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Godt oppmøte blant lokalutvalgene da den nye
fylkesråden for samferdsel inviterte til møte i Jektvik

HILSEN FRA ORDFØREREN
Sommeren er her omsider. Etter en både sein og kald vår
kom endelig litt varme først i juni. Varmen var sårt tiltrengt.
For bønder og andre som driver med hageaktiviteter er
våren sein, og det ble en treg start. Så håper vi resten av
sommeren blir fin med masse sol og varme.
Det blir nå fortjent ferie fra barnehage og skole for
de minste. for noen blir det endringer fra høsten da de
forflyttes fra barnehage til skole, og fra grunnskole til
videregående. Jeg ønsker dem lykke til og håper de kommer
til å trives i sin nye hverdag.
Jeg var så heldig å bli invitert til «Camp Gjerøy» der det
ble feiret 10-årsjubileum. Her var alle kommunens 5. og 6.
klassinger samlet, og det så ut til at de trivdes og var med
på aktiviteter som la vekt på den kystkulturen vi er oppvokst
med. Undertegnende fikk god veiledning av Fritjof Strøm
om hvordan lammelår skulle tilberedes i kokegrop. Det så
ut til å bli kjempegodt, og skal testes. Dette har vært et
prosjekt mellom ildsjeler på Gjerøy og kommunen, det er
her god grunn til å takke Fritjof Strøm og Lyder Storhaug
for uvurderlig innsats gjennom alle årene. En takk også til
Maj-Britt Hafsmo som var en kjempeviktig fødselshjelper i
starten.
Tiden går raskt, og til høsten er det stortingsvalg
igjen. Spørsmålet er om det blir noen stor endring i
politikken. Det er i hvert fall grunn til å oppfordre alle
til å gå til stemmeurnene. I disse sentraliserings- og
rasjonaliseringstider blir rammetilskuddet til kommunene
dreid slik at det legges mer vekt på antall innbyggere
og en kutter i distrikts- og avstandsulemper. I tillegg
blir kommunene tillagt flere oppgaver som følge av
kommunereformen. Det blir en utfordrende og spennende
tid fremover, med flere arbeidsoppgaver til kommunene og
lavere rammetilskudd til å gjennomføre oppgavene.
Jeg ønsker alle en god sommer!
Olav Terje Hoff, ordfører
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FRA REDAKSJONEN
Det er allerede midtsommer, og vi nyter de lange, lyse dagene!
I mai fikk jeg være med på åpningen av ny utlånsstasjon
til biblioteket ved skolen på Nesøya. Barna sto for
underholdningen, og imponerte stort! Vi fikk også
anledningen til å besøke den vakre Helstøa – et av mange
veldig naturskjønne og unike områder i kommunen. Det
er ikke godt å få tid tid til å være nok rundt i kretsene i
hverdagen, men når først anledningen byr seg er det veldig
fint å bli bedre kjent. Derfor skal også denne sommerferien
nytes høyt og lavt i Rødøyfjerdingen. Det finnes ikke noe
bedre enn å være turist i egen kommune!
Det er alltid noen som har vakt eller hektisk sesong mens
andre har fri. I Rødøy blir vi mange flere når det er ferietid.
Hjulene skal gå rundt – gjerne enda raskere. De besøkende
skal også handle, spise, reise og ikke minst ha nødvendige
tjenester fra helse- og omsorgssektoren. Jeg ønsker de som
gjør en ekstra innsats i ferietiden en ekstra fin sommer, og en
velfortjent ferie når den tid kommer!
Måtte alle få noen lange uker med godt fiske, salt i håret og
mye lys og varme!
Kitt Grønningsæter, rådmann

RØDØY KOMMUNE

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

Ressan – kalksteinstøttene – i vakre Helstøa på
Nordnesøy. Nå gleder vi oss til badetemperaturer
i den naturlige lagunen!

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 2/2017

3

Ku og sau i landbruket
Gammelnorsk sauerase

Landbruksdirektoratet har tilskuddsordningene i landbruket, også for husdyr. Dette gir oss også en fin kjennskap til
husdyr på gårdene. Husdyr har alltid hatt stor betydning for folk.
Produksjonstilskudd gis for melkekyr og for andre storfe, som ungdyr. Det gis tilskudd for dyr som er av kjøttrase.
Det gis også produksjonstilskudd for voksen sau.
Det gis også tilskudd for verneverdige husdyrraser, som nordlandsfe. I tillegg gis produksjonstilskudd for dyr på
beite i utmark og på innmark, for kyr og ungdyr, for sau og lam.
Vi deler noen fine bilder fra Rødøy kommunes landbruk med leserne.

Norsk rødt fe, NRF, på stranden

Norsk kvit sau
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Nordlansfe STN sida trønder og nordlandsfe

Brannøvelse
i Strømdalstunnelen
7. juni ble det gjennomført en
brannøvelse i tilknytning til
Straumdal tunnel, som går mellom
Reppen i Tjongsfjorden og Strømdal
i Værangfjorden.
Øvelsen var en sam-øvelse, der
brannvesenet i Rødøy og Statens
vegvesen deltok.
Formålet med øvelsen var å
gjennomgå beredskapsplanen for
tunnelen, og også å gjennomgå
og teste det tekniske utstyret som
tunnelen er utstyrt med.
Tunnelen ble fylt med røyk, og det
ble testet og øvet på å snu og kjøre
viftene i tunnelen i de to forskjellige
retningene, for å se hvilke
muligheter en har for å styre trekken
ved en eventuell brann i tunnelen,
for å kunne gjøre det mulig for
innsatsmannskaper å komme til.
Videre ble slokkevannsforsyning
ved tunnelåpningene kartlagt,
kommunikasjon med nødnettradioer

inne i tunnelen ble prøvet ut, og
varsling gjennom de forskjellige ledd
ble testet.
Dette var den første ordinære
brannøvelsen der kommunens
nye brannbil ble brukt, og to nye
sjåfører ble opplært på bilen.
Bilen har vanntank med 3200 liter

vann, og også frigjøringsutstyr til
bruk ved trafikkulykker.
Dette var en svært nyttig øvelse,
der mannskapene fikk opplæring i
bruk av det tekniske utstyret som
tunnelen er utstyrt med, og også
hvilke begrensninger som ligger i
dette.

RØDØY-LØVA 2/2017
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Endelig er det
sommerferie og
ny «Sommerles!»
Delta i Norges
største og kuleste
sommerleskampanje.
Sommerles er en
felles lesekampanje
for 300 deltakende
kommuner i
landet. Kampanjen
varer fra 1. juni til
31. august. Du samler XP (poeng)
ved å løse oppgaver, stikke innom
ditt lokale bibliotek for å hente
kodeord, og fremfor alt - les så
mange bøker du bare orker i
løpet av sommerferien! I år får du
dessuten eksklusiv tilgang til en
spesialskrevet sommerlesfortelling,
en fantasyfortelling av forfatter Mari
Moen Holsve. Du vinner digitale
troféer i tillegg til små premier du
henter på biblioteket ditt. Det er
mange forskjellige premier å velge

mellom, og du får beskjed når du
har samlet nok XP til å hente en
premie.
Les så mye du orker i sommer,
samtidig som du samler XP (poeng),
troféer og premier. Stikk innom
biblioteket, lån med deg bøker og
les. Husk å registrere alt du leser –
hver eneste side teller.
Les den superspennende
fortellingen «Jakten på tidstyven»
skrevet av Mari Moen Holsve
spesielt for Sommerles.no! Få enda

flere poeng ved
å løse oppgaver
knyttet til
fortellingen.
Følg med på
hva vennene dine leser, se hva som
er de mest populære bøkene på
Sommerles, og sjekk ut hvordan
barn i de 300 andre deltakerkommunene ligger an.
Kodeord og premier får du hos
Meløy bibliotek, Kerstin Gierlich,
Meierigården, Gammelveien 29,
8150 Ørnes. Telefon 75 71 07 90.
Du kan også komme til Rødøy
folkebibliotek, så hjelper vi deg
videre.
Sommerles.no

Forfatterturne i
Skjærgårdsbiblioteket
A. Audhild Solberg har skrevet ungdomsbøkene om
«Superbitchene».
A. Audhild Solberg har skrevet ungdomsbøkene om «Superbitchene». Skjærgårdsbiblioteket inviterte henne
til en forfatterturne på Helgeland, og tirsdag den 25. mars kom hun til Rødøy. Hun besøkte mellomtrinnet ved
Tjongsfjord skole og Jektvik skole. Audhild fortalte om bøkene hun har skrevet, om «superbitchene» og om
hvordan hun skriver bøker. Ungene ved mellomtrinnet var spesielt interessert i hvordan historien om jentene
fortsetter, og når neste bok skulle komme ut. Det var mange spørsmål fra interesserte elever og Audhild var
veldig fornøyd med turen i Rødøy kommune. Været var spesielt fint denne dagen, og hun fikk være med på
åpningen av det lille biblioteket i Jektvik. Hun hadde veldig lyst til å komme tilbake hit en gang, og kanskje være
her litt lengre.
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Åpning av bibliotek
på Nesøya og i Jektvik
Rødøy folkebibliotek åpner disse utlånstasjonene som en oppfølging av bibliotekplanen til kommunen.
Utlånstasjonene skal gi lånetilbud til lokalbefolkningen og tilreisende,
samtidig som det skal være et skolebibliotek for skolene.

UTLÅNSTASJONEN I NESØY SKOLE PÅ NORDNESØY
Mandag 24. april kl. 12.00 var det åpning av Rødøy
folkebibliotek sin utlånstasjon på Nesøy skole. I strålende
sol og finvær var alle på Nesøy invitert til åpningen.
Det var flott åpning, med underholdning av skolens
elever og tale ved rektor Cathrine Johansen. Det var
servering av mat, kaker, kaffe og brus. En av kakene
var spesiallaga til anledningen, og gikk ned på høykant.
Rådmann Kitt Grønningsæter åpnet det lille biblioteket
sammen med kulturkonsulent Anita Lykkja. De låste opp
ei spesiallaga bok for anledningen. Mange nye bøker
til utlån i et fint bibliotek var det, og elevene ved Nesøy
skole hadde laget flott kunst til biblioteket. Sigrid Seim
Halse kom fra Nordland fylkesbibliotek og snakka om
biblioteket som en del av demokratiet vårt, og om hvor
viktig det er at alle har tilgang til gode bibliotektilbud.

UTLÅNSTASJONEN I JEKTVIK SKOLE
Tirsdag den 25. april åpnet Rødøy folkebibliotek
utlånstasjon i Jektvik, på Jektvik skole. Været var like
strålende og flott som dagen før på Nordnesøy, og det
var spesielt moro å ha tilreisende en slik dag.
Mange folk kom på besøk for å se det nye biblioteket,
og elever fra Jektvik skole underholdt. Det var sang
og diktlesning, og til og med en poet kom på besøk.
Tale ble holdt av rektor Per Ivar Myrbekk, og ordfører
Olav Terje Hoff åpnet biblioteket sammen med elever
fra skolen i Jektvik. Spesialbibliotekar Sigrid Seim Halse
snakket om bibliotek i lokalemiljø og delte ut gave til
biblioteket.
Servering av kaker og kaffe og brus til de frammøtte
var det også, og selvsagt mange nye bøker var til utlån.

RØDØY-LØVA 2/2017
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Mandag 11. september er valgdag for stortings- og sametingsvalget 2017.
Åpningstid for valgtinget i Rødøy kommune er kl. 11.00-17.00.
Det kan kun stemmes til stortingsvalget på valgting i Rødøy kommune,
men det kan avgis forhåndsstemme til sametingsvalget.
Foto: Tore Fjeld, KMD
STEMMERETT, MANNTALL
OG VALGKORT
Stemmerett ved stortingsvalg har
norske statsborgere som fyller 18
år innen utgangen av valgåret, som
er eller har vært folkeregisterført
som bosatt i Norge, og som ikke
har mistet stemmeretten etter
Grunnloven § 53.
Manntallet er en oversikt over
alle som har stemmerett ved
valget. Du er manntallsført i den
kommunen du er registrert i
folkeregisteret som bosatt i 30.
juni 2017. Flytter du etter denne
datoen, eller har ikke folkeregisteret
mottatt din flyttemelding innen da,
har du stemmerett i din tidligere
bokommune. Hver enkelt velger
er selv ansvarlig for å sjekke om
vedkommende har stemmerett i
kommunen. Manntallet vil bli lagt
ut til offentlig ettersyn på Rådhuset
så snart det er klart, tidspunkt vil bli
kunngjort på kommunens nettside.
Den som mener at vedkommende
selv eller noen annen uriktig er blitt
innført eller utelatt fra manntallet,
kan kreve at feilen rettes opp. Kravet
skal være skriftlig og begrunnet, og
sendes valgstyret i kommunen.
Hvilken kommune du er
manntallsført i, vil også fremkomme
på valgkortet, som utsendes til
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alle manntallsførte. Der finner du
også informasjon om åpningstid
og valglokale på valgdagen for den
stemmekretsen du tilhører. Merk at
du på valgdagen kan avgi stemme
i hvilket som helst valglokale i den
kommunen du er manntallsført i.
Det er ikke nødvendig å ta med
valgkortet når du skal stemme,
men det forenkler arbeidet for
stemmemottakerne, og gjør det
raskere for deg å få stemme.
LEGITIMASJON
Valgloven setter krav om at en velger
som er ukjent for stemmemottaker

skal legitimere seg. Eksempler
på godkjent legitimasjon er pass,
førerkort eller bankkort med bilde.
HVOR KAN DU STEMME?
På valgdagen 11. september
(valgtinget) kan du bare stemme i
den kommunen du er manntallsført i.
Skal du forhåndsstemme, kan
du gjøre det i hvilken som helst
kommune i perioden 10. august til
og med 8. september. Dersom du er
på ferie eller er i utlandet av andre
grunner og ikke får stemt i Norge,
kan du forhåndsstemme hos mange
av de norske utenriksstasjonene
innen 1. september.
Du kan ikke stemme på nytt
på valgdagen dersom du har
forhåndsstemt. Du kan heller ikke
avgi forhåndsstemme flere ganger.
Dersom du verken har mulighet
til å stemme i den ordinære
forhåndsstemmeperioden eller
på valgdagen, kan du henvende
deg til kommunen og avtale tid
for å stemme i perioden 1. juli9. august (tidligstemmegivning).
I Rødøy kommune er det åpent
for tidligstemmegivning bare ved
Rådhuset. Du trenger ikke valgkort
for å få stemme, men ta med
legitimasjon.

STEMMEKRETS

VALGTING
11. september
kl. 11.00-17.00

FORHÅNDSSTSEMMING
10. august -8. september
kl. 08.30-15.30

01 Nordnesøy/Myken

Nesøy skole

02 Storselsøy

Hestmannøy skole

03 Selsøyvik

Selsøyvik skole

04 Gjerøy

Gjerøy skole

Gjerøy skole
Etter forhåndsavtale, tlf. 75 09 80 75, 75 09 80 76

05 Rødøy

Rødøy gymsal

Rødøy skole
Etter forhåndsavtale tlf. 75 09 80 70, 75 09 80 71
Veiledende tidspunkt/passer best:
21. aug-8. sept: man-tors kl. 08.30-15.30
fredag kl. 08.30-14.00

06 Sørfjord/Melfjord

Øresvik grendehus

Øresvik skole
Etter forhåndsavtale tlf. 75 09 80 83, 75 09 80 84
Veiledende tidspunkt/passer best:
21. aug-8. sept: man-tors kl. 08.30-15.30
fredag kl. 08.30-14.00

07 Jektvik/Nordvernes

Jektvik grendehus

Jektvik skole
Etter forhåndsavtale tlf. 75 09 80 65, 75 09 80 66
Veiledende tidspunkt/passer best:
man-fre kl. 08.30-15.00

08 Tjongsfj./Vågaholmen

Tjongsfjord samfunnshus

Rådhuset

Nesøy skole
Etter forhåndsavtale, tlf. 75 09 80 80, 75 09 80 81
Veiledende tidspunkt/passer best:
10.aug-20. aug: man-fre kl. 08.30-15.30
21. aug-8. sept: man-fre kl. 14.00-15.30

STEMMELOKALER
Valgstyret i Rødøy har fastsatt steder som stemmesteder/
stemmelokaler for valgting (valgdagen) og
forhåndsstemmegivning. Se tabellen over.
Merk at du bør ringe og avtale tid for stemmegivning
ved skolene, da stemmemottakere ikke er tilgjengelig
alle dager og i hele åpningstiden. Tidspunkt som enkelte
skoler har oppgitt å passe best for mottak av stemmer,
fremkommer i tabell over. Disse er ment som veiledende.
Stemmemottakere vil besøke våre to omsorgssentre
i løpet av uke 35 eller 36. Også Myken, Storselsøy,
Selsøyvik, Sørfjorden og Melfjordbotn vil få besøk av
stemmemottakere en dag i løpet av de siste ukene før
valgdagen. Valgstyret har vedtatt at det skal gis mulighet
for å holde åpent for forhåndsstemming i alle kretser en
lørdag i den ordinære forhåndsstemmeperioden.
Mer informasjon om dette kommer på kommunens
nettside, facebookside og eventuelt ved oppslag.
STEMMING DER VELGER
OPPHOLDER SEG
Dersom du grunnet sykdom eller uførhet ikke kommer
deg til noen av stemmestedene verken på valgdagen
eller i forhåndsstemmeperioden, kan du søke om å få
forhåndsstemme hjemme eller der du oppholder deg.
Søknadsfrist er 5. september 2017 kl. 15.30.
Vi oppfordrer alle til å bruke sin stemmerett. Godt
valg! For mer informasjon, se valg.no.
RØDØY-LØVA 2/2017
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Vårslepp i Gjerøyhamn
Rødøy bondelag

Måndag 5.juni inviterte Rødøy Bondelag til vårslepp i Gjerøyhamn. Til tross for dårleg vêr, samanlikna med resten av
pinsehelga, kom det over 60 personar, store som små.
I Gjerøyhamn tok Jonny Losvik i mot
oss med gjestfriheit, og dei som ønskja
kunne ta ein tur i den flotte hagen
hans. Bondelaget stilla med varme
grillar og folk hadde med seg grillmat.
Ole Pedersen, Sverre Monsen og Stig
Monsen sørga for flott live-musikk som
skapte ei god stemning i forsamlinga.
Bondelaget arrangerte quiz som fekk opp
engasjementet hos dei oppmøtte.
Til tross for ein kald junidag er
Bondelaget nøgd med oppmøtet og håpar
alle som var tilstades hadde ein fin dag.
Følg gjerne Rødøy Bondelag si nye
side på Facebook for informasjon om
engasjement og arrangement framover.
Der ligg det også ein videosnutt frå
underholdninga i Gjerøyhamn.
Tekst og foto:
Hans Kristian Hansen og Guro Tjørhom Myrvang
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Sjøspeiderne
på veg nordover

Foto: Siri Midttun

Torsdag 29. juni kl. 03.00 kom konvoien med sjøspeidere på vei til landsleiren i Bodø tøffende inn Hamnsundet til
Lyngvågen kafe, hvor Rødøy Frikirkes speiderkorps venta med nattmat.
Det var et flott skue i blårosa lys tidlig på
morgenen, at de fine båtene kom inn
sundet. Alle Gjerøys speidere med Fritjof
Strøm i spissen, venta med nattmat og
varm drikke til de langveisfarende. Noen
hadde fulgt båtene på AIS utover kvelden
og natta, og visste vel når de kom. Neppe
har vel noen vært mer ventet og høytidelig
ønsket velkommen til øya på en stund.
Sjøspeiderne kommer helt fra Sola og
Stavanger, og skulle til Speiderbevegelsens
landsleir i Bodø, som går fra 1. til 8. juli.

Strandryddedagen
Strandryddedagen er Norges største kollektive ”ryddedugnad”. Sammen
rydder vi Norge!
I Nordland har det til nå samla inn 14 933 kilo søppel. 2586 personer har
vært med på dette. Mange har også samla inn søppel i Rødøy kommune. Alle
skolene er med på Strandryddedagen. Sammen med idrettslag og andre lag og
foreninger er barn og voksne ute og samler søppel.
”Hold Norge Rent” arrangerer Strandryddedagen, og er en
medlemsorganisasjon for bedrifter, offentlige virksomheter og organisasjoner
som ønsker å bidra til arbeidet mot forsøpling av naturen.
Barn fra Tjongsfjord barnehage: Sanna, Emma Christian og Emil.
RØDØY-LØVA 2/2017
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Helsefagarbeider Bodil Lind
13. juni tok Bodil Lind fra Rødøy fagbrev i Helsefagarbeiderfaget.
Bodil har arbeidet ved Rødøy omsorgssenter i 26 år. – Hun er godt kjent
med alle og er en stor ressurs for beboerne og for miljøet på huset, forteller
Merete Einvik, leder ved Rødøy omsorgssenter. – Vi er så glad for at Bodil
har tatt denne utdannelsen da det er et stort behov for fagfolk hos oss, sier
hun. Bodil selv jobber videre ved Rødøy omsorgssenter, og forteller at hun er
uendelig takknemlig for den støtten hun har fått hos medarbeiderne sine i
studietida.

Ny i resepsjonen på rådhuset
Sonny Telnes Krogh er ansatt som kontormedarbeider i 100 % stilling i
Rødøy kommune.
Sonnys arbeidsoppgaver er sentralbord og resepsjon. Hun ble ansatt
i august 2016. Hun tar i tillegg rede på posten, både digital og manuell
post, og driver en del med arkivering.
Sonny har utdanning som Barne- og ungdomsarbeider, bor i Jektvik
sammen med mann og to barn. Familien er mye ut på tur, og Sonny
sier at hun nok liker seg best utendørs. Hun har arbeidet i barnehage
i 23 år, og ville gjerne ha en annen jobb nå. Sonny trives veldig godt i
jobben som kontormedarbeider, samtidig som hun studerer ved siden
av, ved Nord universitet i Steinkjer. Her tar hun Årsstudium i natur- og
kulturminneoppsyn.

Folkehelse
Det er en glad gjeng du ser ved
lunsjtider i Våga. Ordføreren og
de ansatte ved rådhuset har som
mål å ta godt vare på egen helse i
en travel hverdag. Hver dag går vi
en runde rundt huset på omlag 10
minutter. Et avbrekk som gir både
energi og motivasjon!

Elektronisk post
Rødøy kommune har begynt å sende ut posten
elektronisk via KS SvarUT. Rødøy kommune
ønsker mer effektiv kommunikasjon med sine
innbyggere, som nå vil motta posten raskere ved
å ta den imot digitalt.
Posten vil bli distribuert til innbyggernes valgte postkasse
hos Digipost eller eBoks, eventuelt til mottakerens
meldingsboks i Altinn. Innbyggerne oppfordres til å oppdatere kontaktregisteret som er tilgjengelig både på www.
altinn.no og www.norge.no. Innbyggerne vil da bli varslet via SMS og e-post om at dokumentet kan leses i den
valgte postkassen, eller i Altinn. Bedrifter/organisasjoner kan lese dokumentet elektronisk i «min meldingsboks»
på www.altinn.no via rollen «kommunale tjenester». Varsel sendes til registrert SMS eller e-postadresse.
Dokument som ikke er åpnet i Altinn innen to virkedager etter at det er tilgjengelig i meldingsboksen, blir
skrevet ut og sendt via Posten.
Spørsmål kan sendes til postmottak@rodoy.kommune.no, eller stilles per telefon 75 09 80 00.
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Unger fra Rødøy lager klappkake.

Anna Erhardt fra Helgeland museum forteller.

Steking av klappkaker.

Helgeland museum inviterte til
livet i gamle dager
Helgeland museum inviterte alle 1.-4. klassinger i Rødøy til «En dag på Falch Gamle Handelssted» den 31. mai.
Gjennom fortelling, oppdagelsesferd og aktiviteter lærte eleven om handelsstedet, fiskeri og livet i «gamle dager».
Foto: Lillian Aarnes Falch
Rødøy kommune ordna med
transport, og Helgeland museum,
avd. Rødøy dekket kostnadene
til dette. Anna Ehrhardt, fagsjef
ved Helgeland museum, stod for
organiseringen og det faglige
innholdet av dagen. Lillian Aarnes
Falch fra Tjong var med og laget
klappkaker og formidlet kunnskap
fra Falch Gamle Handelssted og om
båtene.
Elevene fra Tjongsfjord skole gikk
ned til Falch Gamle Handelssted
hvor de møtte elevene fra de andre
skolene i Rødøy kommune, som
hadde kommet med ferje og buss.
Lillian og Anna fortalte om livet i
gamle dager, om handelsstedet, om
Johann Falch og butikken. Før i tiden
leverte en smør, fisk, skinn, slakt og
ull for videre salg på Falchbutikken,
og en handla gjerne på bok, som en
gjorde opp innimellom.

Lillian fortalte om Gustav
Strømsvik, og viste ungene båten
han han bygde. Dette var særs
populært. Han er omtalt som
«Indiana Jones fra virkeligheten»,
og han var onkelen til Lillian.
Det ble laga klappekake fra
gamledager på to takker. Brøddeig
av hvete og rug, salt, gjær og
vann ble klappet til fine kaker, som
elevene fikk spise til slutt, med
smør og sirup på. Alle fikk lage sin
egen kake. Det var også oppgaver
med lapper, med bilder av fisker på.
Ungene skulle finne ut hva fiskene
het, og hva og hvordan en tilbereder
mat av dem så fikk en poeng og
premier. Det var også fingermaling
på papptallerkener som ble til ulike
fisker.
– Vi bakte 74 klappkaker, forteller
Lillian Aarnes Falch. – Når klokka ble
to avslutta vi og ungene fikk skyss
hjem. Det var veldig trivelig å være
med denne dagen, avslutter Lillian.

Falch gamle
handelssted
Åpmomgstider i sommer:
tirsdag-fredag kl. 10.30-16.00,
lørdag og søndag kl. 10.00-16.00,
mandag stengt.
Det er servering av kaffe/te og
vafler, is og brus.
Pris for omvisning kr 50.
Barn under 15 år kr 30.
Ansvarlig for kafe og omvisning:
Marita Hanssen, tlf. 454 46 932.

RØDØY-LØVA 2/2017
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Mye moro, mye vær og mange
aktiviteter i tre dager var det
på «Camp Gjerøy» i år også.
Den populære leiren for
kommunens 5. og 6. klassinger
har vært arrangert i 10 år.
Det ble servert kaker,
holdt tale, og ropt hurrarop
for Camp Gjerøy!

Camp Gjerøy
10 år med kystkultur for 5. og 6. klassinger
I 10 år har kommunens 5. og 6.
klassinger kommet sammen på
til leir på Gjerøy, «Camp Gjerøy».
Ideen starta ved at kommunen
og lokale krefter på Gjerøy kom
sammen og laget en leir for 5. og
6. klassinger i sammenheng med
kommunens nettverksbygging i
barne- og ungdomsårene. Siden har
leirkonseptet utvikla seg, med ulike
aktiviteter og ikke minst matlaging,
omkring temaet kystkultur.
I anledning 10-årsjubileet kom
ordfører Olav Terje Hoff, rådmann
Kitt Grønningsæter og oppvekstog kultursjef Svend Leif Einvik på
besøk. Det var stor stas! Ordføreren
holdt tale og spanderte kake på
alle. Det har blitt en tradisjon å
oppleve «Camp Gjerøy», og leiren
har blitt kjent, også utenfor Rødøy
kommune.
Det er mange involverte i arbeidet
med «Camp Gjerøy». En ting
er det tverrfaglige samarbeidet,
både før og etter arrangementet,
men i tillegg er det mange andre
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som bidrar til leiren. Gjerøy skole
serverer frokost tirsdag morgen til
de som ankommer øya tidlig. De
hjelper også til med avslutningen på
torsdag, med leker i skolens lokaler
og uteområde, med lunsj før avreise
og med oppbevaring av bagasje
og annet. De ansatte bidrar alltid
med god hjelp og trivelig velvilje
for «Camp Gjerøy». I tillegg får
«Camp Gjerøy» god hjelp fra lokale
bedrifter, Øyra Slip & Mek. verksted
leverer vann på store tanker, og
fisker Jim Monsen leverer is til
nedkjøling av maten. Hvert år får
Camp Gjerøy god hjelp fra mange
frivillige til fjerning av sauemøkk fra
leirområdet, oppsetting av mattelt
og lavvo og andre ting. Mange
lokale øyværinger kommer innom
på besøk i løpet av de tre dagene på
Gjerøy, noe som er veldig hyggelig.
De får en kopp kaffe, titter rundt og
prater med unger og voksne.
Også i år var alle friske og glade,
og mye aktivitet førte til en flott leir,
selv om været var ustabilt. Ungene

fisket i lag med Kjell Setvik i båten
hans, klatret i ledelse av Rebekka
Baaten fra Polarsirkelen friluftsråd,
de har lært å ro, arbeidet sammen
med Fritjof i «livet i leiren», laget
fine figurer og kniver sammen med
Jorun Monsen i formingsaktiviteter,
lært førstehjelp med helsesøster
Ingvild Vestgøte Telnes, og de har
seila med speiderne fra Gjerøy.
Seilingen ble noe begrensa av sterk
vind i år, men noen fikk prøve og
se hvordan det var. Aktivitetene er
med på å fremme barnas interesse
for friluftsliv, og det er moro å
se hvor ivrige alle er på «Camp
Gjerøy». I år var det nok en av de
kaldeste og våteste «Camp Gjerøy»,
men ungene er tøffe og i konstant
bevegelse, og det gjorde at en ikke
tenkte så mye på været. Tørre og
mette var alle, og når noen frøs litt
likevel, ble det på med mer klær.

Sjunkhatten leirskole
Alle 7.klassingene i kommunen var i uke 22 på Sjunkhatten
leirskole. Leirskolen ligger i Vatnlia utenfor Bodø.
Det var en hyggelig og grei gjeng elever vi hadde
med oss. Til sammen 27 stk. Rødøyelevene hadde
leirskoleopphold sammen med klasse 7 B fra Tverlandet.
Elevene kom godt overens og nye vennskap ble knyttet.
På leirskolen fikk elevene lære blant annet å ta
værobservasjon, padle i kano, matlaging utendørs, lage
urtete, rappellere, tenne bål og renhold og rom-orden,
for å nevne noe.
Ellers var det mange aktiviteter på kveldstid.
Badestamp, diskotek, skyting med pil og bue, fisking,
fotball, vaffelsteking og «chilling».
Siste dag (fredag) dro vi tidlig fra leirskolen og fikk
litt tid i byen (Bodø). Der var vi innom bowling og vi
spiste på Peppes Pizza. Alle fikk også tid til en liten
handletur i glasshuset, før vi tok fatt på hurtigbåtturen
hjem. «Og alle var enige om at det hadde vært et flott
leirskoleopphold».

Tekst og bilde: Inger Monsen
RØDØY-LØVA 2/2017
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Sommerkonsert
«Vårens vakreste eventyr»
Foto: Kenneth Didriksen
Lørdag 17. juni arrangerte Rødøy musikk- og
kulturskole årets sommerkonsert, og i år var
det på Gjerøy. 25 elever bidro til konsert og
utstilling. Tross ustabilt vær med regn og vind,
ble det en flott konsert, og mange fine bilder
og maleri å se på utstillingen.
Oppimot 70 elever har det vært ved Rødøy
Musikk- og Kulturskole denne vinteren.
Musikk, sang, drama, dikt og bildekunst er
noen av de emnene en har kunnet velge
i. Mye forskjellig kunst og kultur som blir
formidlet via musikk- og kulturskolen, og noe
av det fikk vi se og høre på Gjerøy.
Det var sang og fløytespill, pianospill,
gitarspill og ikke minst utstilling av maleri og
fotografi. Elevene kom tidlig på lørdagen og så var det øving, lydprøver
og ikke minst generalprøve med lydmann og lærer Daniel og rektor Lyder
Storhaug før konserten på kvelden. Innimellom ble det servert mat, kaffe,
popkorn og is. Elevene fikk være med til Gjerøyhamn i pausen. Det var et
spennende avbrekk for mange, med båttur, galleribesøk og vandring i hagen
til Jonny Losvik.
Spenning, forventning og glede fylte dagen, og mange tilreisende gjorde
at elevene gledet seg ekstra til konserten.
Det er mange som synger flott og har gode
sangstemmer i kommunen vår, og så er det
moro å høre ordentlig blokkfløyter. Ikke minst
er det flott at så mange unge er med i musikkog kulturskolen med piano og gitar. Bildene,
både malerier og fotografi var også veldig
flotte. Lærer Natalia Sjåvik var stolt av elevene sine.

Ny vårgarderobe
Tekst: Svenn A. Engøy
Foto: Kirsti Engøy
Snøen er borte, sola skinner og
det er sommer. Da kommer lysten
til å fornye garderoben frem. For
mesteparten av oss er det enkelt
bare å oppsøke en klesbutikk i
nærheten. Mens det for andre er
det ikke like enkelt. For beboerne
på Rødøy omsorgssenter er det ikke
bare å hive seg på første og beste
hurtigbåt eller ferje for å komme til
en klesbutikk.
Men det finnes løsninger. Rødøy
helselag så problemet, og inviterte
butikken «Pernilles» fra Ørnes
til å komme til
omsorgssentret
på øya, slik at
beboerne og
andre interesserte
kunne få fornye
garderoben i
vante omgivelser.
Et tilbud som ble
satt stor pris på.
Helselaget
takker butikken
for at de år etter
år kommer tilbake
til oss. Det må vel
kalles god service.

Tekst og foto: Svenn A.Engøy

Iskald skolerevy på Rødøy
Rødøy skole inviterte til revy
lørdag 1. april. Nær på hundre
forventningsfulle tilskuere hadde
funnet veien til gymsalen, der de fikk
en fantasifull og godt gjennomført
forestilling utført av elevene. Det fikk
de fortjent applaus for.
Årets skolerevy på Rødøy tok oss
med til de kalde strøk på kloden.
Handlingen var lagt til Antarktis,
hjemplassen til pingvinene. Det ble
stor ståhei i leiren da et egg var blitt
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stjålet. I all hast ble det berammet
rettsak for å finne den skyldige.
Vitner ble ført frem for å fortelle hva
de hadde sett og gjort i tidsrommet
da egget ble savnet. Forklaringene
spriket alle veier, noen husket
ingenting, andre var blindt forelsket,
men andre igjen var mest opptatt å
gjøre en fin figur for offentligheten.
Heldigvis endte alt bra til slutt.
Egget som ikke lengre var et egg ble
forenet med sitt opphav.

Skolerevyen har blitt en tradisjon
på Rødøya, som samler ikke bare
foreldre og besteforeldre, men
en stor del av befolkningen, til et
sosialt samvær. Etter forestillingen
serveres kaffe og kaker i regi av
foreldreforeningen. En runde med
hatten gir et økonomisk tilskudd
til foreningens arbeid med å skaffe
utstyr til skolen.

Astroshow
med Anne Mette Sanner og Knut Jørgen Røed
Ødegård ved Jektvik skole
Tekst og foto: Per Ivar Myrbekk
SKOLEFORESTILLING
Onsdag 3.mai var mellomtrinnet og ungdomstrinnet
ved alle skolen i Rødøy samlet i Jektvik i forbindelse
med Sanner og Ødegårds astroshow «Out of
space» som de har kjørt turne på i hele landet de
siste to årene.
Før skoleforestillingen ble elevene delt opp i
grupper for å ha sosial aktivitet. 10. klasse hadde
kulturminnevandring til Litjfjordbrua. Elevene i 8-9.
klasse hadde tur til Sjåvikgrottene, 7.klasse hadde
en del aktiviteter og informasjon i forbindelse med
at de skulle reise sammen på leirskole i Bodø og
5-6.klasse hadde «bli-kjent-dag» i forkant av Camp
Gjerøy.
OM SHOWET
«Out of Space» er et multimedieshow med
spektakulære bilder, filmer, animasjoner, lydeffekter
og musikkvideoer. Etter showet fikk publikum holde
ekte steiner fra rommet, og det blir mulig å få kjøpe
signerte bøker og filmer om verdensrommet, blant
annet den rykende ferske boken Terra Nova – siste
bok i science fiction-trilogien Ad Astra (skrevet av
Sanner).
Hvilke muligheter finnes for intelligent liv, og
hvordan vil vi eventuelt kunne oppnå kontakt med
fremmede sivilisasjoner?
Publikum fikk også høre om Solsystemets og
Galaksens dramatiske fremtid, hvilke farer som kan
true menneskeheten og hvilke muligheter vi har for
å berge oss.
KVELDSSHOW
På kvelden var det en familieforestilling for barn og
voksne med servering. Det var godt oppmøte med
ca. 60 publikummere på kvelden.

Feiing og tilsyn
med fyringsanlegg
Rødøy kommunes feier gjennom mange år sluttet i
stillingen våren 2016. Kommunen har derfor nå gjort
avtale med Salten Brann IKS om å gjennomføre feiing og
tilsyn av fyringsanleggene i Rødøy kommune i 2017.
For at tilsynet skal kunne
gjennomføres må eier
eller en representant være
tilstede.
Dersom feiing skal
foretas fra taket må
takstigen være forsvarlig
festet/sikret. Dersom
stigen opp til takstigen er
over 5 meter må denne
være festet slik at den ikke
glir sidelengs (ill. under).

lagt ut på kommunens
nettside, facebookside,
samt som oppslag på de
vanlige oppslagsstedene.
Planlagt gjennomføring
2017 er at Rødøy,
Myken, Gjerøy, Selsøyvik/
Rangsund, Sundøy,
Nordnesøy og Storselsøy
skal gjennomføres
i juli. Tjongsfjord,
Værangfjorden,

Forberedelser til feiing.
Peis stenges, trekker på
ovner skrues i igjen.
Det blir også kontroll av
røykvarslere, slukkemiddel
og rømningsveier inne i
boligen.
Vi har registrert
mobilnummer til de
boligeiere som vi finner
på nummeropplysningen,
og Salten Brann IKS vil
slik sett prøve å gi varsel
per mobil om nøyaktig
tidspunkt for feiing/tilsyn
på de forskjellige boliger.
Informasjon om hvilke
dager feiing vil foregå i
de forskjellige kretser er

Sørfjorden, Øresvik og
Melfjordbotn i august.
Dersom en ikke blir ferdig
i Tjongsfjord på fredag
den 18. august planlegges
resterende i uke 35.
Dersom det er noen
spørsmål i forbindelse
med ovennevnte, kan en
kontakte:
• Salten Brann IKS,
95 89 94 63
• Rødøy kommune,
75 09 80 00

RØDØY-LØVA 2/2017
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Pasientreiser
TRENGER PASIENTEN TILRETTELAGT
TRANSPORT?
Når pasienter av helsemessige årsaker ikke
kan bruke offentlig transport eller bil, kan
behandleren gi rekvisisjon til reisen.
Slike helsemessige årsaker kan være:
• Betydelig redusert allmenntilstand og/eller
orienteringsevne
• Vanskeligheter med å sitte, eller komme
seg inn og ut av transportmiddelet
• Psykiske problemer som gjør det vanskelig
å benytte rutegående transport
Pasienter som ikke kan komme seg til
behandling på egen hånd fordi det ikke går
offentlig transport, kan ringe Pasientreiser på
telefon 05515 for å få hjelp.
HVA ER EN PASIENTREISE?
Reise hjemmefra til / fra behandling
• Pasientens eget ansvar å komme seg til og fra behandling
Formål:
• Sikre at pasienter mottar helsetjenester uavhengig av hvor de bor
Pasientreiser kan skje ved:
• Rutegående transport
• Fly
• Tog
• Buss, tog og båt
• Helseekspress / Helsebuss
• Egen bil
• Drosje/turvogn

Ferjestrikk
Foto: Erik Veigård, Videofabrikken
Onsdag 3. mai var det ferjestrikk
i Rødøy. Trygve Danielsen sang
og spilte, Tjongsfjordrevyen
hadde to innslag, og så var det
servering av mat, kaker og kaffe
til alle som var med på båten.
I år var det ferjestrikk for 11.
gang, og mange ferja og ble
med.
Praten gikk livlig om bord på
«Rødøy»-ferja, det ble prata
og strikka, og folk spiste og
sang. Tjongsfjordrevyen sine
innslag ble godt tatt imot også
i år. Når Henning Bang fortalte
om hvor gammel «Rosendal»ferja egentlig er, var det mye
latter og gjenkjennende nikk.
Piratene prata om HMS og om
pappapermisjon, og irriterte seg
litt over disse nymotens greiene,
som de ikke helt forsto.
To journalister var også med
på ferjestrikk i år. De skal skrive
en bok om Folkehelse i Nordland
de siste 25 årene, og ville ha
med Ferjestrikk i Rødøy i boka.

MEDISINSK GRUNNLAG
Behandlere kan utstede rekvisisjon til pasienter som av helsemessige årsaker
ikke kan bruke rutegående transport eller kjøre egen bil.
Slike helsemessige årsaker kan være:
• Betydelig redusert orienteringsevne
• Betydelig redusert allmenntilstand
• Vanskeligheter med å sitte, eller komme seg inn og ut av bilen
• Psykiske vansker som gjør det vanskelig å benytte rutegående
transport
Det skal ikke utstedes rekvisisjon dersom ulempen ved å benytte
rutegående transport er av en slik karakter at den kan avhjelpes f.eks ved:
• at bussjåfør, togkonduktør eller lignende hjelper pasienten ved på-og
avstigning
• ved bruk av følgehjelp/ledsager
• ved bruk av tilbringerdrosje til nærmeste rutegående transport
(merk at rekvisisjon for denne strekningen skal utstedes av
pasientreisekontoret).
TRAFIKALT GRUNNLAG
Rekvisisjon på trafikalt grunnlag skal brukes der pasienten ikke kan benytte
seg av rutegående transport til eller fra behandling uten at dette medfører
en urimelig belastning for pasienten med forverring av helsetilstanden.
Det er kun pasientreisekontoret som kan utstede rekvisisjon for reise på
strekning hvor det ikke går rutegående transport.
Det skal ikke tas hensyn til private utenforliggende forhold i vurderingen.
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Gjensynsglede. Gerd Oppdal og Tordis Iversen.

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
Tirsdagtorsdag
Tirsdag
Tirsdag
Onsdag
Onsdag

Rødøy, åpent kl 08:00-15:30,
konsultasjoner fra kl 09:00
Kila, åpent kl 08:00-15:30,
konsultasjoner fra kl 09:00
Nordnesøy, Storselsøy, Myken i
oddetallsuker
Kilboghavn, Sørfjorden, Melfjorden i
partallsuker
Gjerøy, Selsøyvik, Sundøy i oddetallsuker
Jektvik i partallsuker

Se hjemmesiden for åpningstider rundt ferier og
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.

Helgeland
overgrepsmottak
Helgeland overgrepsmottak ved seksuelle tjenester
gjelder for hele Helgeland. Medisinsk hjelp og
rådgivning. Åpent hele døgnet. Uavhengig av
politianmeldelse. Taushetsplikt. Gratis.
Du blir tatt imot av spesielt opplært personell som har
taushetsplikt. Du velger selv om du vil motta hele eller
bare deler av tilbudet. Du kan ta med deg noen om du
ønsker det.
SEKSUELLE OVERGREP
Det er et seksuelt overgrep dersom du tvinges til seksuell
omgang enten ved vold, truende atferd eller dersom du
er ute av stand til å motsette deg handlingen.
Dette gjelder uansett om du var edru, ruset eller sov
da overgrepet skjedde.
MOTTAKET GJELDER FOR HELE HELGELAND OG TILBYR:
• Rask hjelp
• Samtale i trygge omgivelser
• Medisinsk undersøkelse med tanke på skader,
smitte eller graviditet
• Rettsmedisinsk undersøkelse for sikring av bevis
• Hjelp til å kontakte politi
• Hjelp til å kontakte bistandsadvokat (gratis)
uavhengig av anmeldelse
• Informasjon om oppfølgingstilbud, krisesentre og
andre hjelpeinstanser
• Overgrepsmottaket gjelder for både kvinner og
menn
VANLIGE REAKSJONER:
• Å ville dusje og skifte klær er vanlige reaksjoner
etter overgrep, men da kan du fjerne viktige bevis.
Søk heller hjelp med en gang.
• Du føler kanskje et behov for å være alene. Dette er
forståelig, men det er viktig å snakke med noen om
det du har opplevd.
• Mange opplever skyld og skam, men overgrep er
utelukkende overgriperens ansvar. Overgrep kan
hende uansett alder og kjønn.
Telefon 75 12 06 00. Ta kontakt!
RØDØY-LØVA 2/2017
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Gudstjenester
juni-oktober
Dato
16.07.2017
23.07.2017
23.07.2017
06.08.2017
13.08.2017
20.08.2017
03.09.2017
03.09.2017
10.09.2017
01.10.2017
01.10.2017
08.10.2017
08.10.2017
15.10.2017
22.10.2017
05.11.2017
12.11.2017
12.11.2017
19.11.2017

Kl
Dag
13:00
11:00
16:00
11:00
12:00 Friluftsgudstjeneste
12:00 Menighetstur
11:00
16:00
11:00
11:00
16:00
11:00 Høsttakkefest
16:00 Høsttakkefest
14:00
13:00
11:00		
11:00		
16:00		
11:00		

Minnekort
Sted
Sørfjorden kirke
Storselsøy
Myken
Selsøyvik
Gjessøya
Melfjordbotn
Tjongsfjord kirke
Nesøy kapell
Rødøy kirke
Storselsøy
Værangfjord kapell
Tjongsfjord kirke
Rødøy kirke
Øresvik
Sørfjorden kirke
Tjongsfjord kirke
Gjerøy
Nesøy kapell
Værangfjord kapell

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

I NVITASJON

Konfirmant
2017-2018
Rødøyfjerdinger født i 2003 inviteres
nå til å melde deg på til
Konfirmasjon i Den Norske Kirke!
Kirkens konfirmanttid gir deg
mulighet til å
• Finne ut hva du tror på
• Lære mer om Bibelen
• Samtale om kristen tro
• Bli kjent med kirken
• Få nye tanker om livet
• Engasjere deg i kirkens arbeid
for miljø og solidaritet

Påmeldingsfristen er satt til
1. september 2017, og vi starter
friskt med informasjonsmøte
allerede onsdag 13. september på
Jektvik Grendehus – tett fulgt av
første samling som er
Tur til Sandnessjøen fra fredag
15. til søndag 17. september!
Utfyllende informasjon vil bli sendt
ut til de som melder seg på, og noe
er allerede tilgjengelig på itslearning.
Velkommen til ei spennende og
utviklende konfirmanttid!

Slik bruker du
itslearning
Gå til
https://rodoy.itslearning.com/
Brukernavn: kofo
(forkortelse for konfirmantforeldre)
Passord: 2018
Konfirmantene kan bruke sin
konto på skolen etter at de har
meldt seg på!

Tårnagenter
Fotomontasje: Ingrid Hammer Anbakk – Facebook.
Lørdag 13. mai var det tid for å samle årets Tårnagenter i Tjongsfjord kirke.
Agentene er elever fra 3. og 4. klasse fra ulike steder i kommunen som kom
for å utforske kirken, bibelen, tårnet og klokkene, og de var mer d på å løse
oppdrag og mysterier i og rundt kirken.
Dagen ble avsluttet med Tårnagentgudstjeneste og kirkekaffe!
RØDØY-LØVA 2/2017
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Gravgårdsforvaltningen
Gravferdsloven med forskrift regulerer hvordan forvaltningen av gravgårder
skal være. I samme lov finner vi bestemmelsene rundt feste av grav,
herunder at alle gravsteder skal ha en ansvarlig fester.
Tekst: Valborg, kirkevergen
Vi ønsker med dette å få informere
litt om denne forvaltningen til dere
som har noen nære som er gravlagt
i Rødøy. Siden vi også er pålagt å
føre gravregister hvor ansvarlig skal
være registrert, håper vi at alle som
har tilknytning til gravsteder i Rødøy
blir med på en dugnad for å hjelpe
oss med å skaffe ansvarlige til alle
graver som vi ønsker å beholde!
Når noen gravlegges har avdøde
rett til 20 år fritt gravsted, deretter
kan det kreves inn festeavgift. Hvis
pårørende ønsker å feste gravsted
ved siden av nyåpnet kistegrav, må
det betales festeavgift for denne
graven fra første dag. Festeavgift i
Rødøy er for tiden kr 100,- pr år, og
festetiden er 10 år. Denne avgiften
blir regulert jevnlig.
I Rødøy kommune har vi 11
gravgårder, dette er Rødøyvika,
Rødøy vestre, Rødøy østre
(rundt kirka), Tjongsfjorden nye,

Tjongsfjorden gamle (Ner-Tjong),
Telnes, Melfjordbotn, Sørfjorden
nye (rundt kirka), Sørfjorden gamle,
Gjerøy og Storselsøy.
For gravgårdene på Telnes, Gjerøy
og Storselsøy har vi avtaler med
lokale gravgårdsforeninger som tar
seg av både sommervedlikehold
og løpende vedlikehold. Andre
steder prøver vi å få engasjert
personer på korttidsavtaler for å ta
sommervedlikehold.
Når det gjelder stell på gravstedet
og inntil gravminnet er det de
ansvarlige for gravstedet som
har ansvaret for å utføre dette.
Det er mulig for den ansvarlige
å inngå stellavtale med kirkelig
fellesråd, hvor man kan få ordnet
med beplantning og vedlikehold
gjennom en tidsperiode mot
fastsatte gebyrer.
Alle gravsteder skal altså ha en
ansvarlig fester som vi skal forholde
oss til når det gjelder gravminner,
stell og festeavgift.

Utdrag fra Gravferdsloven
§ 1.GRUNNLEGGENDE BESTEMMELSER
Gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn.
Gravlegging skal skje på offentlig gravplass eller på gravplass anlagt av
registrert trossamfunn i henhold til tillatelse etter lov 13. juni 1969 nr 25
om trudomssamfunn og ymist anna. (...)
Gravplassene er soknets eiendom, med mindre annet følger av særskilt
rettsgrunnlag. Soknene i en kommune kan i fellesskap eie gravplasser
§ 2.KRAV TIL GRAVPLASSER.
I hver kommune skal det være en eller flere gravplasser av slik størrelse
at det til enhver tid er ledige graver for minst 3 pst av kommunens
befolkning.
§ 3.KIRKELIG FELLESRÅDS OG KOMMUNENS ANSVAR.
Kirkelig fellesråd har ansvaret for at gravplasser og bygninger på
gravplasser forvaltes med orden og verdighet og i samsvar med
gjeldende bestemmelser.
Utgifter til anlegg, drift og forvaltning av gravplasser utredes av
kommunen etter budsjettforslag fra fellesrådet.
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Vi mangler veldig mange festere
i Rødøy, dette gjelder spesielt på
Telnes, Melfjordbotn og Gjerøy.
Disse stedene blir prioritert fremover
nå, for å få lagt dem inn i registret
vårt og for å kunne sikre at de blir
tatt vare på.
Vi vil prøve å få varslet pårørende
med merking på gravsteder som
ikke er festet, og håper at de som
besøker gravgården kan varsle
oss, eller pårørende, hvis de vet
hvem som kan kontaktes for å få
ansvarlige til merkede gravsteder.
Vi kommer også til å starte
prosessen med å rydde bort
gravminner på graver som ikke
blir festet. Dette gjelder alle
gravgårdene.
Vi ønsker at alle får en god
opplevelse når de besøker
gravgårdene våre i Rødøy, og håper
alle vil være med å hjelpe til slik at vi
kan ha gravgårder vi er stolte av!
Ha en super sommer!

Besøk
av prest?
En av oppgavene til presten er å
møte mennesker rundt omkring.
Noen har vært vant med å være på
gudstjenester, men kan ikke lenger
komme seg av gårde. For de som
ønsker det kan presten komme på
besøk. Vi kan prate sammen, ha
en kort andakt, og nattverd for de
som det er naturlig for. Uansett hvor
i kommunen folk bor, vil presten
kunne komme på besøk. Jeg håper
derfor at folk våger ta kontakt, og
så kan vi gjøre en avtale om besøk.
For min del er dette ikke en tung
plikt, men et privilegium å få gjøre!
Vennlig hilsen Brigt S Skeie,
sokneprest i Rødøy, tlf. 924 90 408.

TRU PÅ GUD og
TRU PÅ MEG, sa Jesus
Eg vil seia: TRU PÅ GUD og TRU PÅ DEG SJØLV! Det
treng ikkje vera ei motsetning mellom det å tru på Gud
og det å tru på seg sjølv! Gud er Gud og vi er menneske.
Tekst: Joh ev 14, 1-6
Nokon vil seia: det må du ikkje seia prest: Tru på deg
sjølv! Kanskje fordi det var sagt eller i alle fall meint:
du må forakta deg sjølv, sjå ned på deg sjølv. Var Jesus
slik i møte med sine læresveinar og dei mange andre
menneska han møtte? Neppe. Nokre hadde for små
tankar om seg sjølve og Jesus reiste dei opp.
Vi skal få lov å tru både på noko utanfor oss sjølve og
noko inni oss sjølve!
Tru på meg sjølv at eg kan noko. Då vil eg våga gjera
noko og gjera nye ting, ting eg ikkje veit sikkert om vil
gå bra. Å leva betyr å ta sjansar, det kan gå galt, men
likevel vel eg gjera det. Hadde eg ikkje hatt tru på meg
sjølv, er det mange ting eg ikkje ville ha våga gjort – og
dermed gått glipp av. Då eg skulle til Dubai og MidtØsten, var det overraskande mange som har spurt:
vågar du verkeleg dette? Eg tenkjer då: kvifor ikkje? Eg
har ingen garanti for at det vil gå bra, men eg vil i alle
fall satsa på at det stort sett går bra.
Når eg seier: Tru på deg sjølv, er det fordi vi må våga
ta eigne val! Det at vi er avhengig av andre menneske,
betyr ikkje at dei skal ”styra” livet mitt, nærast halda på
rattet for livet mitt..
Det er godt å kunne meistra ting og lukkast med
ting, men vi må ikkje bli så livredde for å gjere feil at vi
gjer ingenting.
Historien om dama som var så redd for å trakka feil.
Ho sa til seg sjølv: Tenk om eg seier noko feil! Tenk om
eg gjer noko galt! Så det er nok best å gjera ingenting.
Ettermæle: Hun var så opptatt med å holde sin sti ren,
at hun våget ikke gå den.
Når eg våger seia: Tru på deg sjølv, er det ikkje eit
perfekt, fullkoment menneske, deg sjølv du skal tru
på! Ein person som er skapt i Guds bilete, til det gode.
Samtidig er eg ein person som gjer feil val, og ikkje
greier kvitta meg med det som er vondt, det som er
øydelagt inni meg.
Eit bibelord seier: Sanna/vedstå dykk syndene for
kvarandre, så de kan bli lækte! Vi kan vera usikre
på å vedstå oss galne ting vi har gjort overfor andre
menneske: korleis vil dei reagera? Eg trur det vil gå
betre enn vi ofte er redde for. Eg har ikkje lenger noko å
skjula. Eg må ikkje leika det vellukka mennesket.
Og overfor Gud, skal vi i alle fall ikkje vera redde for å
koma med livet slik det verkeleg er!

Brigt Sigve Skeie

Vi treng ikkje ha ei stor og sterk tru. Men vi kan ha
ein stor Gud. Evangelium betyr ikkje gode forklaringar
på alt mogeleg i trua eller livet. Det betyr godt nytt: Gud
er glad i oss. Jesus valde ikkje ut perfekte menneske til å
vera hans følgjesveinar!
Vi skal få tru på Gud, fordi han er truverdig. Vi skal
få tru at Gud har plass for meg. Og at eg kan gje Gud
plass i mitt liv.

DØPTE
12.04.17 Nesøy kapell
Isak Andreas Didriksen, Nordnesøy
07.05.17 Tjongsfjord kirke
Martin-Elias Våtvik, Tjongsfjorden
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Avsender:
Rødøy kommune
Rådhuset
8185 Vågaholmen

Felles menighetstur 20. august til

MELFJORDBOTN
Tradisjon tro vil vi også i år arrangere felles tur til
Melfjordbotn med gudstjeneste, sangmøte og sosialt
fellesskap. Vi tar med oss litt mat og ordner med felles
bespisning. Kaffe blir servert.

B økonomi

KONTAKTINFORMASJON
Menighetskontoret
Rådhuset
8185 Vågaholmen
Telefon 75 09 80 90
E-post: post.kirken@rodoy.kommune.no
Messenger/FB: @rodoymenighet

PROGRAM
Gudstjeneste kl 12.00, Bespisning, Sangmøte, Kollekt til
Melfjordbotn bedehus, Eget opplegg for barna.

Kirkeverge Valborg Seljevoll Fagereng
tlf.: 75 09 80 91/mobilnr.: 915 45 995
E-post: kirkevergen@rodoy.kommune.no

Skyssbåt fra Nordnesøy, Storselsøy, Selsøyvik, Gjerøy,
Rødøy, Jektvik, Kilboghamn og Sørfjorden etter behov.

Sokneprest Brigt Sigve Skeie
tlf.: 75 09 80 92/mobilnr.: 924 90 408
E-post: soknepresten@rodoy.kommune.no

PÅMELDING
til menighetskontoret innen 15. august
e-post: post.kirken@rodoy.kommune.no
tlf: 75 09 80 90.

Kontorfullmektig Kristin S. Myrvoll
tlf.: 75 09 80 90
E-post: kristin.myrvoll@rodoy.kommune.no

Pris for skyss kr 350 per pers. Ektepar betaler 1,5 billett.
Barn under 16 år, halv pris. Barn under 4 år, gratis.

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

DØDE
Sævar Sigurvaldason, Myken, født 1957, døde
24. mars 2017, om bord i båten «Remøybuen».
Gerd Karoline Johansen, Nordnesøy, født 1928,
døde 31. mars 2017, gravlagt på Rødøy vestre
gravgård.
Jorun Eliassen, Bodø, født 1926, døde
5. april 2017, gravlagt på Gjerøy gravgård.
Almar Sakarias Nilssen, Tjongsfjorden, født 1930,
døde 24. april 2017, gravlagt på Tjongsfjord
gravgård.
Jorunn Helene Svenning, Rødøy,
født 1925, døde 26. mai 2017,
gravlagt på Rødøy Østre gravgård.
Hagar Julianne Elisabeth Eliassen, Sandnessjøen/
Myken, født 1927, døde 1. juni 2017, gravlagt på
Rødøyvika gravgård.
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Kjernetid for betjening av publikum er
mandag-fredag kl 10.00-14.00.

