
Thor-Wiggo Skille
Marcus Moland og Frida Johansen leverte et fantastisk
kulturinnslag fda Rødøy kommune hilste fylkestinget i
mars. Se omtale i ordførerens spalte.

Ungdommens kulturmønstring
5.-6. mars ble det arrangert UKM
for Rødøy, Lurøy og Træna på
Tjongsfjord samfunnshus.

vært mulig. Kommunene håper
på å kunne fortsette å samarbeide
om dette arrangementet i lang
tid fremover, både for å samle
ungdom og kunne skape et felles
arrangement i nærmiljøet.
Det var godt oppmøte av både
unge og voksne under forestillinga
søndag 6. mars. Publikum så ut til å
både kose seg og ha det gøy.
En ekstra takk skal gis til
samarbeidspartnerne, som gjorde
et slikt arrangement mulig. Trygves
Artistbyrå stilte med lyd og lys og
Tjongsfjordrevyen lagde mat under
oppholdet og stilte med kiosksalg
både under ungdomskvelden og på
forestillingen.

Tekst: Anette Amalie Bang
Bilder: Lill Sofie Strøm og
Stine Beate Karlsen
UKM er et arrangement for alle
ungdommer som ønsker å vise frem
sitt talent, og man trygt si at det var
mye talent i forestillingen søndag
6.mars!
Det var totalt åtte deltakere, der
det ble framført alt fra pianospill og
filmproduksjon, til kunst, sketsjer
og danse- og sangnummer. Det er
så gøy at så forskjellige ungdom
kan skape et så flott arrangement!
Det ser ut som at kommune aldri
vil bli tomme for flotte sceneartister
og arrangører. Ungdom viser et
stort engasjement for å få til UKM,
og det gjenspeiler seg i hvor flott
forestillingene er.
På selve arrangementet var
det i underkant av 50 påmeldte,
der flertallet var påmeldt som
arrangører. Det var flotte
ungdommer som stilte opp, uten
dem hadde det ikke blitt noen
forestilling. Det er viktig å sette de
flotte arrangørene i lys sammen
med de flinke ungdommene som
opptrådde på scenen. De fantastiske

ungdommene gjorde helga til en
fantastisk opplevelse, ikke bare
for dem selv men også de voksne
hovedansvarlige og publikum under
forestillinga.
De er sjette året UKM blir
arrangert for Rødøy, Lurøy og
Træna. Uten det flotte samarbeide
mellom kommunene er det ikke
sikkert et slikt arrangement hadde
RØDØY-LØVA 1/2016
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Rødøy folkebibliotek
Rødøy folkebibliotek er i utvikling. Oppussing, flytting
og oppdatering av avdelinger er i full gang, og det skjer
mye i flere kretser.
Ved hovedbiblioteket i Tjongsfjorden blir nå fagbøker
prioritert en tid framover. Nye bøker kommer, nye
emner og større utvalg av enkelte emner blir lagt inn
i samlinga. Noen bøker blir satt i magasinet og noen
blir kassert. I tillegg har en fylt en boktrille med nye
bøker og satt opp i det sosiale rommet i Rødøyhallen.
Her er det selvbetjening for lån og innlevering for de
som ønsker å låne bøker på kveldstid i forbindelse med
trening. I vår blir det vesle biblioteket i Jektvik skole
rydda og oppdatert. Det vil bli satt opp to utstillinger
på bibliotekene på Rødøy og på Gjerøy i vår. I tillegg vil
det bli mindre arrangement ved bibliotekene i flere av
kretsene. Dette kommer det nærmere oppslag om.
nærmere oppslag om.

Rødøy filial

Biblioteket på Rødøya er flytta fra Bårstua til et
oppusset rom i Rødøy skole. Her er det nye bøker til alle
aldersgrupper.
SELVBETJENING
Det er selvbetjening av utlån og levering av bøker.
Lånere skriver opp navn og dato for lån, forfatter og
tittel på boka, og dato for når de leverer boka igjen.
BESTILLING AV BØKER
Dersom noen vil bestille bøker, kan de komme på

Det nye inngangspartiet ved Rødøy skole. Her finnerd du nå også biblioteket.
biblioteket på torsdager når det er betjent, eller ringe
til kulturkonsulenten, telefon nummer 75 09 80 08. En
kan også bestille selv på nettet dersom en har lånekort
(Norgeskortet). For mer informasjon, se kommunens
nettsider, Rødøy folkebibliotek.
ÅPNINGSTIDER
Alle skoledager, i skoletiden
kl 09.00-14.00.
Rødøy filial er for tiden betjent torsdager
kl 12.00-14.00.

Evig elg
Den store og mektige elgen har fascinert menneskene i flere tusen
år. Den har vært sentral i utallige bilder. De siste årene har elgmotiver
gått fra å være kitsch til å bli design. Utstillingen som nå vises i
Rødøy er bredt vinklet; historie, illustrasjoner, litt om jakt og diverse
gjenstander til pynt og glede.
UTSTILLINGEN VISES HER
Rådhuset, Vågaholmen
Biblioteket, Gjerøy		
Biblioteket, Rødøy skole
Jektvik skole			
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2. mars-8. april
11. april-25. april
26. april-6. mai. april
9. mai-23. mai

Nye bøker denne våren
DEN GJENFØDTE MORDEREN,
AV A.J. KAZINSKI
Gisselforhandler Niels Bentzon går undercover som pasient ved et psykiatrisk
sykehus. Ingen vet hvem han er, verken innsatte eller ansatte.

Å lese er for
hjernen hva
mosjon er for
kroppen.
–Joseph Addison

HVITE SPOR,
AV EMELIE SCHEPP
En ung kvinne blir funnet død om bord på et tog.
Kvinnen reiste ikke alene, men nå er venninnen sporløst forsvunnet.
Hvem er disse kvinnene, og hva har hendt dem?
HVA ER ØKONOMI? FAKTA OG FUNDERINGER,
AV GUNHILD J. ECKLUND OG BJØRK BJARKADOTTIR
En illustrert innføring i økonomi for barn og ungdom. Økonomi finnes
overalt, både i hverdagslivet og i samfunnet vi er en del av. Likevel lærer de
fleste barn og unge lite om økonomi på skolen. Mange voksne synes også
at økonomi er vanskelig. Det har de helt rett i. Økonomi er vanskelig. Denne
boken viser at økonomi likevel er nyttig. Det kan til og med være gøy!

SLIK BLIR DU STATSMINISTER – OG 99 ANDRE MORSOMME TING DU KAN
GJØRE NÅR DU BLIR STOR,
AV RANDI FUGLEHAUG
Denne boka viser barn og unge valgmulighetene på en underholdende,
lærerik og lett tilgjengelig måte. I tillegg inneholder boka intervjuer med en
rekke yrkesutøvere, blant annet «Sinnasnekker» Otto Robsahm, popartist
Marion Ravn, fotballproff Mads Møller Dæhli og statsminister Erna Solberg.
Dette er en stor og morsom inspirasjonsbok om noen av verdens beste,
mest spennende og rareste yrker.

RØDØY-LØVA 1/2016
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Står du i fare for å bli sykmeldt
eller er du sykmeldt?
Har du helseplager som nedsetter din arbeidsevne? Snakk med din arbeidsgiver før du går til legen, og avklar med
din arbeidsgiver om hva som kan legges til rette av dine ordinære arbeidsoppgaver, eller om du kan utføre andre
oppgaver i bedriften. Slik kan legen din lettere vurdere om det er mulig med gradert sykemelding.
ARBEIDSTAKERS PLIKTER
• Gi beskjed til arbeidsgiveren din om du har
helseplager som kan hindre deg i gjøre jobben
din. Du har opplysningsplikt til arbeidsgiver om
din arbeidsfunksjon, men arbeidsgiveren har ikke
krav på medisinske eller private opplysninger.
Arbeidsgiver trenger ikke å vite noe om diagnose,
men du må forklare hvordan din arbeidsevne er
nedsatt, og hvilke arbeidsoppgaver du mener selv
du kan utføre.
• Delta i utarbeidelse av oppfølgingsplan.
Arbeidsgiver og arbeidstaker bør sammen ha
skrevet ned en oppfølgingsplan som du tar med til
legen. På denne måten får legen se hva du har som
ordinære arbeidsoppgaver, hva arbeidsgiveren din
kan legge til rette for deg.
• Du må være innstilt på å gjøre annet passende eller
tilrettelagt arbeid, hvis det ikke er mulig å utføre de
vanlige arbeidsoppgavene.
• NAV ønsker kopi av oppfølgingsplan fra
arbeidsgiveren.
• Delta på dialogmøter med arbeidsgiver, NAV og
eventuelt lege.
• For å ha rett på sykepenger er det et krav at
du prøver deg i jobb så snart det er medisinsk
forsvarlig (aktivitesplikt).
• Hvis man i felleskap med lege ser at sykemelding
kan bli langvarig, eller at du bør ha et annet yrke
skal NAV kontaktes snarest. Da skal NAV kalle inn til
et samarbeidsmøte med legen og det må vurderes
friskmelding til annet arbeid.

•
•
•
•

LEGENS PLIKT
• Legen skal vurdere den sykemeldte sin arbeidsevne,
og vurdere om det er noe som kan gjøres gjennom
tilrettelegging og tiltak. Derfor er det viktig at lege
mottar oppfølgingsplan fra arbeidsgiver.
• Hvis lege ikke anser at aktivitet er mulig ved 8 ukers
sykemelding skal legen gjøre en funksjonsvurdering
av arbeidsevnen som skal sendes til NAV. Det er
viktig å huske på at NAV stiller ikke spørsmål ved
diagnosen til den sykemeldte, men vi ber om en
vurdering av arbeidsevnen. Som hovedregel bør
man ikke være 100 % sykemeldt i påvente av en
undersøkelse.
• Kan ordningen «raskere tilbake» via NAV være noe
for deg? Snakk med din lege om dette er aktuelt.

ARBEIDSGIVERS PLIKTER
• Forebygge sykefravær på arbeidsplassen.
• Arbeidsgiver har plikt å legge arbeidet til rette for
deg så langt som det er mulig. Derfor er det viktig

Fritt behandlingsvalg
Retten til fritt behandlingsvalg erstatter og utvider fritt
sykehusvalg.

Fra 1. november 2015 ble ordningen fritt behandlingsvalg
innført. Samtidig flyttet innholdet på frittsykehusvalg.
no over på helsenorge.no i en ny og mer brukervennlig
informasjonstjeneste kalt Velg behandlingssted.
For råd og veiledning, ring 800 HELSE (800 43 573)
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at du har samtale med din arbeidsgiver om hva som
er vanskelig for deg å utføre.
Utarbeide oppfølgingsplan- se: www.nav.no, og søk
på oppfølgingsplan.
Delta på dialogmøte 1 mellom arbeidstaker og
arbeidsgiver.
Kan be om tidligere dialogmøte 2 ved behov.
Delta på dialogmøte 2 innen 26 uker med
arbeidstaker, lege og NAV.

ANDRE TIPS
• Alle arbeidsgivere anbefales å laste ned App til i
Phone/Android-telefoner «NAV sykefravær».
• Dersom den bedriften du arbeider i er en «IAbedrift», kan arbeidsgiver søke om Forebyggingsog tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter og
BHT-honorar.
Les mer om dette på nav.no Søk på forebyggings- og
tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter og
BHT-honorar.
Hvis du ikke har arbeidsgiver, er det NAV som har
oppfølgingsansvaret for deg.

Snakk sammen.
I fellesskap skal den
sykemeldte, lege,
arbeidsgiver og
NAV finne de gode
løsningene, slik at
man kan være i
aktivitet/arbeid!
Sykepengeåret er 52 uker. Hvis sykepengeåret
er i ferd med å gå ut, må du selv søke om
arbeidsavklaringspenger hvis du fortsatt er syk og ikke
kan gå tilbake på jobb 100 %. Du får ikke automatisk
AAP, dette må det søkes på og du må ha legeerklæring
fra legen. For å ha rett til AAP må arbeidsevnen din
være redusert med minst 50 prosent.
Det må i hovedsak være sykdom, skade eller lyte som
er årsaken til at du har redusert arbeidsevne. Det må
være en viss utsikt til å forbedre arbeidsevnen, gjennom
behandling, arbeidsrettede tiltak eller oppfølging fra
NAV. Målet er at du skal klare å skaffe eller beholde
arbeid i løpet av perioden med AAP.
Fulle AAP utgjør 66 prosent av inntektsgrunnlaget
ditt. Grunnlaget fastsettes blant annet på bakgrunn av
tidligere inntekt, og om du har barn. Slik vil overgangen
fra arbeid til ytelser fra NAV gir en vesentlig nedgang i
inntekten din.

Endring legekontordager
Fra 1. april 2016 endrer vi legekontordager. Årsaken
er at etter at vi ikke får blodprøvene tidsnok frem til
analysering på laboratoriet etter kontordag i øyene på
torsdager. Dette etter at Posten la om til ikke lenger å
levere lørdager
Vi vil nå bruke båten som legekontor på onsdager i
stedet for torsdager. Ny oversikt over kontordager og
-steder finner du under.

KONTAKT LEGE
RING 113 FOR ØYEBLIKKELIG HJELP
Legevakt: 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig
og hjelpen ikke kan vente.
Legekontor/fastlege: 75 09 88 50 (timebestilling,
råd, resepter). Telefonen er betjent kl 9:00-13:00
mandag-torsdag. Fredag stengt.
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.

KONTORDAGER – ENDRINGER I RØDT
Kontordager og -steder mandag til torsdag
ca. kl 09:00-15:00.
Mandag Rødøy
Tirsdag Kila/Tjongsfjord
Tirsdag Nordnesøy, Storselsøy, Myken i
oddetallsuker
Tirsdag Kilboghavn, Sørfjorden, Melfjorden i
partallsuker
Onsdag Gjerøy, Selsøyvik, Sundøy i oddetallsuker
Onsdag Jektvik i partallsuker
Torsdag Kila/Tjongsfjord
Fredag
Stengt
Tirsdager og onsdager avvikles øyene på
ambulansebåten, avhengig av timebestilling på
forhånd.
RØDØY-LØVA 1/2016
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NAV Rødøy har åpent
man  ons, fre 09.00  15.00
Vårt publikumsmottak har stengt på torsdager, avtalte møter går
som planlagt.

Illustrasjon: Colourbox

nav.no har åpent hele døgnet

– Finn ledige stillinger
– Registrer deg som arbeidssøker
– Skriv til oss på Ditt NAV
– Send søknader
– Sjekk utbetalinger

Vi svarer på telefon 55 55 33 33 kl. 08:00-15:30
Spørsmål om pensjon 55 55 33 34 kl. 08:00-15:30
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#SJEKKDEG
I hvert nummer av Rødøy-løva vil kommunelegene ta opp et viktig helsetema.
Først ut ønsker vi å informere litt om hva som kan være signaler på alvorlig
sykdom hos både kvinner og menn, og som bør gjøre at du oppsøker
fastlegen din.

Bestill time hos
fastlegen din
dersom det er
noe du ønsker
å diskutere eller
er urolig for
sykdom!
Tekst: Siv Gyda Aanes,
kommunelegevikar

TARMKREFT
Tarmkreft kan gi forskjellige
symptomer ut fra hvor den har
utviklet seg. Tegn kan være
mørk avføring, diare, slapphet,
vekttap, anfall med magesmerter.
Andre symptomer kan være
avføringsendringer, blod i avføring,
vedvarende kvalme eller oppkast,
slim i avføring eller smerter ved
avføring. Fastlegen vil undersøke
magen din, samt at det vil bli tatt
blodprøver og avføringsprøver for
å avdekke om evt blod. Ut fra dette
avgjør man om du bør henvises til
en undersøkelse av spiserøret og
magesekken(gastroskopi) eller evt
en undersøkelse av tykktarm og
endetarm(koloskopi) på sykehus.
LUNGEKREFT
Dersom du røyker og har
luftveissymptomer over seks ukers
varighet med forverring av hoste,
bør man undersøke lungene. Tegn
på lungekreft kan være hoste
og blodig oppspytt, tungpust,
lungebetennelse som ikke vil gi seg,
heshet, tretthet og vekttap.

FØFLEKK-KREFT
(MALIGNT MELANOM)
Det er normalt å ha føflekker, og de
vil endre seg med alderen. Noen har
få, noen mange.
Hvis føflekkene endrer form,
farge eller blør, bør du søke lege.
Be ektefelle eller samboer om å
følge med på føflekker på ryggen.
Personer som blir lett solbrente,
er mest utsatt for føflekkreft og
andre former for hudkreft. Vær
oppmerksom på at føflekkreft også
kan oppstå i huden utenfor selve
føflekkene.
Kreftforeningen har internettsider
med lettlest informasjon
www.kreftforeningen.no, og man
kan også ringe dem for å få svar på
spørsmål 800 57 338 per telefon,
evt chat.
Kilder:
Norsk legehåndbok (legehandboka.no)
Kreftforeningen.no

RØDØY-LØVA 1/2016
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Smibelg og Storåvatn
kraftverker
Byggingen av de to kraftverkene på
hver side av Gjervalen sør i Rødøy er
godt i gang.
Kilde: Selskapets informasjonsbrosjyre,
se kommunens nettside.
Kartet viser området kraftverkene
dekker. Smibelg kraftverk etableres
150 meter inne i fjellet, og
Storåvatn 200 meter. Kraftverkene
har tilsammen 27 km. tunnel.
Innslaget til Smibelg kraftanlegg (til
høyre) gir en idé om størrelsen på
tunnellene.
Anleggsarbeidene startet våren
2015 og er planlagt ferdig høsten
2017. Stasjonshallene vil være klare
til montering av utstyr høsten 2017.
Adkomst til anleggene er ved
bruk av båt. Det brukes lekter med
taubåt til transport av tyngre utstyr.
Personell- og varetransport foregår
med mindre båter.
På Smibelg anleggsområde
(under) er det etablert bolig, kantine
og kontorrigg. Her er det plass til
80 mann, og det kan utvides til 120
ved behov.
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Trimgruppa i Nesøy aktivitetslag
10 års jubilant!
Tekst og foto: Trine Jentoft
Trimgruppa i Nesøy Aktivitetslag
har i 10 år fristet og oppmuntret
våre naboer med premier gjennom
Nesøykortet. 12 klipp fra trimposter
rundt på øya har gitt en Nesøyskje.
Vi har solgt mellom 30 og 40 kort
hvert år, og fått innlevert ca. 20.
Det har gitt overskudd som trengs
til kasser, tenger o.l. Tur i naturen
er en ting i tiden og en link til

hverdagslykke. Lett å få til for alle,
om vi er få eller mange.
Den 29. august 2015 var dagen
da 10 år med Nesøy Aktivitetslag ble
feiret på klubbhuset Knutepunktet.
Hele øya var invitert og ble i
anledning jubileet påspandert kaker,
kaffe og mer til. Mellom kakespising
og kaffedrikking var det leker for
både barn og voksne. Til tross for
at planene om en storslått feiring
utendørs ble avlyst da været sviktet,
ble det en koselig stund til å minnes
lagets utvikling.
Siden laget ble startet opp i
2005 har det skjedd mye. Tanken
bak Aktivitetslaget var å være
et positivt innslag for Nesøyas
innbyggere, både sosialt og faglig.
I dag er Knutepunktet utstyr med
et treningslokale med apparater og
annet treningsutstyr, en moderne
solseng, utlån av bøker og et
utleielokale med enkelt kjøkken. I
tillegg inviteres det jevnlig til den
populære Tirsdagskaféen som
samler innbyggere i alle aldre.
Alt dette takket være de ivrige
medlemmene og deres dugnadsånd.

RØDØY-LØVA 1/2016
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Mottak i Kila

for enslig mindreårige asylsøkere

Nord-Norsk Mottakssenter AS står for imøtekommenhet og gode relasjoner! Tjongsfjord Mottak, Tjongsfjord EMA
(Enslig Mindreårige Avdeling) er en del av NNMS som er et privatdrevet, statlig mottak for mindreårige asylsøkere
mellom 15-18 år. Vi holder til i Tjongsfjord Gjestegård. Mottaksleder blir Daniel Olsen.
Tekst: Daniel Olsen
Foto: NNMS
Nord-Norsk Mottakssenter ble etablert i 2008 og åpnet sitt første mottak på Tverlandet i en periode der det kom
mange asylsøkere til landet i slutten av dette året. Dette ble startskuddet for bedriften som ledes av administrerende
direktør Are Skancke Andreassen. Bedriften har sitt hovedkontor i Bodø. Her har Are kontor sammen med bla.
HR-sjef Lisa Estensen Solli og økonomisjef Ronny Pedersen.
Hver avdeling styres enkeltvis av hver sin mottaksleder. Bedriften
har på seks måneder økt bemanningen fra en avdeling og seks
ansatte til ni avdelinger og over 130 ansatte. Organisasjonen
jobber fortløpende for å utvide sin portefølje. Eierne har over
25 års erfaring fra asylmottaksbransjen. 1/3-16 var vår offisielle
startdato i Tjongsfjord. Vi forventer at det i løpet av mars måned
vil ankomme inntil 30 ungdommer mellom 15 og 18 år.
Alle ansatte ved NNM avd. Tjongsfjord EMA har hospitert
på Nord-Norsk Mottakssenters avdeling på Fauske. Dette var
veldig nyttig for alle. I tillegg reiser tre ansatte i skrivende
stund på ”nyansatt-kurs” i Oslo fra søndag til tirsdag. Vår
barnefaglig ansvarlige reiser så på en samling til Oslo uken
etter hvor hovedtemaet er ”Profesjonalitet i arbeid med enslige
mindreårige”. Det er stor spenning i både lokalsamfunnet og
blant ansatte om hvem disse guttene som kommer egentlig er.
Vi gleder oss til fortsettelsen!
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Spørsmål?
Svar
Her er noen spørsmål og svar hentet fra NNMs Facebook
side. Spørsmålene er stilt av Tjongsfjord lokalutvalg.
SPØRSMÅL: På hvilken
måte kan Nord-Norsk
Mottakssenter være
aktiv og gi tilstrekkelig
informasjon og svar på
spørsmål til innbyggere i
Tjongsfjord?
SVAR: Spørsmål
kan besvares via
facebooksiden. Det er
også mulig å ringe vårt
hovedkontor på 75584501
eller på epost for å komme
med henvendelser. Ta
også gjerne kontakt med
Lokalutvalget som kan
videreformidle spørsmål og
synspunkter videre til oss.
SPØRSMÅL: Når vil
mottaket åpne for drift
– og når er beboerne
forventet å komme?
SVAR: Vi åpner mottaket
01.03.16. Av erfaring kan
det ta opptil et par uker
før de første ungdommene
kommer. Kontrakten med
UDI ble underskrevet på
onsdag 27/1-2016.
SPØRSMÅL: Tidligere
ble det oppgitt at
asylsøkere skulle komme
før jul. Hvorfor har denne
prosessen tatt tid?
SVAR: Når konkurransen
ble utlyst for opprettelse
av EMA`er (Enslig
mindreårig avdelinger)
i Nord-Norge i høst
var UDI`s plan å ha en
beslutning på hvilke
avdelinger som fikk tildelt
kontrakt i midten av
November og at eventuelle
mottak kunne åpne
allerede før jul. Denne
planen klarte UDI ikke å
holde pga de ekstremt
høye ankomsttallene over
Storskog i Sør-Varanger.

Det ble utsettelse på
utsettelse og derfor ble
ikke kontrakten med UDI
underskrevet tidligere.
SPØRSMÅL: Hvem skal
arbeide ved mottaket?
SVAR: Vi har ansatte
med pedagogisk og
barnefaglig utdanning,
innenfor helse og
ernæring og med god
språkkompetanse.
Personlig egnethet teller
høyt hos oss.
SPØRSMÅL: Fra hvilket
land kommer de som skal
bo på mottaket?
SVAR: De fleste
ungdommer som kommer
til Norge og søker asyl
er fra Afghanistan så vi
kan forvente oss at de
fleste som kommer til
Tjongsfjord er derifra.
Ellers så kan vi forvente at
det kommer ungdom fra
deriblant Eritrea, Somalia
og Syria.
SPØRSMÅL: Fra media
kjenner mange til at noen
menn fra enkelte kulturer
kan ha et annerledes
kvinnesyn enn hva vi
kjenner til i Norge. Hva er
erfaringene fra liknende
mottak?
SVAR: Vår erfaring er
at ungdommene som er
kommet til våre fire andre
tilsvarende avdelinger
tilpasser seg meget snart
og opptrer med respekt
ovenfor begge kjønn. Vi
har ikke hatt nevneverdige
utfordringer rundt dette.
SPØRSMÅL: Dette er
ungdommer i alderen 1517 år. Vil de bli ivaretatt
med regler, ansvar osv
på lik linje med norske

ungdommer? Og på
hvilken måte?
SVAR: Det vil åpenbart
være en rekke husregler
som må følges som f.eks
vaskerutiner, innetider,
oppførsel, røyking og
alkohol. Brytes disse
reglene har ansatte
f.eks muligheten til å
trekke ungdommene i
lommepenger. Når det er
så mange ungdommer
samlet i samme bygg så er
rutiner og rammer meget
viktig.
SPØRSMÅL: Språket vil
i begynnelsen være en
barriere. Vil det være en
tolk ved mottaket?
SVAR: Det vil ikke
ansettes egne tolker, men
det vil leies inn tjenester
fra Noricom tolketjeneste.
Tolking gjøres over
telefon. Vår erfaring er
at øyekontakt, smil og
tegnspråk kommer man
langt med. Vi har gode
ansatte miljøarbeidere
med språkkompetanse.
SPØRSMÅL: Skal
ungdommene gå på
skolen?
SVAR: Ja. Kommunen
skal tilby skolegang
til alle våre beboere.
Vertskommunene til våre
andre avdelinger tilbyr ca.
fire timer skolegang hver
ukedag.
SPØRSMÅL: I Tjongsfjord
er det ikke bosatt
ungdommer i alderen 1517 år. Hvilke fritidstilbud
kan en tilby asylsøkerne?
Og hvem kan bidra?
SVAR: Vi håper bla.å
få leie Rødøyhallen til
diverse idrettsaktiviteter,

svømmebassenget på
skolen og kanskje starte
både et fotball- og
volleyballag. Vi håper
veldig på at etablerte
organisasjoner og
idrettslag tar kontakt
med oss etter oppstarten
slik at vi kan etablere
samarbeid. Vi håper at
også enkeltmennesker
som føler de kan bidra til
å fylle hverdagen til våre
ungdommer tar kontakt.

?!
KONTAKTADRESSE
Tjongsfjord EMA, Kila
v/Tjongsfjord gjestegård
8186 Tjongsfjord
Telefon: 75 58 45 01
Mottaksleder:
Daniel Olsen
E-post: daniel@nnms.no
Nettside: nnms.no

RØDØY-LØVA 1/2016
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Oppgradering av
Rødøya Omsorgssenter
Nå er endelig arbeidet med
oppgradering av Rødøya
Omsorgssenter i gang! Prosjektering
og planlegging har pågått i 2015,
og den 11. januar 2016 startet de
fysiske byggearbeidene opp.
Rødøy omsorgssenter blir bygd
om. Ombygg av første etasje, der
syv gamle, små rom uten bad fra
1964 blir bygd om til tre moderne
omsorgsboliger med eget bad, og
ellers i henhold til dagens krav til
standard.
Videre bygges første etasje i den
eldste del av bygningsmassen om til
nye personalgarderober, kjølerom og
lager for tørrvarer for kjøkken, slik
at disse funksjonene blir beliggende
på samme plan som kjøkkenet.
Ellers skal det monteres
sprinkleranlegg (automatisk
slokkeanlegg) i hele bygningsmassen
ved omsorgssenteret.
I prosjektet inngår også at det skal
monteres nytt nødstrømsaggregat
med auto-start, som skal ha
kapasitet til å dekke hele
bygningsmassen.
Hele prosjektet har en
kostnadsramme på ca. 9 millioner
kroner. Av dette dekker Husbanken
gjennom tilskudd ca 4,3 millioner
kroner.

Fra rivningsarbeidene.
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Nye Bano bad som er bestilt er funksjonelle og fleksible. De har høydejustering og kan tilpasses alle
beboere. Dette gir bedre selvstendighet og dermed bedre livskvalitet. Mindre belasning for pleier gir også
bedre arbeidsmiljø.

Aktivt kvinne- og familielag
på Rødøy

Man kan vel si at Rødøy kvinneog familielag arbeider i det stille,
men effektive er de, det er ikke få
prosjekter de har støttet på øya
for å skape trivsel og bo glede for
innbyggerne. Siste prosjekt de har
vert med og støttet er kjøp av ny
bårevogn til Rødøy kirke, her har
de gått inn med kr 19500 av en
totalkostnad på ca. kr 25000. Godt
gjort av et lag med 19 medlemmer.
Tekst og foto: Svenn A. Engøy
Rødøy kvinne og familielag er en
livskraftig forening som ble startet
i 1982, formålet har vert å støtte
opp om ting som skapte trivsel på
øya, og som kom alle beboerne til
gode, kan nevne svømmehallen
som de fikk bygd, og som enda er
et hjertebarn for foreningen og som
de støtter aktivt, i fjor kjøpte de inn
hårfønere og vannpolomål som ble
gitt i gave til hallen.
Omsorgssentret er også noen som
får stor oppmerksomhet av laget,
de holder bingo og juletrefester,
samt kosekvelder for beboerne flere
ganger i året. Lysforeningen har
også fått nytte av lages gavmildhet,
sist fikk de 10000 i gave.
Leder i foreningen
Eva Johannessen låver at de vil
arbeide aktivt fremover med støtte
til ting på øya, for å skape trivsel og
bolyst. Vi ønsker dem lykke til!

Rødøy kvinne og familielag støtter aktivt ting som kommer Rødøya til gode, siste ny bårevogn til kirken.
Her er noen av medlemmene samlet foran den nye bårevognen. F.v. Liv Fredriksen, Eva Johannessen
(leder), Merete Einvik, Evelyn Fredriksen, Aud Steinrem Johansen og Kirsti Engøy.

Før vår tid
i forbindelse med utgivelsen av boka «Før vår tid»
er det nå laget en utstilling av tegningen i boka.
Utstillingen kommer nå til Rødøy.
Se de originale tegningene fra boka
av Kjersti Hjelmeland Brakstad.

UTSTILLINGEN VISES HER
Biblioteket, Rødøy skole
Sosialt rom, Rødøyhallen
Biblioteket, Gjerøy		
Rådhuset, Vågaholmen

14. mars-8. april
11. april-5. april
26. april-6. mai
9. mai-23. mai
RØDØY-LØVA 1/2016
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Helgeland museum, avdeling Rødøy

Falch gamle Handelssted
I 2015 inngikk Rødøy kommune og Stiftelsen Helgeland Museum samarbeid om museumsdrift på Falch gamle
handelssted i Tjong. Museumsanlegget ble valgt som kommunens museumssatsning og hovedtema for museet er
«fiskerihistorie etter ca. 1880».
På slutten av 1980-tallet begynte en gjeng med lokale
ildsjeler å gjøre bygningene i Tjong om til et lokalt
museum. Og deretter har det foregått en iherdig
restaureringsprosess. Anlegget har etter hvert blitt et
etablert bygdemuseum, og har inntil 2015 vært drevet
dugnadsbasert av frivillige; åpent om somrene med kafé
og arrangementer.
Dugnadsånden har vært formidabel og det er mange
som fortjener en stor takk for alt det arbeidet de har
lagt ned for å bevare et lokalt viktig kulturminne. Når
man hører snakk om at for eksempel Johan Mathisen
har arbeidet 3000 dugnadstimer, så må man jo si at
det er intet mindre enn utrolig imponerende sier 37
år gamle Jørn Stian Nilsen. Han ble i høst ansatt i
Helgeland Museum som avdelingsleder i Rødøy. Og av
utdanningsbakgrunn har han en mastergrad i Historie
fra NTNU i Trondheim.
Jørn Stian synes det er en svært spennende jobb han
har tatt fatt på. Her er det masse potensial e og ideene
til ulike utstillinger og arrangementer står nærmest i
kø. Han kan berolige de som er litt utålmodige at det
kommer mange muligheter til å få med seg det som
skjer på museet i Tjong. Utover våren vil det nå gradvis
ta seg opp med ulike utstillinger og arrangementer. Han
har også et brennende ønske om å få årbok for Rødøy
opp på fote igjen og en relansering av Rødøykalenderen.
Det trengs solide bidrag fra lokalbefolkningen for slike
prosjekter, men han er nokså sikker på at det er flere
rundt omkring som ønsker å bidra for å få dette til.
Videre museumsdrift på Falchbrygga skal være i gode
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hender nå som Helgeland
Museum er inne i bildet. I
sommersesongen 2016 vil
museet ha åpent 6 dager
i uken og det vil da også
bli enkel matservering.
Vi ønsker at dette skal
bli en severdighet som
lokalbefolkningen er stolte
av og som både innbyggerne
og turistene vil besøke,
avslutter han.
MER INFORMASJON, SE
helgelandmuseum.no
facebook.com/Rodoymuseum

PÅ TUR
“Herre, du har vært en bolig for oss fra slekt til slekt. Du
river menneskene bort, de er som en søvn. Snart er det
slutt, vi flyr avsted” (Ps 90,1.5a.10c)
Tekst: Magne Kolvik
Når vi går tur i skog og mark, gleder vi oss over farger,
former, dufter, fuglesangen, bekkesuset. Vi stopper
gjerne på ei bru over en bekk eller ei elv, står og ser
på vatnet som renner forbi. En kvist kommer kanskje
flytende med strømmen. Snart har den passert oss og
fjerner seg mer og mer.
Å se på noe som strømmen fører med seg - lenger
og lenger bort fra oss - kan sette tanker i sving. Kanskje
fordi bekken eller elva lett blir symbol på selve livet.
”Du river menneskene bort” – sier Bibelen. I den gamle
oversettelsen het det: ”Du skyller dem bort – hastig ble
vi drevet fremad, og vi fløy avsted.”
Jo, livet kan liknes med ei elv. Det begynner så smått,
men styrken øker etter hvert. Stundom går det fort i
svingene (eller fossene) – stundom mer langsomt og
stille. Til slutt renner elva ut i havet. Noe sånt er det med
oss også: Alt har sin tid – så skylles vi ut i evighetens
hav.
Det er ikke likegyldig hva vi bruker livet til. Heldigvis
er det mange som bruker sine dager bevisst til å gjøre
godt mot familie og venner. Kanskje også til å kjempe
for en stor og viktig sak. Men en dag er den altså forbi,
vår felles tid i denne verden. Den som har opplevd å
være virkelig glad i noen, vet hvor bittert det er når alt
er slutt.
Men bildet om elva og havet holder bare et stykke på
vei. Det er som med andre bilder fra naturen – de sier
noe viktig, men ikke alt. For vi mennesker er vel ”støv”,

men samtidig er vi mer enn støv. Og det havet vi renner
ut i er ikke ”det store intet”. Det er Guds evighet!
I kirka tror vi derfor ikke på forgjengelighetens
endelige seier. Livet er ikke uten mål og mening - ikke
absurd. Rett nok har vi ikke noen egen styrke å stille
opp imot døden. Men vi tror på Guds trofasthet! Han
som har skapt oss, kjenner oss ved navn. Han vil holde
fast på den enkelte av oss, tvers igjennom død og grav.
Livets mål er derfor – slik det står i en kjent salme – å få
”blunda i Guds faderarm”. Som Guds kjære barn får vi
legge alt – liv og død – over i hans sterke hender. Og tro
på lyset – uansett hvor mørkt det blir. For Jesu skyld tror
vi på livet – tvers igjennom død og grav!
Elva som renner av sted sier noe vesentlig om livet,
men ikke alt. For det faste holdepunktet i liv og død –
det finnes! Den Herre som ”har vært en bolig for oss fra
slekt til slekt” – han finnes fremdeles!
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Til menighetene

i Sør Hålogaland bispedømme
Det er min andre uke som biskop
når jeg skriver denne hilsen til
menighetene i Sør Hålogaland
bispedømme. De første dagene har
vært preget av at det er mye å sette
seg inn i, og jeg kjenner nok at
læringskurven er bratt.
Tekst: Ann-Helen Fjeldstad Jusnes,
Biskop i Sør Hålogaland
Samtidig er jeg glad for det gode
utgangspunkt vigslingshelgen
ble for min bispetjeneste. Der
fikk jeg møte representanter fra
mange menigheter og arbeidslag
i vår kirke, og ikke minst fikk jeg
oppleve fellesskapet i den flotte
gudstjenesten i Bodø Domkirke.
Salmesangen og musikken fra
denne gudstjenesten klinger fortsatt
sterkt i mitt hode.
Jeg har valgt mottoet « Nåde,
nærvær og nordavind» for min
bispegjerning. Gjennom hele
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min prestetid i Lofoten har disse
begrepene vært viktig for meg, og
jeg vil gjerne benytte anledningen til
å si litt om hvordan jeg ønsker disse
begrepene skal prege min tjeneste.
Først litt om ordet «nåde».
Nåden har for meg to viktige
nedslagsfelt i våre liv. Det første
og viktigste er nåden vi mottar
gjennom Jesus Kristus. Denne
nåden rekkes oss gjennom
sakramentene, gjennom ordene
om Jesus , gjennom fellesskapet
i gudstjenesten. Derfor er det
så viktig å stadig arbeide med
hvordan vi formidler troen på
Jesus til nye slektsledd, bare ved
at budskapet fortelles videre kan
mennesker i dag bli møtt av det
frigjørende budskap om nåden.
Trosopplæringssatsningen som
har preget vårt bispedømme de
siste årene er et godt eksempel
på at troen formidles videre.
Gudstjenestene som feires på
små og store steder, med få eller
mange mennesker er det samme.

Og jeg tror også det ligger mye
trosformidling i den kjærlighet så
mange i vårt bispedømme har til
sine kirkehus.
Nåden sett i denne sammenheng
er de store ord fra Gud om en
kjærlighet som gir oss fred, frihet og
syndstilgivelse, midt i det hverdagsliv
vi lever .
Det er den personlige siden av
begrepet nåde.
Så tenker jeg at nåde også har et
annet nedslagsfelt. Som kirke har vi
i oppgave å formidle og kjempe for
nådige samfunn , nådige fellesskap
mellom mennesker. Dette gjelder i
fellesskapet kirken, men det gjelder
også i fellesskapet samfunnet.
I en verden som er så preget av
hva vi presterer, hvordan vi får til
livene våre, hva som er effektivt
og økonomisk lønnsomt, har vi et
budskap om nåde å bringe videre.
Det betyr kamp for rettferdighet,
barmhjertighet og fred, også når det
er å tale tidens trend og politiske
oppfatninger midt imot.

Ordet « nærvær» har jeg valgt
fordi jeg tror på Gudsnærværet
i verden, gitt i historien om at
Gud ble menneske i barnet Jesus,
og gjennom det er verden blitt
Guds sted. Dette guddommelige
nærværet, troen på at midt i alt
som skjer er Gud tilstede, og at det
menneskelige er stedet for Guds
nærvær, det opplever jeg som en
sterk trøst og inspirasjon. Men
nærvær har også med å gjøre at
jeg ønsker å være en biskop som
møter menighetene, deler troens
fellesskap og er opptatt av de vilkår
medmennesker lever under. Derfor
er ordet nærvær både en trygghet i
troen og en utfordring til tjeneste.
Jeg opplever at nærvær og
tilstedeværelse hos hverandre er en
viktig utfordring i vår tid, der det er
lett å skape fellesskap på nettet i
stedet for i virkeligheten.
«Nordavind» er mitt tredje ord.
Jeg er ikke nordlending av fødsel,
men jeg er blitt det av kjærlighet
til landsdelen, til kulturen, til havet
og fjellet og husan og folket. I
mine over 30 år i Lofoten har jeg
funnet mitt hjem her nord, og jeg
vet at det kan blåse nordavind
både bokstavelig og åndelig. Men
nordavinden, det barske og sterke
i naturen, er også med på å gjøre
oss sterke, den renser lufta, den er
frisk og ny og gjør at vi ikke kan leve
uten kamper. Nordavindsbegrepet
holder meg fast midt i det
bispedømme jeg nå er satt til biskop
i, den utfordrer meg til å bli kjent
med mennesker, kultur og miljø i
alle menighetene her. Det gleder
jeg meg til, og dette første året vil
jeg komme rundt på prostibesøk for
nettopp å gjøre dette.
Jeg er takknemlig og full av
ydmykhet over den store oppgaven
jeg har fått, jeg er glad for alle som
har meg i sine bønner, og jeg ser
med forventning frem oppgavene
med å bygge kirken videre i vårt
bispedømme, sammen med gode
medarbeidere i alle menighetene.

DØPTE
03.01.16
		

Tjongsfjord kirke
Sofia Solhaug Høgsand, Neverdal

24.01.16
		

Rødøy kirke
Angelica Sittlinger, Rødøy

DØDE
Tor Jørgen Hagevik, Tjongsfjorden, døde
24. november 2015, gravlagt på Tjongsfjord
gravgård.
Ruth Anny Helen Sivertsen, Nordnesøy, døde
25. januar 2016, gravlagt på Rødøy gravgård.
Jan Hermod Danielsen, Nordnesøy, døde
2. februar 2016, gravlagt på Hestmannøy
gravgård.

Gudstjenester
mars-juni

Dato
Kl
Sted
20.03.2016
14:00
Øresvik - Engseth frikirke
24.03.2016
13:00
Sørfjorden kirke
25.03.2016
11:00
Værangfjord kapell
27.03.2016
11:00
Rødøy kirke
28.03.2016
11:00
Tjongsfjord kirke
17.04.2016
11:00
Storselsøy skolekapell
24.04.2016
11:00
Rødøy kirke
01.05.2016
11:00
Tjongsfjord kirke
08.05.2016
INSTUTISJONENE
15.05.2016
11:00
Værangfjord kapell
16.05.2016
13:00
Sørfjorden kirke
17.05.2016
11:00
Tjongsfjord kirke
17.05.2016
12:00
Rødøy kirke
29.05.2016
11:00
Nesøy kapell
29.05.2016
16:00
Tjongsfjord kirke
05.06.2016
11:00
Tjongsfjord kirke
12.06.2016
11:00
Rødøy kirke
19.06.2016
11:00
Værangfjord kapell
Med forbehold om endringer, følg med på kunngjøringer og
Rødøy kommunes nettside.
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Kirkens nødhjelps fasteaksjon
– oppfordring til å delta
Gang på gang er vi blitt minnet
om hvor brutal virkeligheten er for
mange mennesker. Men det siste
året har vi også sett et enormt
engasjement for å vise solidaritet
med flyktningene – både de som
kommer til Norge og de mange,
mange andre som har søkt tilflukt i
landene rundt. Både enkeltpersoner,
grupper og hele lokalsamfunn stiller
opp. Takk for hjertelag og økonomisk
støtte!
Tekst: Ann-Helen Fjeldstad Jusnes,
Biskop i Sør Hålogaland
Kirkens Nødhjelp er vår organisasjon
for internasjonal diakoni. Starten
var i 1947. Da var det stort behov
for nødhjelp i Europa. Og norske
menigheter stilte opp, også for
de som bodde i land som ble sett
på som fiender under krigen.
Menighetene omsatte sin kristne tro
i praktisk handling. Nå nesten 70 år
senere er det vi som får utfordringen
– og Kirkens Nødhjelp er igjen vår
kanal. Den nye strategien sier at
det nå skal legges større vekt på
nettopp dette: Tro i praksis

Snart er det fastetid. Det er en tid
i kirkeåret da det er tradisjon for å
kombinere bønn og kontemplasjon
med engasjement for andre.
Mange menigheter bruker
Kirkens Nødhjelps ressursmateriell
Regnbuebønn, i fastetiden. I
regnbuen er det sju farger og
regnbuemateriellet har bønner og
annet ressursmateriell for hver av
de sju ukene fra Askeonsdag til
påske. Regnbuen er håpstegnet som
Gud ga Noah etter storflommen.
Kirkens Nødhjelps symbol, hendene
og duen, er hentet fra denne
bibelteksten. Hendene er Noahs og
når duen ikke kommer tilbake vet
han at en ny begynnelse er mulig.
Over hele landet var det et
sterkt engasjement i forkant av
klimatoppmøtet i Paris. Dette
engasjement håper vi skal
fortsette også i fasteaksjonen
2016. Tema for aksjonen er det
samme som i 2015: I kriser er vann
kritisk. Det er ikke blitt mindre
aktuelt. Skaperverket trues av
menneskeskapte klimaendringer.
Og konsekvensene rammer verdens
fattigste hardest. Håpet ligger i det
store handlingsfellesskapet, at vi
sammen kjemper for det gode.
Her i Sør-Hålogalandbispedømme
gjorde menighetene en flott lokal

innsats under fasteaksjonen 2015:
Vi nådde 1,77 millioner kr
i innsamlet beløp totalt. Det er nest
beste resultat noen gang.
Nesten alle menigheter,
minus 3-4 hadde ikke bøsseaksjon i
2015.
I tillegg har flere av våre
menigheter gjort en betydelig
innsats overfor flyktningestrømmen,
med innsamling av midler og ved
å engasjere seg lokalt for å gjøre
en innsats for flyktningene som
kommer lokalt.
Til slutt en oppfordring til
dere som skal arrangere årets
fasteaksjon: Konfirmantene
er fortsatt ryggraden i Kirkens
Nødhjelps fasteaksjon, men skal vi
nå alle husstander, også i tettbygde
strøk, er det viktig at de voksne
bidrar. Vi vil derfor oppfordre
dere til å gjøre fasteaksjonen
til hele menighetens aksjon,
en dag da både diakonatet og
menighetsrådet er med. Inviter også
konfirmantforeldre, barnegruppene
med foreldre, menighetskoret og
ungdomsklubben. Slik blir vi mange
som levendegjør og synliggjør i
våre lokalsamfunn vår felles visjon
om diakonien som evangeliet i
handling!

Justina
er tilbake
Nå har organisten vår vært ute i
gradert fødselspermisjon i over
ett år, så nå er vi veldig glad for
at hun er tilbake for fullt for å
styrke musikklivet i menigheten.
Vi ønsker Justina velkommen
tilbake til oss!
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SØRFJORDEN KIRKE 100 ÅR
I juli 2016 er det 100 år siden
Sørfjorden kapell ble innviet.
I den forbindelse vil det blir
markering i Sørfjorden både
lørdag 23. og søndag 24. juli. Da
skal kirken fremstå nyrenovert og
flott!
Vi planlegger foredrag med
kirkehistorie fra Sørfjorden og
konsert på lørdag. På søndag
blir det festgudstjeneste klokken
12:00.Det vil bli muligheter til
å få kjøpt seg middag, kaffe og
kaker begge dager!
Vi håper mange vil være med
på denne markeringen sammen
med oss!

Ny
kontorfullmektig
May Hilde Korneliussen startet
som kontorfullmektig på
menighetskontoret i 40 % stilling
den 1. mars. Hun er utdannet
tannpleier og arbeider også 40 %
på Tjongsfjord tannklinikk.
Vi er glade for å ha fått May Hilde
med i staben!

Jann Odin Falch går av med pensjon
Den 31. januar hadde Jann Odin Falch sin siste arbeidsdag med Rødøy sokn
som arbeidsgiver. Jann Odin har vært ansatt i nesten 15 år, og har fartet
rundt i kommunen for å holde orden på kirkene, gravgårdene og alt som
hører til. Det har vært godt å ha Jann Odin i staben, og en med så lang
fartstid blir nok vanskelig å erstatte.
Vi ønsker Jann Odin en fantastisk pensjonisttilværelse og håper å se ham
både titt og ofte til våre sammenkomster, også i tiden som kommer!
RØDØY-LØVA 1/2016
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Avsender:
Rødøy kommune
Rådhuset
8185 Vågaholmen

B-økonomi

Konfirmanter på tur!

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
Kontorfullmektig May Hilde Korneliussen
tlf.: 75 09 80 90
E-post: may-hilde.korneliussen@rodoy.kommune.no
Organist Iustina Nakhtigal
mobilnr.: 940 30 374
Trosopplæringsmedarbeider Kjell Bjarne Hammer,
mobilnr.: 996 04 150
Kjernetid for betjening av publikum er
mandag-tirsdag-torsdag-fredag
kl 10.00-14.00.
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Den 13. og 14. februar var konfirmantene fra Frikirken
i Rødøy og Nesna sammen med konfirmantene fra Den
norske kirke på weekend på Gjerøya.
I tillegg til undervisning og overnatting på skolen,
inviterte konfirmantene stedets unge til ungdomskveld
på Menighetshuset, der det ble servert ”uendelige
mengder” av god, hjemmelaget pizza lørdag kveld.
Her hadde ungdommene selv ordnet leker og
underholdning, og kvelden ble avsluttet med ei litt
høytidelig samling i Frikirken. På symbolsk måte fikk vi
legge fra oss alt som tynger oss – symbolisert ved at vi
fikk legge fra oss en stein ved korset før vi tente hvert
vårt lys ved alteret.
Konfirmantene har vært samlet til både
endagssamlinger og overnattingsturer. De gir uttrykk for
har det vært ekstra fint at de kunne være sammen fra
flere menigheter og dermed kunne blitt kjent med enda
flere ungdommer!
Konfirmantene våre har også deltatt i
innsamlingsaksjonen til støtte for Kirkens Nødhjelps
arbeid i katastrofeområder, der fokus har vært satt på å
skaffe rent vann til de som er rammet av katastrofer.

UNGE MEDHJELPERE
Også dette konfirmant-året ar vi hatt stor hjelp av
våre hjelpeledere, som er rekruttert fra fjorårets
konfirmanter. De har laget naturstier og quizer, være
hjelpegruppeledere, og assistert på kjøkkenet. Og ekstra
fra i år: Hjelpelederne våre får være med i et øvings- og
utdanningsprogram sammen med hjelpeledere i Lurøy.

