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Sesongskifte

HILSEN FRA ORDFØREREN
Nå er det påske og vår, og vi gleder oss til litt ferie som
kan nytes sammen med venner og familie. Noen bruker
tiden godt til oppussing av båt og forberedelser til årets
hagesesong. Andre vil kanskje nyte solen i hytteveggen med
forfriskninger. Skjønt i skrivende stund er det ikke mye som
minner om at våren og sola skal nærme seg.
I kommunen arbeides det for fullt med å ferdigstille
omsorgsinstitusjonene Rødøy omsorgssenter og Alderstun
omsorgssenter innen de frister som gjelder. Håper at det
skal gi et godt og framtidsrettet omsorgstilbud for alle
kommunens beboere.
Det er også nærmiljøanlegg som ferdigstilles, og de vil
være viktige trivselstiltak i hver enkelt bygd, kanskje mest for
den yngre garde.
I løpet at våren vil det også bli etablert flere utlånstasjoner
for bøker, både på øyene og fastlandet. Jeg håper dette kan
bli en opptur for bibliotekdriften.
Det er en historisk satsing i gang når det gjelder
utbygging av fiber i kommunen. Kretsene Øresvik Gjerøy
og Jektvik vil her bli utbygd med fiber til husstandene.
Det vil også bli utbygging av mobildekningen på Gjerøy,
slik at det også skal få et godt mobiltilbud. Totalt bevilget
kommunen mellom ni og ti millioner på disse prosjektene,
fiberprosjektene skal være ferdig i alle kretsene innen 2017
og mobilprosjektet på Gjerøy skal være ferdig til sommeren
2018.
Ellers er det jo valg til høsten, og i kommunen merkes
det at valgsakene kommer, med oppnevning av valgstyrer
i kretsene og annet. Valget blir jo i seg selv interessant og
spennende. I disse reformtider kan det bety store endringer
hvis vi skal legge vekt på hva som sies tidlig i valgkampen.
Til slutt ønsker jeg kommunens innbyggere en god påske
og en fin vår.
Olav Terje Hoff, ordfører
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FRA REDAKSJONEN
I disse dager jobber Telenor på spreng for å trekke fiberkabel
hjem til folk i de kretsene som har dårligst dekning i dag.
Samtidig bygges det tråløse 4G-nettet ut. Når dette er ferdig
er jeg sikker på at mange vil kunne glede seg over et langt
bedre bredbåndstilbud i hjemmene, og det vil skape store
muligheter for videreutvikling. For kommunen betyr det at vi
også kan basere oss mer på elektroniske tjenesteleveranser
i fremtiden. Dette vil gi økt velferd og større trygghet –
hjemme der folk ønsker å bo. Bredbåndutbyggingen vil også
gjøre at det blir enklere å etablere og å drive næring rundt i
kommunen. Bredbånd er et viktig og uunværlig tilbud!
Jeg håper du setter pris på denne utgaven av Rødøyløva, hvor vi forsøker å gi et litt dypere innblikk i hva som
skjer i kommuneorganisasjonen, men også hva som rører
seg av stort og smått rundt i vår fjerding. Følg også med på
kommunens facebookside, og på rodoy.kommune.no. De
fleste nyheter finner du der.
Vi har passert vårjevndøgn og kan se frem til en tid med
stadig lysere kvelder, varmere dager, og et herlig, yrende liv.
Ha en riktig fin vår og en god påskefeiring!
Kitt Grønningsæter, rådmann

RØDØY KOMMUNE

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

Varme dager, kalde netter. Det er vår!

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 1/2017
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Nye nærmiljøanlegg
Rødøy kommune har fått mange nye og spennende
nærmiljøanlegg de siste årene. Leke- og
aktivitetsanleggene ligger i tilknytning til skoler og
barnehager i kommunen. I Tjongsfjorden, i Øresvik og i
Jektvik er anleggene stort sett ferdige. På Gjerøy og på
Nordnesøy er en i gang med arbeidet, og på Rødøya er
står det igjen å planlegge rehabilitering av anlegg med
noen nye lekeapparat.

Ariane og Aurora på balansebrettet

ØRESVIK SKOLE AKTIVITETSANLEGG
Foto: Reid Engseth
Høsten 2016 ble et nytt og oppgradert nærmiljøanlegg
tatt i bruk ved Øresvik skole. Anlegget er finansiert
av Nordland fylkeskommune gjennom spillemidler.
Polarsirkelen friluftsråd samt dugnad fra elever, foreldre
og lærere. Byggetiden for anlegget har vært rundt 2 år.
Øresvik skole er en helsefremmende skole og
nærmiljøanlegget stimulerer til økt fysisk aktivitet blant
elevene og slikt sett et bedre grunnlag for god helse,
læring og trivsel.
Nå vinterstid er spesielt akebakken populær, den er
arrondert i terrenget og øverst i bakken er det bygd
en liten gapahuk som det er mulig å varme seg i mens
en venter på tur. Noen liker å kjøre i tog med flere
akematter, eller en kan ta turen alene.
Klatreveggen blir også benyttet flittig, her har vi
mulighet for å skifte ut grep og endre på ulike løyper i
veggen.
Vi har også bygd et klatrestativ med pendel hvor
barna kan utfolde seg.
Skolen har i flere år vært uten huskestativ og det
skapte stor glede blant elevene når vi fikk et nytt på
plass med ulike typer oppheng.
NESØY SKOLE AKTIVITETSANLEGG
På skolen på Nordnesøy skal det bygges ballbinge og
et klatreanlegg, såkalt Parkouranlegg. Ballbanen skal
være 12 x 16 meter, og den skal ligge på skoleplassen.
På nedsiden bygges det et klatreanlegg. Det er planlagt
påbegynt høsten 2017.
Nesøy skole, og barnehagen med elever og unger og
lærere og andre personale gleder seg til å få lekeanlegg
som alle kan bruke både i skoletiden og ellers, hele året.
RØDØY SKOLE AKTIVITETSANLEGG
Rødøya har nærmiljøanlegg med noen lekeanlegg.
Kunstgressbane, huskestativ, klatrestativ, klatreløype og
slengtau. I 2018 er det Rødøy sin tur til å kunne søke
om spillemidler til nærmiljøanlegg.
TJONGSFJORD SKOLE AKTIVITETSANLEGG
Tjongsfjord skole har i lang tid arbeidet med
uteområdet, og har gjennom tett samarbeid med
FaU, elevrådet, Polarsirkelen friluftsråd og Tjongsfjord
idrettslag opparbeidet et flott uteområde på skolen.
Elevene bruker uteområdet daglig til fysisk aktivitet,
og kan boltre seg med utelydanlegg, ballbinge,
frisbeegolfbane, skateanlegg og streetbasketbane.
Detter gir en flott variasjon i mulighetene til fysisk
aktivitet hos elevene både i skoletiden og på fritiden.

Aurora, Solveig, Ariane, Emmeli, Hanne og Maren
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GJERØY SKOLE AKTIVITETSANLEGG
Foto: Randi Sindre Hoff
Store og små deltok på dugnad for
å få opp nye lekeapparater utenfor
Gjerøy skole i høst. Det ble satt
opp basketballstativ, vippehuske,
balansebom, voltstenger,
klatrestativ, hengebro og nye
fotballmål. Her ser dere alle elevene
på vippehuska.
Endelig kom det litt snø og sol!
Elevene ved Gjerøy skole er ute og
boltrer seg med ski og akematter.
JEKTVIK SKOLE AKTIVITETSANLEGG
Foto: Per Ivar Myrbekk
Jektvik skole har nå fått en ny
aktivitet i sitt nærmiljøanlegg
ferdig. Klatreveggen som ble tatt i
bruk 16. februar 2017 ble i sin tid
påbegynt med midler fra Nordland
fylkeskommune for flere år siden.
Vi ønsket å få gjort noe mer ut av
veggen, og fikk realisert maling
og nye klatretak som en del av
nærmiljøanlegget. Tanken bak,
var at vi i tillegg til den fysiske
klatringen, skulle få en attraksjon
som legges merke til i bygda.
Allerede på midten av 90-tallet
laget skolen en klatrevegg i kjelleren
på det gamle internatet. Har laget
lærere en kort vegg, som senere
ble noe utvidet. Denne var i bruk i
mange år, før vi til slutt fant ut at
det var lurt å flytte den.
Motivet av Breitind er malt av
Natalia Sjåvik. Hun har tidligere
vært elev ved skolen, og har tatt
utdanning ved Norges kreative
høyskole i Trondheim.
Hun flyttet tilbake i 2015, og har
malt ett av kretsens landemerker.
Klatreveggen har så langt 3
ulike løyper, og det er mulig å
klatre på ulike måter for å få
ekstra utfordringer. Nå har elevene
mulighet til å klatre i fjellet de ser
hver skoledag.
Allerede første dagen ble
klatreveggen populær. Første
offisielle klatrer ble Oliver Telnes,
som fikk æren av å innvie veggen.
Etterpå var det full rulle med elever
som skulle prøve seg. Etter hvert vil
elevene få ulike type utfordringer,
slik at de ser at det kan gjøres mye

Sol og snø
moro ut av en enkel
buldrevegg.
Veggens høyde
er godkjent som
buldrevegg, og
krever ingen tau eller
annen sikring. Det er
godkjente fallmatter
under, som gjør at den
kan brukes både i og
etter skoletid. Skolen
har likevel satt opp
noen regler som bør
følges.

Vippa på Gjerøy

Vinter i Jektvik
RØDØY-LØVA 1/2017
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Besøk på Meløy videregående skole,
avdeling Inndyr
Den 21. februar 2017 var elevene fra Gjerøy ungdomsskole på hospiteringstur til Meløy videregående, avdeling Inndyr.
Fra Ørnes ble de hentet og kjørt til Inndyr av en lærer ved skolen.

Første post på programmet var Domus Pisces, som betyr
«Fiskens Hus». Her var det omvisning ved en veldig
hyggelig dame som het Lisa, og elevene fikk se fiskene
som var i karene. Det var torsk, steinbit, rognkjeks og

laks. Det ble anledning til å se på laboratoriet, og til å
mate laksene. Et besøk på «Newton-rommet» ble det
også tid til.
Så var det en veldig god lunsj, det var kyllingwraps.
Det er alltid lurt å ha mat i magen når man skal ut på
havet! Alle fikk fullt oljehyre, og så bar det ut med
båten «Salthammer» for å dra garn sammen med klasse
1B ved skolen. Det er en skolebåt de bruker når de skal
på havet for å dra garn og andre typer bruk. Om bord
var god det god stemning, og det ble en god del fisk i
garnene, mest torsk, men også sei, kveite og ei lita nise.
Det ble halt inn en lenke med 25 garn. De hospiterende
fikk lov til å være i garnbingen, bløgge og sløye fisken.
Det virket som en veldig hyggelig klasse på Inndyr, og et
bra læringsmiljø. Det var alt i alt en veldig artig, hyggelig
og lærerik tur, med mye informasjon om både skolen og
de forskjellige fagene/linjene. Ikke dumt å velge denne
utdanningsretningen!

3. og 4. klasse laget avis
Telkst og foto: Karin Gildseth
Det var like før vinterferien at 3- og 4 klasse ved
Jektvik skole ble ferdig med sin avis. Da hadde de
jobbet i omtrent tre uker i norsktimene med dette
prosjektet. Det ferdige resultatet ble en avis på hele
12 sider. Den inneholder intervju, div artikler, litt
gåter og vitser. Også et kryssord har det blitt plass
til. På bildet ser dere en stolt redaktørgjeng som
viser sitt produkt.
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Fra venstre Mathis, Linus, Sondre, Lilja, Kristine og Henrik

Fra venstre Henning Bang, Maria Myrvoll, Oda Myrvoll,
Maja Verang Arntsen og Kim Ayla Hoff

Rødøyungdommer
på alpintur til Sulis
I februar reiste ungdommer fra
Rødøy og Meløy sammen til Sulis for
å kjøre slalåm og stå på snowboard.
Det ble en flott tur i dårlig vær, med
mange hyggelige opplevelser og
trivelig samvær.
Foto: Oda Myrvoll
11.-12. februar dro 19 ungdommer
fra Rødøy og 30 ungdommer fra
Meløy sammen til Sulitjelma på
alpintur. Dette var et samarbeid
mellom Rødøy og Meløy kommune.
Ungdomsrådet i Rødøy har jobba for
å få dette til i flere år, og i år klaffet
det endelig.

Dårlig vær med vind og regn var
ikke til hinder for glede og moro
i slalåmbakken. Med mye snø var
det likevel fint å kjøre slalåm og
stå på stå på snowboard. Flere av
ungdommene fra Rødøy hadde
ikke prøvd slalåm før, og var veldig
spente på hvordan dette ville gå.
Noen starta i barnebakken, men
kom seg fort over i storbakken når
de fant ut hvor moro dette var. De
hadde det kjempemoro med alpint
og aktivitetsnivået var høyt hele
helga.
De 49 ungdommene fra Rødøy og
Meløy var tydelige på at dette gav
mersmak, og at det var en veldig
vellykka helg.

Fra venstre
Anna Lovise Telnes, Kim Ayla Hoff, Maja Værang
Arntsen, Henning Bang og Oda Myrvoll
RØDØY-LØVA 1/2017
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Ny vedlikeholdsarbeider
Torbjørn Johansen er nyansatt vedlikeholdsarbeider ved teknisk etat i
Rødøy kommune.
Han starta den 20. mars i 100 % stilling. Torbjørn skal jobbe sammen med
Einar Hallstein Aga med drift og vedlikehold av kommunale bygg.
Torbjørn bor sammen med kone og 4 barn i Breivika i Tjongsfjorden. Han er
en friluftsmann, og særlig er fiske i vann og elver fritidsaktiviteter han driver
med. Han har ofte med familien i marka og i fjellet.
Torbjørn er utdannet agronom, elektriker og energioperatør. Han gleder
seg over å ha starta i ny jobb, og ser fram til en interessant hverdag med
spennende og utfordrende arbeidsoppgaver.

Fagbrevutdeling
Den 10. mars var det duket for høytidelig utdeling av fagbrev for lærlinger
uteksaminert i 2016 ved MBS Glomfjord.
Dette i regi av opplæringskontoret i Meløy og Nordland fylkeskommune. Fra
Rødøy mottok Ronja Axelsen Johansen fagbrev i Helsearbeiderfaget.
Ronja har vært lærling ved Alderstun Omsorgssenter de siste to årene og
gikk opp til fagbrev i desember 2016. Hun fikk «Bestått meget godt». Det
har vært en glede å ha Ronja som lærling hos oss og vi ønsker henne lykke
til videre i arbeidslivet! – Linda Swan Hansen, veileder

Livredningskurs
I januar og februar har jeg holdt livredningskurs for lærere og private som vil leie bassengene i kommunen. Jeg
er utdannet livredningsinstruktør i Norges livredningsselskap og avholder kurs i Tjongsfjord og Jektvik i regi av
Rødøy kommune.
Tekst og foto: Frank K. Heimdal
I år har 25 personer tatt livredningsprøven, og interessen er fortsatt stor for mer kurs. Tilbudet med gratis
livredningskurs kom i forbindelse med at kommunen vedtok å innføre krav om livredningsprøve for å leie
kommunen sine svømmebasseng. Kurset består av grunnleggende førstehjelpsteori, HLR, selvberging og
drukningsforebyggende svømmeopplæring samt livredningsprøven.
Livredningsprøven består i å hoppe fra kanten, svømme 100 meter på rygg, svømme 100 meter på mage,
dykke ned på dypeste del av bassenget, ilandføre en person 25 meter, få personen opp av bassenget og
gjennomføre hjerte-lungeredning på dukke. Kursene er et supert lavterskeltilbud som er gratis for alle.
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U N G
KULTUR
MØTES

UKM (ung kultur møtes) ble også i år arrangert i Rødøy kommune.
Onsdag 8. mars ble årets lokale mønstring arrangert i Jektvik. Rundt 50
frammøtte fikk en flott opplevelse av ungdommenes bidrag til årets
UKM. Det var fem sceneinnslag med til sammen sju ungdommer. Tre av
sceneinnslagene ble valgt til å representere Rødøys lokalmønstring på
fylkesmønstringen, som skal være i Bodø 31. mars til 2. april.
De som skal representere Rødøy kommune i Bodø er:
•
Ilya, Marlen og Nadya med sangen City of stars (La La Land)
•
Rebekka Engseth med sangen Warrior.
•
Frida Kristin Johansen med sangen Den finaste eg veit.

Tjongsfjordrevyen
Torsdag 13. april presenteres en
fykende fersk revy i Tjongsfjord
samfunnshus, med inspirasjon fra
kommune og nærmiljø.
Tekst og foto: Hege Bang
Også i år er vi glade for å kunne
invitere hele kommunen til
revyforestilling, det vi ved hjelp av
kommunen kan tilby båtskyss tur/
retur Vågaholmen. Billetter kan
kjøpes på bunnpris i Våga, eller via
revyens facebookside.
Første Tjongsfjordrevy ble holdt
på samfunnshuset i 1994, og ble
svært godt mottatt. Revy er en viktig
arena, kanskje spesielt her nord i
landet, hvor revytradisjonen står
sterkt. Revy skal representere folkets
talerstol, med en satirisk snert!
For oss som driver med revy i
Tjongsfjord er det gledelig at vi har
et stort og engasjert publikum, som
kommer tilbake år etter år. Viktig er
også samholdet i revygjengen, som
deler en felles interesse, samt ser
gleden i å kunne tilby innbyggere i
Rødøy revy som underholdning.
Å sette opp en god revy er
tidkrevende. Tekst arbeides med i
mange måneder før selve revyen, vi
leier inn profesjonelle teknikere som
sørger for lyd og lys, samt musikere.
Forøvrig gjøres alt arbeid på frivillig
basis.

Kulturmidler
Frist for søknad om kulturmidler til
Rødøy kommune: 31. mai.
Alle frivillige lag og foreninger,
privatpersoner og andre kan søke
om kulturmidler. Retningslinjer og
søknadsskjema for søkningen ble
vedtatt i Rødøy kommunestyre i
2015. Søknadsskjema finner en på
kommunens hjemmesider,
Søkere skal ha fast tilhold i Rødøy
kommune. Aktivitetene skal foregå i
Rødøy kommune.
Kulturmidlene fordeles slik:
• Aktiviteter for barn og unge
• Aktiviteter til idrett og friluftsliv
• Øvrige kulturelle aktiviteter
Tjongsfjordrevyen har fått
gode tilbakemeldinger fra presse
og publikum. De siste årene har
revyen også gjort seg bemerket
utenfor kommunen, sist i Stormen,
Bodøs kulturstue, der vi høsten
2016 hadde to nummer med når
det gjeveste av Nordnorsk revy
skulle presenteres. Vi deltar på
ulike festivaler, som Nord-Norsk
Revyfestival som avholdes i Meløy
kommune og Norsk Revyfestival på
Høylandet. Her konkurerer vi med
dyktige revylag fra hele landet.

Tjongsfjordrevyen har fått med seg
flere gjeve priser, noe som bekrefter
at vi får det til, til tross for at vi er
fra et lite sted på Helgelandskysten!

RØDØY-LØVA 1/2017
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DRum DRum
på Gjerøy
Onsdag 8. mars fikk Gjerøy skole besøk av gruppen
DRumDRum med de hyggelige musikerne Benita,
Jens og Kåre fra Danmark.
De holdt en forrykende og karismatisk konsert med
mange spesielle og uvanlige instrumenter. Folk fra
bygda dukket også opp, og det var god stemning i
lokalet. Alle elevene fikk prøve instrumenter og delta på
konserten. Et kjempeartig innslag i skolehverdagen, og
noe å legge i den kulturelle skolesekken!

Rødøy helselag
serverte skolefrokost

Onsdag 8.2. inviterte Rødøy helselag
lærere, elever og barnehagen til
skolefrokost. Foranledningen til
invitasjonen var Nasjonalforeningen
for folkehelsen tilbud om økonomisk
støtte til tre aktiviteter under mottoet
«Hjerteaktiviteter».
Tekst og foto: Svenn A.Engøy
«Hjerteaktiviteter favner en rekke aktiviteter. Leder i helselaget Evelyn Fredriksen forteller at de har merket seg
3 aktiviteter de vil gjennomføre. Det er skolefrokost, hjertemarsj og aktivitet for å forebygge ensomhet. Hvert
arrangement støttes med 1000 kr.
Skolefrokosten ble godt mottatt av elever og lærere, som fikk servert tomatsuppe, rundstykker med frukt til
dessert. «Neste aktivitet blir hjertemarsjen og en tilstelning i «Solparken» når det vår ordentlig deilig vårvær», sier
Evelyn før hun haster videre til nye oppgaver.
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Prosjekt skolemåltid
ved Tjongsfjord skole
Foreldreutvalget ved Tjongsfjord skole har over tid
jobbet med å finne mulighet for å organisere skolemåltid
for hele skolen hver dag. Dette har vært utprøvd med
tilskudd fra Nordland fylkeskommune tidligere, og
våre erfaringer er at dette vil gjøre skoledagen bedre
for elevene. Et sunt skolemåltid midt på dagen, i
kombinasjon med 60 minutter fysisk aktivitet gjør at
elevene er bedre rustet til en travel skolehverdag.
Tekst og foto: Frank K. Heimdal.
Fra januar 2017 har derfor Tjongsfjord skole startet
et prosjekt hvor foreldrene betaler abonnement på
skolemåltid. Prosjektet skal evalueres før skoleåret slutter
til sommeren, og har til hensikt å se om dette kan bli
en permanent ordning ved skolen. I oppstartsfasen
hadde man ambisjon om at dette skulle være et
gratis tilbud, men det viste seg snart å bli en for stor
oppgave å finansiere dette gjennom innsamlede
midler. Det har likevel kommet en del bidrag fra både
næringsliv og private aktører som gjør det mulig å
finansiere oppstarten av prosjektet. FaU ved skolen
har i tillegg vedtatt å stille med en underskudds
garanti på prosjektet, noe som var en forutsetning
for at kommunen skulle godkjenne oppstarten.
«Grunnlaget for å drive skolemåltid med en ansatt

Tobias Mathisen og ... smører seg brødskiver

Lunsj for Tjongsfjordunger
kantinemedarbeider er at vi har over 60 stk. som kjøper
abonnement, det er derfor svært viktig at oppslutningen
er god for at skolemåltid skal bli en permanent ordning
på skolen», sier rektor Frank K. Heimdal. «Vi anser
skolemåltid som en viktig del av skoledagen. Fokus
på sunn og god mat, kombinert med vann og fysisk
aktivitet gir et meget godt grunnlag for det som skal
skje i skoletimene», kommenterer han videre.
Skolemåltidet ble nylig godkjent av kommunestyret,
som prosjekt for dette skoleåret, men ambisjonen
er at dette skal bli en permanent ordning på skolen.
FAU-leder Sandra Mathisen er stolt over at man nå
har kommet i gang. «Skolemåltidet er et flott tiltak for
barna våre. Måltidet har blitt mer sosialt, for mange
mer variert, og ikke minst - det er ferskt. Dette tiltaket
tror jeg kan føre til at mange av elevene spiser mer,
noe som legger et godt og viktig grunnlag for læring i
klasserommet. Tilbakemeldingen fra både foreldre og
elever har vært utelukkende positiv. Og i tillegg til de
mange fordelene for barna, er skolemåltidet etter min
mening rimelig. Pengene vi betaler for måltidet sparer
vi inn på brød og pålegg hjemme, og morgenene er
mindre hektisk fordi vi slipper å lage matpakker og kan
heller nyte en rolig frokost sammen. Jeg er stolt av vår
flotte skole, og jeg håper virkelig at skolemåltidet blir
en permanent ordning, som nok et godt tiltak for en
helsefremmende skole. Dette er god reklame for bygda
vår.», skriver Mathisen i en kommentar.
Det koster 330 kr per måned for abonnementet,
og maten bruker de nasjonale retningslinjene for
skolemåltidet som grunnlag for hva som serveres.
RØDØY-LØVA 1/2017
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Kontroll over egen økonomi
gir et bedre liv

Helse- og
omsorgsinfo
NYTT RESSURSSTYRINGSSYSTEM
Det ble i Rødøy kommunestyre
i desember 2016 gjort vedtak
om dataløft for helse og
omsorgssektoren. Et nytt
ressursstyringssystem vil være i
drift fra juni 2017. Dette fører
til en bedre kontroll over de
ressursene vi har, og bedre
økonomistyring innen helse- og
omsorgsektoren.

Smart er lagt opp som et kurs i personlig utvikling
hvor deltakerne ser på sammenhengen mellom
økonomi, helse og livskvalitet og ser på hvordan
disse sammenhengene gjelder i hverdagen.
Ved NAV Rødøy er veileder
Inger Lise K. Aakre sertifisert for
å holde slike kurs. Som instruktør
i Smart inviteres deltakerne med
på en trygg reise inn i sin egen
økonomi. Ingen teori eller løftet
pekefinger, bare et praktisk blikk på
økonomien.
Smartmetodens hensikt er å
motivere til endret atferd for å fange
inn muligheter som ligger i de fleste
sin økonomi. Det er en lang rekke
enkle tiltak man kan sette ut i livet
og som vil redusere utgiftene med
mange tusen kroner i året!
Smart er en
refleksjonskompetanse som gir
aha-opplevelser og kaller på
deltakernes engasjement. Den
viktigste driveren i et Smartkurs er
deltakernes engasjement. Derfor tar
et Smartkurs i personlig økonomi
noe lenger tid enn om man bare
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skulle ha forelest for deltakerne i
noen timer om teamet. Smart egner
seg godt i små grupper eller i én
til én eller i dialog- familiesetting.
Resultatene med Smart er gode.
Mulighetene er mange.
Du mottar kompetansebevis etter
fullført kurs. Det gir en styrke når
du søker jobb. Arbeidsgivere ser
på kunnskap i personlig økonomi
som en styrke for bedriften. Et godt
grep om økonomien gir gevinster på
mange plan.
NAV Rødøy planlegger å holde
kurs og kurset er gratis. Dersom
du vil melde deg på eller vite mer
ringer du 5555 3333 og ber om å
få snakke med Inger Lise K. Aakre.
Si at det gjelder kommunal tjeneste
og Smartkurs. Du kan også be
kontaktsenteret legge igjen beskjed
om å bli ringt tilbake til.

STYRKING AV
OMSORGSTJENESTEN
Det foregår en egenrevisjon
av tjenesteytinger i
omsorgssektoren I Rødøy
kommune. Vi får en bedre
oversikt og kontroll over
behovene til brukerne i løpet av
første halvår 2017. Vi skal finne
gode løsninger for brukerne i
alle kretsene våre.
Velferdsteknologi er
brukerrettet teknologi som
har til hensikt å understøtte
og forsterker brukernes
trygghet, sikkerhet,
muliggjøre økt selvhjulpenhet,
medbestemmelse og
livskvalitet. Dette vil være et
stort satsingsområde i tiden
framover. Tilpassing av boliger,
registreringer av aktivitet og
fallulykker, og møter via TV/nett
er en del av denne teknologiske
utviklingen som Rødøy
kommune vil nyttiggjøre seg av.
NY FORSKRIFT
Forskrift om langtidsopphold i
institusjon eller omsorgsbolig
med særlig tilrettelagt
heldøgnsomsorg er sendt på
høring. Høringsbrevet finner en
på Rødøy kommunes nettsider.
Høringsfrist er 24.4.2017.
LEGER
Vi har to vikarleger i kommunen
fram til over påske. Tre ledige
stillinger er lyst ut.

Meningsfylt arbeid
Rødøy Produkter AS har seks VTA (varig tilrettelagt arbeid) plasser. Vi vil gjerne komme i kontakt
med deg som har lyst til å ha noe meningsfylt å fylle hverdagen med. Synes du at dette høres
interessant ut så ikke nøl med å ta kontakt. Enten med oss på Rødøy Produkter eller med NAV.
På snekkerverkstedet er vi i full gang med å produsere
hagebord i forskjellig utførelse og størrelser, samt
kasser og mye annet. Vi skal også lage fuglekasser,
blomsterkasser, hyller og mye, mye mer som vi skal
selge. Ellers kan du lage det du har lyst til.
Oppe på systua skjer det også ting. Vi har nettopp
gjort ferdig renningen på veven, noe som resulterte i ca
20m med matter i forskjellige farger. Så nå er det bare
å kom å hjelpe oss å sette opp ny renning å hive seg
rundt med veven. Vi har masse «mattlørve». Utenom
veving kan du sy, strikke, hekle og hva du måtte ønske
av håndarbeid.

I tillegg til systua og snekkerverkstedet har
vi vedproduksjon, levering og montering av
hjelpemidler, uteavdeling med vedlikehold av plener
o.l. litt vaskeritjenester, div samarbeid med HAF og
ekspedisjonsansvar for kaiet i Jektvik.
Hvis du ikke finner noe av det vi gjør på
snekkerverkstedet, systua eller noe av det andre som er
nevnt interessant så må du ikke la det stoppe deg. Hva
du enn måtte ønske å gjøre i hverdagen så vil vi forsøke
å få dette til sammen med deg. Så ikke nøl med å ta
kontakt!

RØDØY-LØVA 1/2017
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Ny elektronisk journal

KONTAKT LEGE
RING 113 VED LIVSTRUENDE HENDELSER
Legevakt: 116 117 ukedager kl 08:00-15:00 og
i helger og høytidsdager når fastlegen ikke er
tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente.
Legekontor/fastlege: 75 09 88 50 (timebestilling,
veiledning, resepter). Telefonen er betjent
kl 09:00-11:00 og 13:00-14:00 mandag-fredag.
Timebestilling for konsultasjoner og blodprøver er
nødvendig.

HELSESØSTER
Telefon: 959 65 660. Send gjerne også SMS.
kl 10:00-15:00 mandag-torsdag,
kl 09:00-12:00 fredag
Helsesøster følger legedagen på de ulike plassene

KONTORDAGER
Merk utvidede åpningstider ved Kila legesenter.
Mandag Rødøy, åpent kl 08:00-15:30,
konsultasjoner fra kl 09:00
Tirsdag- Kila, åpent kl 08:00-15:30,
torsdag konsultasjoner fra kl 09:00
Tirsdag Nordnesøy, Storselsøy, Myken i
oddetallsuker
Tirsdag Kilboghavn, Sørfjorden, Melfjorden i
partallsuker
Onsdag Gjerøy, Selsøyvik, Sundøy i oddetallsuker
Onsdag Jektvik i partallsuker

1. oktober 2016 fikk innbyggerne i Nordland sin
kjernejournal, og direktoratet for e-helse er i ferd med
å sende ut e-post for å varsle alle innbyggere om dette.
Den går ut til alle som har registrert sin e-post i Difis
kontaktregister.
Kjernejournal er en elektronisk tjeneste som
inneholder viktige opplysninger om helsen din. Både
du som innbygger og helsepersonell har tilgang til
informasjonen i denne tjenesten. Kjernejournal gir
helsepersonell rask tilgang til utvalgte og viktige
helseopplysninger om deg, uavhengig av hvor du får
behandling. Blir du akutt syk, har helsepersonell rask og
sikker tilgang til opplysningene i din kjernejournal.
Kjernejournalen samler viktige opplysninger om
deg og gjør dem tilgjengelige både for deg selv og
helsepersonell. Kjernejournalen erstatter ikke journaler
hos fastlege eller sykehus, men er et helseregister som
kommer i tillegg til dem.
Pasientjournalen, derimot, er en tjeneste som gir deg
tilgang til en kopi av din originale sykehusjournal. Du får
tilgang via helsenorge.no. Husk at pasientjournalen er
laget for å gi informasjon til helsepersonell og ikke først
og fremst for å være forståelig for menigmann.
Du kan reservere deg mot å ha en kjernejournal,
mens en pasientjournal vil du alltid ha dersom du for
eksempel har vært til behandling ved et sykehus.
EGNE REGISTRERINGER
Du kan selv bidra til å gjøre kjernejournal bedre ved
å registrere opplysninger i din kjernejournal. Det vil gi
helsepersonell et mer utfyllende bilde av deg og din
helse. Opplysningene kan være:

Legekontoret er stengt skjærtorsdag, langfredag og
2. påskedag. Se hjemmesiden for åpningstider rundt
høytider.

•

Ved henvendelser til legekontoret vil du bli veiledet
først av en telefonsvarer:

•

For øyeblikkelig hjelp, tast 1 (telefonen blir besvart
for du trenger hjelp som ikke kan vente).
For andre henvendelser som timebestillinger,
resepter, veiledning etc., tast 2 (se telefontider).
OBS: Ha respekt for bruk av øyeblikkelig hjelp, da
vil sekretærer betjene kun deg og slippe alt annet
arbeid.
Tirsdager og onsdager avvikles øyene på ambulansebåten, avhengig av timebestilling på forhånd.
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•

Nærmeste pårørende – personer du ønsker
helsepersonell skal ta kontakt med dersom du blir
syk.
Spesielle kommunikasjonsbehov – opplysninger om
utfordringer med syn, hørsel, tale eller språk.
Egen sykehistorie – tidligere behandling eller
sykdommer helsepersonell bør kjenne til.

KRITISK INFORMASJON
Kritisk informasjon i kjernejournal er helseopplysninger
som det kan være avgjørende at helsepersonell kjenner
til i en akuttsituasjon. Dette er opplysninger som kan
endre valg av undersøkelse, behandling og oppfølging
av deg på sykehus.
Registreringen vil som regel skje i samråd med deg
når du har legetime eller får behandling. Derfor vil ikke
kritisk informasjon ligge i kjernejournalen din før legen
har registrert den.

Nye og oppussa bibliotek
i Jektvik og på Nesøya
På Nordnesøy og i Jektvik blir skolebiblioteket nå slått sammen med folkebiblioteket og får nye og lyse lokaler.
Utlånstasjonene får nye bøker og noen magasin/ukeblader og det blir utvidede åpningstider for utlån i begge
kretsene. Begge utlånstasjonene skal ha åpningsarrangement i forbindelse med Verdens bokdag 2017, en FN-dag
som markeres 23. april hvert år.
I Jektvik blir det åpning av nytt og
oppusset bibliotek den 25. april
kl 1300, med forfatterbesøk (se
under), underholdningk kaffe og
noe attåt. Og ikke minst blir det
utlån av nye, fine bøker til alle.
Utlånsstasjonen i Jetvik
blir flyttet fra 2. etasje til
mellombygget mellom
samfunnshuset og skolen. Her er
det vaska og mala i lyse farger.
Hyller blir skrudd opp og det blir
noen møbler med muligheter til å
sitte å lese litt.
Bibliotektilbudet i Jetvik har
vært bokbuss og skolebibliotek.

Nå har en slått sammen
skolebiblioteket og folkebiblioteket
og lagt det til skolen, hvor det vil
være mulig å låne bøker for alle i
skoletiden.
På Nordnesøy blir det åpnet
nyoppusset bibliotek i skolen
den 24. april kl 1200 Det blir
underholdning av unge og
voksne, noen overraskelser, og
en representant fra Nordland
Fylkesbibliotek kommer på besøk.
Det blir salg av kaffe og mat. Nye
bøker til alle aldersgrupper, romaner,
faglitteratur og noen blader og
magasin. Vel møtt!

Ferjestrikk 2017
Årets ferjestrikk arrangeres onsdag 3. mai.
Ferjetidene:
• Nordnesøy kl. 15.10.
• Jetvik 17.40.
• Jektvik kl. 18.10 til Kilboghavn.
• Kilboghamn kl. 19.20 via Sørfjorden til Jektvik.
• Ferja utover til øyene går kl. 20.40 fra Jetvik
og en er tilbake til Nordnesøy kl. 23.15.
Det blir underholdning v/Trygve Danielsen,
garnsalg v/Elin Danielsen og overraskelser.

Forfatteren av
«Superbitchene»
til Rødøy
Forfatteren A. Audhild Solberg kommer på forfatterbesøk til Tjongsfjord og Jektvik, trisdag 25. april.
A. Audhild Solberg vokste opp i den lille bygda Sauland i Telemark.
Hun har jobbet som forlagsredaktør, oversetter, språkvasker, manuskonsulent og litteraturkritiker – før hun
endelig tok steget over i forfatternes rekker i 2014 med barneboka Kampen mot superbitchene, om tolvårige
Anne Bea og hennes opp- og nedturer på Skogen skole.
Audhild bor på Grünerløkka i Oslo og er glad i bøker, film og alt som har med England å gjøre. Dessuten har
hun ca. én million fregner og kan spille trompet. Lurer du på hva hun selv leste da hun var barn? Hva A.-en i
navnet hennes står for? Vel, Anne Bea er ikke bare oppkalt etter mormoren sin, for å si det sånn!
RØDØY-LØVA 1/2017
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Kommunestyresalen
Torsdag 23. februar var det kommunestyremøte
i nyoppusset kommunestyresal i rådhuset på
Vågaholmen. Den tidligere kantinen har fått
nye møbler, ny talerstol og ikke minst nytt
lydanlegg med teleslynge.
Kommunestyresalen er malt i lyse og trivelige
farger. Den har fått nye møtemøbler og
lydanlegg. Teleslynge og nye høyttalere som
gjør lyden bedre og tydeligere. I tillegg har
en fått ny talerstol med Rødøy kommune sitt
kommunevåpen med lys!
Når en skulle ha kommunestyre i rådhuset,
var det et behov for en større og mer
funksjonelt rom for møter, for kommunestyret
og andre større forsamlinger. Til daglig vil
rommet fremdeles fungere som spisesal.

Kulturminner Falch gamle handelssted
som turmål
Museumsanlegget Falch gamle handelssted ligger idyllisk plassert i
Høsten 2016 valgte ordførerne
i Polarsirkelen friluftsråd
kulturminner som turmål. Elever
fra en grunnskole i kommunen ble
invitert med på tur. Ungdomsskolen
i Jektvik ble valgt til å være med
ordfører Olav Terje Hoff på tur.
Ordføreren i Rødøy kommune
valgte Litjfordbrua som historisk
turmål for sin ordførertur. Kolbjørn
Lorentsen var også med på turen
som lokalhistoriker, og fortale om
bakgrunnen for at brua ble til.
Den tyske båten La Plata ble på vei
sørover bombet av alierte bombefly.
Skipet tok fyr og måtte komme
seg til land. Det kjørte opp i fjæra
på Rødøya og ble liggende der og
brenne i flere dager.
De svære lossebommene av stål
på hver side av skipet ble brukt il å
bygge brua i Litjfjorden. En fikk slik
en vei som kunne brukes hele året.
Slik gikk det til at krigsutstyr ble
brukt til fredelige formål i Rødøy.
Brua, også kalt La Plata brua, ble
bygd i 1945, og restaurert i 2009 av
Jan Rask og Rødøy Produkter.
Ordfører Olav Terje blir gjerne
med på oppdrag som dette. Han
sier at arbeid for barn og unge er
viktig, og å kunne ha muligheten til
å være med og formidle lokal kultur
og historie ute i naturen er ekstra fint.
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Tjongsfjorden, med to brygger, en butikkbygning og med kai i naturstein
i forkant. Butikken har et rikholdig varelager fra første halvdel av
1900-tallet. Bryggene inneholder utstyr fra kystkultur og fiskeri. Her
ligger alt til rette for stor aktivitet i årene som kommer.
For Helgeland Museum avd. Rødøy ga fjoråret en god pekepinn på hva
som kreves for å få museet innarbeidet som et naturlig møtested for
lokalbefolkning og turister.
Museet var relativt godt besøkt i løpet av 2016, og vi har god tro på at
2017 vil fortsette den gode trenden. Forhåpentligvis vil det merkes godt
at Statens Vegvesen har satt opp nye skilt merket Falchbrygga og at vi
generelt vil ha et økt fokus på markedsføring, sier avdelingsleder Jørn
Stian Nilsen.
I løpet av 2017 ønsker vi å rette en spesiell innsats mot og få
museumsbyggene opp på et akseptabelt vedlikeholdsnivå og
tilrettelegge for utvidet bruk av byggene større deler av året. Det er
ingen hemmelighet at taket er skrøpelig og det er høyst nødvendig å
få det skiftet. Det har vært en pågående prosess i lengre tid for å få
dette gjort, men det har dessverre vært problemer med finansieringen.
Nå ser det ut til at det løser seg på en god måte og at arbeidet med
utbedringen kan ta til. Samtidig starter vi nå i mars med å restaurere
vinduer.
I månedsskiftet mars/april vil det bli fremvist to separate
fotoutstillinger med gamle fotografi fra lokalmiljøet i Rødøy. Den ene
utstillingen vil være på Jektvik skole og den andre på Gjerøy skole. Det
jobbes også med å få laget en utstilling til Falchbrygga som skal settes
opp i løpet av mai måned. Det legges til at det vil være kafedrift også
hele sommersesongen 2017, med tidligere oppstart i juni enn fjor.
Avdelingsleder Jørn Stian Nilsen har av familiære årsaker valgt å fratre
sin stilling i Helgeland Museum og håper nå at det finnes lokale sjeler
som har lyst til på jobben som leder av museet i Rødøy kommune.

PÅSKEBETRAKNING:
GÅ FORBI ELLER STOPPE OPP?

Tekst: Brigt S. Skeie
Når vi høyrer ordet «gå forbi», tenkjer vi kanskje raskt
på menneske som ikkje bryr seg om kva som har skjedd,
ikkje gidder hjelpe andre, el.likn.
Men påske som kan bety «gå forbi» var noko positivt
for dei jødane som opplevde det på Moses si tid, like
før dei fekk lov til å forlata slaveriet i Egypt. Guds engel

gjekk forbi: eldste son vart spart der blodet var malt på
dørkarmen til huset. Dommen gjekk forbi dei.
I påska gjekk ikkje Jesus i full fart forbi menneske på
veg til krossen og grava. Han stoppa opp. Han snakka
med disiplane sine og hadde eit måltid med dei. Han
møtte ALLE, inkludert dei som snart skulle svikta, sovna,
fornekta og forråda seg. Han sa «Drikk ALLE av denne
kalken». Han hadde noko å gje alle saman. Han hevna
seg ikkje på dei, gjekk ikkje forbi i sinne og syntes dei
berre burde ha det så godt. Matbordet (nattverden) var
ikkje eit premiebord for lang og tru teneste. Det var eit
GÅVEbord.
I løpet av påska snakka Jesus med Potius Pilatus,
øverstepresten Kaifas og andre. Han stakk ikkje av, men
stod der og høyrde dødsdommen over seg: Du er dømt
til døden, og det på verste måte: krossfesting.
Vi kan berre la påska passere forbi som nokre
feriedagar i livet vårt, eller vi kan stoppa opp og tenkje
over kva påska har å seie for den kristne trua og som
kyrkjas fundament. Utan Jesu død og oppstode, hadde
det neppe vore noko kristen kyrkje i dag. Den hadde
truleg døydd ut ganske raskt. Og kven skulle vi då tru
på? Kva håp skulle vi då hatt om eit liv etter døden?
Jesus elska disiplane sine heilt til det siste, heilt ut. Om
dei svikta han, ville ikkje han svikta dei! I Jesaja 53,5 les
vi: «Han vart såra for våre misgjerningar og knust for
våre synder. Straffa låg på han, så vi skulle ha fred, ved
hans sår har vi fått lækjedom».
Jesus gjekk ikkje utanom det vonde og ubehagelege.
Han gjekk ikkje forbi menneske som ropte på han.
Heller ikkje på krossen lukka han igjen øyra for naboens
rop: Kom meg i hug når du kjem i paradis!
God påske!
RØDØY-LØVA 1/2017
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Solen på himmelen lukket sitt øye
Tekst: Salmen er skrevet av Petter Dass rundt år 1700.
Solen på himmelen lukket sitt øye den dag da solen på korset gikk ned.
Da stod naturen i dobbelt døds møye, dobbelt formørkelse var der da skjedd.
Men på vår påskedag så man opprunnet begge de soler som syntes forsvunnet.
Halleluja! Halleluja!
Etter fornedrelse skal vi opphøyes, solen skal skinne når regnet er endt,
heder og ære deg, Kristus, tilføyes, for ved oppstandelsen ble det fullt kjent
at du Guds Høyestes sønn monne være, som over døden vant seier med ære.
Halleluja! Halleluja!
Tiden vil Herren ei lenge forhale, tredje dag alt han av graven oppstår.
Hva er om tre dages gravtid å tale, hva kan de regnes mot evighets år?
Gladelig vil vi med Herren fornedres, så vi med Herren for evig kan hedres.
Halleluja! Halleluja!
Aldri er kornet i jorden så lenge at vi ei spirende oppvekst får se.
Blomster ved sommer skal lokkes av enge, de som lå dekket av vinter og sne.
Så skal òg blomstre de visnede lemmer, de som i støvet med tårer vi gjemmer.
Halleluja! Halleluja!
Fisken skjøt Jonas av buken på stranden, så skal av jorden de døde tre frem.
Er du, min Frelser, av graven oppstanden, skal jeg oppreises, og følge deg hjem!
Hvor der er rot, skal der òg vokse grener, frukter og salighet du oss forlener!
Halleluja! Halleluja!

Værangfjord kapell får nye

vinduer og bordkledning
Tekst: UL Soloppgang
Som nok mange har hørt/sett, er UL Soloppgang i gang
med dette arbeidet.
Vi hadde den første basaren 30.10.16 til inntekt
for dette prosjektet, og 21.02 i år kom vinduer og
bordkledning. Snekkeren var på plass samme dag.
Som nevnt v/lapper i postkassene i høst har UL
Soloppgang i første omgamg bestilt 19 stk vinduer og
bordkledning.
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Estimerte kostnader kr 225 000, vi har tatt opp lån på
kr 150 000 for å dekke dette.
Mange har støttet oss økonomisk, både privatpersoner
og lag/foreninger. Dette takker vi hjertelig for.
Så minner vi om vår årlige 1.mai basar, og en ekstra
årlig høstbasar inntil lånet for vinduer/bordkledning
er innfridd. Vi håper mange kommer for å støtte opp
om dette prosjektet med å kjøpe lodd og gjerne gi
gevinster!
Velkommen til å være med oss om dette!

Minnekort
Menigheten selger minnekort som er
fine å gi til pårørende i begravelser.
Kortene har naturbilde på forsiden og
et dikt eller en salmen på innsiden.
Inntektene av salget får til innkjøp
av utstyr til bruk i begravelser og pynt
rundt og på gravgårdene.
Et kort koster kr 50.
Kort kan bestilles og kjøpes på
Menighetskontoret, Rådhuset,
Vågaholmen.
Husk at det kan være greit å bestille
flere kort når du først skal kjøpe!

Det selges også kort andre
steder i kommunen:
• Jektvik - på kafeen
Bobler og Brus
• Sørfjorden - i Sørfjorden
dagligvarer
• Selsøyvik – hos
Jorunn Selsøyvold
• Rødøy – hos
Eva Johannessen
• Nesøy – på Matkroken

Gudstjenester

Konfirmanter

april-juli

Nesøy kapell
25. mai kl. 11:00

Dato
02.04.2017
09.04.2017
09.04.2017
13.04.2017
14.04.2017
16.04.2017
17.04.2017
30.04.2017
07.05.2017
14.05.2017
17.05.2017
17.05.2017
24.05.2017
25.05.2017
28.05.2017
03.06.2017
04.06.2017
05.06.2017
25.06.2017
02.07.2017
09.07.2017
16.07.2017
23.07.2017
23.07.2017

Kl
11:00
11:00
16:00
13:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
12:00
18:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
12:00
11:00
13:00
11:00
16:00

Sted
Tjongsfjord kirke
Rødøya omsorgssenter
Alderstun omsorgssenter
Sørfjorden kirke
Værangfjord kapell
Rødøy kirke
Tjongsfjord kirke
Selsøyvik
Tjongsfjord kirke
Storselsøy
Tjongsfjord kirke
Rødøy kirke
Værangfjord kapell
Nesøy kapell
Rødøy kirke
Sørfjorden kirke
Tjongsfjord kirke
Værangfjord kapell
Værangfjord kapell
Tjongsfjord kirke
Rødøy kirke
Sørfjorden kirke
Storselsøy
Myken

•
Palmesøndag
Palmesøndag
Skjærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. påskedag

Sørfjorden kirke
3. juni kl. 14:30
•

•
Kr. Himmelfart + Konfirmasjon

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

Audun Johann
Steinrem Hilstad,
Øresvik

Tjongsfjord kirke
4. juni kl. 11:00
•

Konfirmasjon
Pinsedag + Konfirmasjon
2. pinsedag
Konfirmasjon
Friluftsgudstjeneste (værforbehold)
50-års konfirmanter

Emil Grønning,
Nordnesøy

Elsa Lind
Gunnarsdòttir,
Tjongsfjorden
Julie Korneliussen
Kvarv,
Vågaholmen

Værangfjord kapell
25. juni kl. 11:00
•
•
•
•

Benjamin Peder
Anbakk,
Vågaholmen
Maja Værang
Arntsen,
Jektvik
Lasse Telnes,
Jektvik
Mathilde Bakkeland
Meløysund,
Jektvik
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Avsender:
Rødøy kommune
Rådhuset
8185 Vågaholmen

Felles menighetstur
til Melfjordbotn 20. august 2017
Tradisjon tro vil vi også i år arrangere felles tur til
Melfjordbotn med gudstjeneste, sangmøte og sosialt
fellesskap. Vi tar med oss litt mat og ordner med felles
bespisning, kaffe blir servert.
PROGRAM
Gudstjeneste kl 12.00, Bespisning, Sangmøte, Kollekt til
Melfjordbotn bedehus, Eget opplegg for barna.
Skyssbåt fra Nordnesøy, Storselsøy, Selsøyvik, Gjerøy,
Rødøy, Jektvik, Kilboghamn og Sørfjorden etter behov.
PÅMELDING
til menighetskontoret,
e-post: post.kirken@rodoy.kommune.no
tlf 75 09 80 90 innen 15.08.17.
Pris for skyss kr 350,- pr pers. Ektepar betaler 1,5 billett.
Barn under 16 år, halv pris. Barn under 4 år, gratis.

B økonomi

DØPTE
10.12.16 Værangfjord kapell
Ørja Haltan Kristian Heen,
Nordværnes
05.02.17 Tjongsfjord kirke
Noah Engen Svartis , Bodø
05.03.17 Tjongsfjord kirke
Matteus Hoff Engesland, Tromsø

DØDE
Emma Karoline Strand, Sørfjorden, døde 18.
desember 2016, gravlagt på Sørfjorden gravgård.
Ingrid Sleipnes, Vågaholmen, døde 7. januar 2017,
gravlagt på Tjongsfjord gravgård.
Saras Teodor Monsen, Korgen, døde 07. januar
2017, gravlagt på Gjerøy gravgård.

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 Brigt Sigve Skeie
tlf.: 75 09 80 92/mobilnr.: 924 90 408
E-post: soknepresten@rodoy.kommune.no
Organist Iustina Nakhtigal
mobilnr.: 940 30 374
Trosopplærer Kjell Bjarne Hammer,
mobilnr.: 996 04 150
Kirke- og gravgårdsarbeider Freddy B. Olsen
mobilnr.: 450 62 283
Kjernetid for betjening av publikum er
mandag-fredag kl 10.00-14.00.
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Oline Johanna Eliassen, Jektvik, døde
19. januar 2017, gravlagt på Rødøy
gravgård.
Birger Mathisen, Storselsøy, døde 21.
januar 2017, gravlagt på Storselsøy
gravgård.
Arnfinn Pedersen, Øresvik, døde 24.
febrauar 2017, gravlagt på Sørfjorden
gravgård.

