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Fra redaksjonen
V

i er i skrivende stund inne i årets mørkeste
dager, og de blir ekstra mørke i slikt vintervær som vi har nå. Men om ikke mange
dagene står vi foran vintersolverv og julefeiring,
begge deler har positiv virkning på oss beboere i
polare strøk.
Det kan under slike forhold være godt å ta et
tilbakeblikk på ﬁne hendelser fra den lyse åretid
som vi har bak oss.
Litt om innholdet i bladet:
Uken 7. til 11. juni jubilerte vi i Rødøy. Musikkskolen hadde 10. års-jubileum som ble behørig
markert med konserter og tilstelninger. 7. junimarkeringer ble satt inn i en lokal og nasjonal
sammenheng og engasjerte mange av kommunens innbyggere. Denne uken ble en vellykket

markering. Vi har valgt å ta med en del tekst og
bilder fra denne festuken i juni.
Opptrappingsplanen for psykisk helse er i rute
og timet rundt dette nye tiltaket er i god frammarsj. Vi har også i dette bladet stoff fra dette
arbeidet.
Juleverkstedene rundt om på skolene er et fast
innslag i dagene før jul, vi lar en del bilder fra to
av skolene representere denne førjulstradisjon.
Litt småe og store nyheter fra den nære fortid
har vi også med.
Vi håper at Rødøyløva blir tatt fram og lest i
rolige juledager.
Fra redaksjonen ønsker vi
alle våre lesere
en riktig god jul og
et godt nytt år.

Dagsenter i Rødøy!

T

orsdag 24. november markerte vi åpningen av dagsenter i Rødøy. Vi startet opp
på helsehuset i Jektvik, hvor ca. 25
personer hadde møtt opp denne
dagen.
Etter hvert har vi tenkt å gi dette tilbudet i Tjongsfjord, Rødøy og
i Øresvik. Vårt mål er at vi skal
være i funksjon på alle steder
innen utgangen av 2006.
Dagsentret er ment å være et
tilbud til de som av ulike årsaker
synes at det er ﬁnt å ha et sted å
komme til. Vi vil etter hvert bygge ut et aktivitetstilbud i samarbeid med de som kommer til oss.
Vi ønsker både å skape individuelle aktiviteter, men også fellesopplevelser som turer og lignende.
Vi tenker at tilbudet blir en dag
i uken på hvert sted og i Jektvik
er det nå en mulighet til å komme

på
dagsenteret
hver onsdag mellom kl. 10.30 og
14.
Vi vil i et senere
nummer av Rødøyløva presentere tilbudet ytterligere.
Tone Klausen er
engasjert som aktivitetskoordinator
og vil være en sentral person i arbeidet med å skape
dagsentertilbudet i
Rødøy kommune.
Vi håper på et godt
Tone Klausen og Kurt Lyngved.
samarbeid
med
kommunenes innbyggere i dette arbeidet og tar et godt nyttår!
På vegne av oss inne psykiske
gjerne mot innspill og gode ideer!
helsetjenester,
Rødøy kommune
Så benytter jeg samtidig og
v/ Kurt Lyngved.
ønske alle i Rødøy en god jul og
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I forbindelse med markeringen av Verdensdagen
for psykisk helse hadde vi søndag 9. oktober
besøk av skuespilleren Jakob Margido Esp på
Rødøy. Mer enn 60 stykker møtte opp denne
kvelden for å høre Esp fortelle om sitt selvmordsforsøk for 15 år siden og om veien tilbake til livet.
Det ble noen gripende timer på Kaffeskvetten
denne kvelden og det var ingen tvil om at hans
fortelling engasjerte tilhørerne. Hans innlegg
denne kvelden ble et viktig bidrag for å bryte ned
fordommer og myter omkring psykiske lidelser
og samtidig skape mer åpenhet omkring temaet
psykisk helse.
Kurt Lyngved
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Opptrappingsplanen for psykisk helse –

hvordan står det til i Rødøy!
Av prosjektleder, psykisk helse, Kurt Lyngved

H

va har så skjedd dette året
og hva er det som planlegges skal skje i den nærmeste fremtid? Store deler av tiden
som ligger bak har jeg vært en
ensom svale som har ﬂøyet over
kommunen! Det første arbeidet
som ble gjort var å vedta en handlings- og økonomiplan for utbyggingen av psykiske helsetjenester i
kommunen. Denne ble vedtatt i
april og tiden etter har vært preget
av å iverksette tiltakene som planen sier noe om.
Dette har medført at vi i dag er
blitt ﬁre personer som sammen
skal bidra til å bygge ut tjenestene
i kommunen.
I begynnelsen av september
startet Tone Klausen opp som
aktivitetskoordinator.
Hennes
arbeidsoppgaver er å bygge ut
aktivitetstilbudene i kommunen
og vår ide er å skape et dagsentertilbud i Rødøy. Vi vet at behovet
for et sted å komme til er til stede
og vi ønsker derfor å bygge ut et
tilbud hvor aktivitet og sosialt
samvær skal stå i fokus. Hvilke
aktiviteter som tilbudene skal
omfatte vil vi gjerne utvikle i samarbeid med dere som kommer på
et slikt dagsenter. Vi har noen tanker og begynner å sette noen av
dem ut i livet ganske snart. Men i
utgangspunktet vil dagsentret
være et sted å komme til. Så håper
vi at dere som kommer er med på
å skape et innhold som er
meningsfylt og lystbetont. Planen
vår er å etablere Rødøy dagsenter
fra og med november 2005 med
oppstart i Jektvik torsdag 24.
november. Gradvis vil vi trappe
opp vår virksomhet og innen
utgangen av 2006 skal vi også ha

Tid er som kjent et relativt begrep og noen
ganger går den hurtig og andre ganger sniker
minuttene seg av gårde. Det er snart ett år
siden jeg startet som prosjektleder for å bidra
til å bygge ut helsetjenestene innen psykisk
helse her i Rødøy. Og når jeg nå snur meg og
ser tilbake på den vei som hittil er gått spør jeg
meg selv: ”Hvor er tiden blitt av?” Kan virkelig
ett år forsvinne så fort mellom hendene på en
og hvor blir tiden av! Den ligger selvfølgelig
skjult i alle dagene som er gått og som både
gjemmer en vinter, vår og en sommer! Foran
oss ligger en ny vinter og årstidene som følger
og pakket inn i dem ligger alle mulighetene.
etablert lignende tilbud i Tjongsfjord, Øresvik og Rødøy.
Ungdomskoordinator Christina
Heimdal startet opp i Rødøy i
midten av september. Hun er nyutdannet barnevernspedagog med
en spennende bakgrunn innen
idrett, video, drama og lignende.
Hun skal ha ungdom som sin målgruppe og se på hvilke fritidstilbud som eksisterer og sammen
med ungdommen selv bidra til å
utvikle nye tilbud. Hun er i gang
med kartlegging av de eksisterende tilbud og det blir spennende å
følge med hva som skjer på dette
området.
Vi er i ferd med å etablere et
felles kontorsted på Vågaholmen i
kommunehuset. Dette skal være
vårt arbeidssted, men også et sted
vi etter hvert ønsker at folk skal
stikke innom med det de måtte ha
på hjertet. Det kan være at man
ønsker informasjon om det vi driver på med, ideer man ønsker å
dele, skoleelever eller andre som
søker informasjon og kunnskap
om temaet psykisk helse osv.
Alle mennesker har et behov
for å realisere seg selv i livsløpet.
Hva dette innebærer for hver av
oss vil være forskjellig fordi vi er
bærere av ulike visjoner for hva
vårt liv skal være.
Men noen fenomener er like for

oss alle og det er retten til å ha en
bolig, et arbeid å gå til og en fritid
som oppleves som positiv. Dette
handler om det som skaper
mening i vår tilværelse og som
mange tar som en selvfølge. Men i
dag er det ingen selvfølge at
arbeidslivet er lagt til rette slik at
det passer for alle. Derfor er vi i
gang med å vurdere muligheten til
å skape arbeidsplasser i Rødøy
kommune som kan være et tilbud
til de som av en eller annen grunn
faller utenfor i det tradisjonelle
arbeidsmarkedet. Vi håper å få et
slikt tilbud etablert så snart som
mulig slik at de som har behov for
denne type arbeid kan gis et tilbud uansett hvor de bor i kommunen.
Først når man har et arbeid blir
det meningsfullt å snakke om en
fritid. Fritiden er det de ﬂeste ser
frem til i travle arbeidsøkter. På
arbeidsplassene snakker man om
hva man gjør i helgene og hvor
feriene tilbringes. Balansen mellom arbeid og fritid skaper mening
og setter de ﬂeste av oss inn i et
fellesskap med andre i samme
situasjon. Denne muligheten skal
man også ha selv om man av ulike
årsaker ikke makter et tradisjonelt
arbeidsforhold. Ved tilrettelegging
kan de ﬂeste klare å bidra med sitt
i samfunnet og derfor er det vårt
ansvar å bidra til at så mange som
mulig gis et arbeidstilbud.
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Opptrappingsplanen for psykisk helse –
Her i kommunen er det nå satt
ned en gruppe som skal se på
muligheten for å skape tilrettelagte
arbeidsplasser. Vi skal ha vårt første møte 10. november og da kommer distriktsarbeidssjef Jan Inge
Vibe fra AETAT for å orientere om
ordningen som omfatter varig tilrettelagte arbeidsplasser.
Som dere forstår skjer det en
god del i kommunen nå og det
arbeides mot å etablere tilbud på
ulike områder. Enda er mye i startfasen og vi er helt i begynnelsen
av noe som skal bli konkrete tilbud til de i Rødøys befolkning
som av en eller annen grunn opplever å ha behov for dem. Men ale-

ne gjør vi lite og derfor er vi
avhengige av dialogen med alle
som bor i kommunen. Vi har bedt
om et møte med alle lokalutvalgene for å få en oversikt over de tilbud som ﬁnnes i kommunen allerede. Med tilbud i denne sammenheng tenker vi på alle aktiviteter
som ﬁnnes til alle årsklasser. Men
uansett ønsker vi innspill på ideer
og tanker som rører seg rundt i
kommunen og blir svært glad om
dere tar kontakt med oss.
Dette var et forsøk på å beskrive situasjonen akkurat nå i kommunen med hensyn til hva som
skjer rundt dette med psykisk helse og tilbudene knyttet til det. I

skrivende stund er jeg akkurat
kommet tilbake fra oppstartmøte
med FYSAK og det var en positiv
opplevelse. Svært mange møtte
frem og det ble et ﬂott møte med
representantene fra FYSAK Nordland. Så nå er det opp til oss å
klare å skape et fysisk aktivitetstilbud i kommunen som alle kan
være stolt av. Her har vi et felles
ansvar for å skape gode aktiviteter
som springer ut fra behovene dere
ser i deres nærmiljø. Mai Britt
Hafsmo er FYSAK-koordinator i
kommunen og kan kontaktes for
ideer og spørsmål.
Vi vil skrive mer utførlig om
FYSAK i et senere nummer av
Rødøyløven.

K U N N S K A P S L Ø F T E T

– skolereform med nasjonal
og lokal satsing på kompetanseheving i skoleverket

Hans Sjøberg, kursleder.

D

en 30. juni 2005 vedtok
Rødøy
kommunestyre
”Handlingsplan for kompetanseutvikling i skoleverket 2005
– 2008”. Denne planen danner
grunnlaget for de satsingsområder
som skal være i skoleverket i Rødøy i perioden, og den skisserer tiltak for kompetanseutvikling på
ﬂere områder blant lærerne i Rødøy kommune. De ulike satsingsområdene er fundamentert i nasjonale føringer. Rødøy kommune har
fått tildelt ca. 300.000 kroner i
2005 for å gjennomføre Kunnskapsløftet, og det er forventet at
det vil komme tilsvarende tilskudd

hvert år fram til 2008.
Arbeidet med å sette planen ut
i livet er godt i gang, både på skole- og kommunenivå. En del områder er felles for alle skolene, og
noe er spesielt for den enkelte
skole. Det er et viktig poeng at
den enkelte skole skal analysere
innen hvilke områder de har
behov for kompetanseheving slik
at de tiltakene som settes i verk
treffer riktig.
Satsingsområder og tiltak
Tilpasset opplæring er et satsingsområde som er felles for alle skolene i kommunen. I den forbindelse er alle skolene i Rødøy kommune med i et prosjekt som er styrt
av PPT . Alle kommunene som er
medlemmer i PPT Rana deltar i
prosjektet som hadde oppstart den
5. oktober. Da var alle lærerne i
Rødøy kommune samlet på Mo til
oppstartseminar. Utgangspunktet
for prosjektet er at alle lærer på
forskjellige måter og under ulike
forhold, og har ulike læringsstiler.
Målsettingen med på prosjektet er

at skolen skal bli bedre på å forstå
elevenes ulike læringsstiler og ﬁnne fram til metoder og arbeidsforhold som er bedre tilpaset den
enkelte elev.
Et annet stort satsingsområde i
Kunnskapsløftet er fremmedspråk.
I den forbindelse er det satt i gang
en studiering i spansk. Der deltar
9 av kommunens lærere, og det er
Hans Sjöberg som er lærer og veileder. Det er gledelig at vi greide å
ﬁnne lokale lærer til dette. Det var
oppstart den 24. november, og studentene tar sikte på å ta eksamen
høsten 2006. Ved å arrangere dette
lokalt greier vi å skolere langt ﬂere
lærere for en lavere pris enn om vi
sklle benyttet oss av ekstern skolering.
Sentrale myndigheter har lagt
føringer for at det skal satses på
realfag og IKT i skolen. Disse satsingsområdene kommer til syne i
Rødøy kommune på ﬂere måter.
Bl.a. er det lærere i kommunen
som deltar i høyskolestudier i
matematikk og IKT. Disse lærerne
får støtte av Rødøy kommune
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Her tales det
spansk. Fra
venstre: Fiskum, Inger
Monsen, Kurt
Nilsen, John
Charles Sandvær, Jon Egil
Johansen,
Torill Olaisen
og Hans Sjøberg, kursleder.

gjennom kompetansehevingsmidlene som er tildelt fra staten for å
gjennomføre Kunnskapsløftet. I
tillegg er det gitt støtte til andre
kompetansehevingstiltak,
bl.a.
innenfor musikk og kunst- og
håndtverk.
Alle lærere som har fått innvilget permisjon med lønn for å delta
i utdanning, har fått bindingstid i
Rødøy kommune etter endt eksamen.
I forbindelse med Kunnskapsløftet er det satt fokus på lederollen i skoleverket. Derfor er det
viktig at alle skolelederne får skolering i forhold til den oppgaven
de er satt til å gjøre. På nyåret vil
det bli satt i gang lederopplæring i
samarbeid med Rana, Hemnes og
Nesna kommuner.
Samarbeid
Rødøy er en av få kommuner som
ikke er fast medlem i et regionalt
kompetansehevingssamarbeid, –
såkalte RKK – regioner. Kunnskapsløftet er et stort kompetansehevingsprosjekt, og det er nødvendig å samarbeide med andre kommuner for å få til et best mulig tilbud.
Det er derfor etablert et samarbeid med Meløy og Gildeskål kommuner, samt Meløy videregående
skole på områder som gjelder
overgangen mellom grunnskole og
videregående skole, og yrkesrettledning. Foreløpig har dette samarbeidet foregått på administrativt
nivå for å planlegge tiltak, og på
rådgivernivå. I slutten av januar
2006 skal det være en stor samling
med rektorer, kontaktlærere og
rådgivere i de 3 kommunene og

Meløy videregående. Denne samlingen vil være starten på et prosjekt der fokus er rettet mot overgangen mellom grunnskole og
videregående skole. I henhold til
reformen skal elever på ungdomstrinnet få en ”smakebit” av noen
av de fagene som videregående
skole tilbyr. Da er det viktig å få
til et nært samarbeid med den
videregående skolen som vi hører
til.
Nye læreplaner
I forbindelse med at Kunnskapsløftet skal gjennomføres i skoleverket, er det kommet ny læreplan
som skal gjelde fra skoleåret 2006/
2007. Noe av det nye i læreplanen
er at skolene har relativt stor frihet
til å tilpasse lærestoff og metodikk. Derfor er det viktig at lærerne har god kunnskap om de rammer som settes i læreplanen.
Arbeidet med dette er i gang ved
den enkelte skole og vil bli inten-

Deltakerne på spanskkurset.

sivert i løpet av vårhalvåret 2006.
KRL-faget har mange nye
momenter i seg, og det er kommet
nye fritaksregler i forhold til nettopp dette faget. Fylkesmannen
arrangerte kurs om dette i oktober
for KRL-lærere. Rødøy kommune
var representert med 8 lærere på
dette kurset som ble arrangert i
Bodø. Læreplanen i KRL-faget gjelder fra inneværende skoleår.
Foreldremedvirkning
I den vedtatte handlingsplanen er
foreldremedvirkning et satsingsområde. I den forbindelse arbeides
det nå med å etablere et kommunalt foreldreutvalg. Det skal være
foreldreutvalg ved den enkelte
skole, men det er ikke pålegg om
å ha kommunale foreldreutvalg.
Likevel er det bortimot 200 kommuner som har valgt å ha slike
utvalg. Det er viktig at hjem og
skole samarbeider godt om å utvikle den gode skole for barn og
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Kavalkade over jubileumsdagene i Rødøy 7.–11.juni
Først var det 100-års jubileum for unionsoppløsningen
den 7. juni med hovedmarkering i Rødøy kirke, så var
det Rødøy kommunale
musikkskole som jubilerer,
ti års musikkaktivitet, ti år
med musikkglede både for
aktører og oss andre
omkring i kommunen.
Musikkskolens hovedkonsert gikk av stabelen på
Tjongsfjord samfunnshus
lørdag den 12. juni.
7. juni
7. juni opprant med en lettskyet
himmel med solgløtt innimellom,
litt surt og kalt, men ikke nok til å
sette demper på festgleden.
For de som hadde ankommet
kirkestedet tidlig på dagen, så var
det ﬂaggheising på Rødøy skole
kl. 0800 med derpå følgende 7.
juni frokost. Det var Rødøy skole
som var vertskap for denne samlingen. En hyggelig og verdig start
på dagen
Som i gamle dager under konﬁrmasjonsfesten sluttet rødøyfjerdingene godt opp om arrangementet, den ene skyssbåten etter den
andre ankom Rødøy fullastet med
festkledde mennesker, og det på
en kvardag.

Ordfører Olav T. Hoff ønsker velkommen til 7. juni-feiring i Rødøy Kirke.
Varaordfører Torsten Simonsen til høyre.

Utstillinger
Lærere og elever fra alle ti av kommunens skoler var på plass, - et
kvart tusen tilsammen. Først var
det utstillingene. På bårststua var
skolenes egen utstilling, en massemønstring av historiestoff. Fliker
av kommunenes historie i tekst og
bildet gjennom hundre år. Ungdomsskoleelevene i Rødøy kommune presenterte sitt bidrag i ti
års bolker. Et meget spennende og
godt gjennomarbeidet materiale

som kan benyttes både i undervisningsøyemed og til utstillinger
generelt.
Fra bårdsstua gikk turen innom
gymsalen. Her ble Nordland Fylkesbiblioteks vandreutstilling “I
skyggen av unionsoppløsningen”
presentert. Rødøy kommune hadde vært så heldig å få denne utstillingen til selveste 7. juni og utstillingen kunne da inngå som en del
av markeringen på Rødøya. Denne
utstillingen inneholdt bl.a. ﬂere
sentrale bilder fra Rødøy.

Historie og konsert

Barnekoret under framføringen av Franz av Assesi. I forkant Lyder Storhaug ved
pianoet, helt til høyre Sigge Krogsvold.

Kl 1700 var det annonsert konsert
i Rødøy kirke. Til liﬂige ﬁolintoner
fra Per Ivar Myrbekk inntok publikum kirken, som for anledningen
var kledt i den smukkeste blomsterskrud.
Før tonene ﬁkk strømme ut i
kirkerommet ble tiden skrudd tilbake et hundre år, vi befant oss nå
i 1905. Kultursekretær Solfrid
Lorentzen ønsket velkommen til
kirken og til 7. juni markeringen
og gav ordet til lensmannen i Rødøy som da bar navnet Lorentz
Forsaa ( i nåværende varaordfører
Torsten Simonsens skikkelse) Han
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Nydelig sang ved Beate Våtvik.
På gitar Trygve Danielsen.

loset oss gjennom den historiske
sekvensen.
Av datidens sentrale personer,
sentralt og nasjonalt hørtes Christian Michelsen, (Lyder Storhaug)
Hr. Petter Rasmussen fra Langnes
(Geir Johansen) og ordfører i Rødøy i 1905 Rafael Røssok (Kolbjørn
Lorentzen). Til slutt ﬁkk nåværende ordfører i Rødøy, Olav T. Hoff
ordet, – og historien og sammenhengen 1905–2005 var sluttet.
Nå var det Rødøy kommunale
musikkskoles kirkekonsert som
tonet ut. Først ute var et sammensatt barnekor med deltakelse fra
forskjellige kretser i Rødøy kommune. Koret talte ca 40 sangfugler
fra førskolenivå og opp i mot ungdomsskoletrinnet. Konserten bar
navnet: Frantz av Assesi. Den
berømte Frantz av Assesis bønn
ble ﬂott tolket av Sigge Krogsvold
I andre del av konserten ﬁkk vi
høre Rødøy kammerkor, og senere
ble det ﬂere individuelle glans-

nummer fra nåværende og tidligere musikkskoleelever.
I det hele viste konserten bredde og kvalitet som løftet arrangementet og ga publikum en opplevelse som nok sent glemmes, og
som musikkskolens ledelse, lærere
og utøvere kan være vel tilfreds
med.

Drakamp
Vel ute av kirken, så måtte tradisjonen ivaretaes. I gamle dager når
rødøyfjerdingene møttes på kirkebakken for å feire 7. juni, så var
det taudraging, fjordingene på den
en siden og øyværingene på den
andre siden.
Det ble fylket to lag, som i
gamle dager, bortsett fra at i 2005
ble det krevd kjønnskvottering.
Hard kamp ble det, øyværingene gikk til slutt seirende ut av
kampen, sjøl om ordføreren gjorde
sitt aller ytterste for å berge æra.

Dramatikken er et faktum. Taudraging mellom fjordinger og øyværinger.

Fra utstillingen: Rødøy
gjennom 100 år.

Fjordingene lovte omkamp ved
neste korsvei, og så får vi smøre
oss med tålmodighet de neste hundreår.
Nå var det mange som tok seg
en kopp kaffe og noe å bite i. De
som følte seg ekstra sprek kunne
bli med på hundreårsmarsjen
2005, som gikk i oppsette løyper
på Rødøya. Ca. 20 sprekinger fullførte marsjen. Noen benyttet pausen med å bli med på tur rundt
Rødøya med veteranskuta «Hermes
II», som var leid inn til jubileumsformål.

Midnattskonsert
Så var det midnattskonserten i
Rødøy kirke med Susanne Lundeng med musikere. Konserten
startet kl 2200 og den neste halvannen time ﬂøy av gårde. De vel
hundre publikummere som over-

Lyder Storhaug takker Susanne Lundeng for ﬁn konsert. Og overrerkker
blomster.
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Jubileumsdagene i Rødøy 7.–11-juni

7. juni frokost ved Rødøy skole.

værte konserten ﬁkk stifte kjennskap med en livlig og engasjerende musiker, som gav oss en skikkelig musikalsk og stemningsfull
opplevelse i det gamle kirkerommet..
Så var første dag i arrangementet over, men musikkskolen pustet
ikke ut av den grunn. De to neste
dagene skulle “Hermes II” benyttes som konsertskip, og i to kretser var det berammet konserter.
Slik gikk det dessverre ikke, så
utrolig som det enn høres, så
skapte hav og sjø hindringer for
Nesøykonserten. Den måtte dessverre avlyses. Konsert i Øresvika
ble det imidlertid. En gruppe fra
musikkskolen avholdt konsert på
Øresvik samfunnshus på torsdag
ettermiddag.

Musikkskolekonsert i
Tjongsfjorden
Musikkskolens hovedarrangement
i forbindelse med ti års jubileet
var lagt til Tjongsfjord samfunnshus på lørdag den 11. juni. Dagen
opprant med sol og sommer og
det nydeligste vær en kunne tenke
seg.
Tidlig på dagen hadde Tjongsfjord Husﬂidslag og Tjongsfjord
bygdekvinnelag åpnet hus med
utstillinger og servering av tradisjonsmat.
Samfunnshussalen
var oppfylt til siste
plass, ca 250 mennesker overvar konserten,
en konsert som sammenholdt med de øvrige musikkarrangement
som hadde gått av stabelen tidligere i uken
kompletterte bredden i
Rødøy
kommunale
musikkskoles repertoir.
Lærer Trygve Danielsen hadde gjennom

vinteren 2005 drevet et
intenst arbeide med å
få tak i “gamle” elever
til ti års jubileet. Arbeidet lyktes og konserten ble en variasjon av
musikalske innslag av
“gamle” og nåværende
elever.
Det var ekstra hyggelig å høre fra “gamle” elever hvilke betydning musikkskolen tillegges for
deres videre musikalske utvikling.
Ingun Hammersmark Olsen og
Vegard Kleftås Sleipnes takket
musikkskolen, og sa at musikkskolen hadde vært avgjørende for
deres senere musikalske engasjement.
Konserten
underholdt
sitt
publikum i to timer, hele atten
musikalsk innslag ble presentert.
Som det høver seg ved en slik
anledning ble Musikkskolen med
sine lærere og elever takket for sitt
engasjement og
musi k kglede
gjen-

Nordland fylkesbibliotek sin vandreutstilling: «I skyggen av unionsoppløsningen» studeres.

nom disse ti årene. Det ble også
lest opp hilsner fra innbudte gjester som dessverre ikke hadde
anledning til å overvære feiringen.
Rødøy kommunale musikkskole med rektor, lærere og elever
kan trygt ta en velfortjent sommerferie etter et stort og ﬂott
arrangement som det ligger utrolig
mye arbeid og slit bak, men som
også gir valuta i form av musikkglede, kunnskap, positiv lagånd
og enda mye mer…
Fra Rødøy Musikkskoles
jubileumskonsert i Tjongsfjord
11. juni 2005.
Innfelt: Jubileumskaka var
stor.
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RØDØY RUNDT
NYTT FRA RØDØY

Melfjorderstatningen:

Dommen
kommer i januar

S

taten godtok ikke kravet fra
Rødøy kommune og de ﬁre
andre kommunene i Oslo tingrett
da rettsaken gikk siste uka av
november. Kommunene krever at
staten gir dem erstatning for inntektstapene på grunn av at vassdragene er vernet.
– Regjeringsadvokaten avviste
kravet vårt, og mente dette ikke
var et juridisk spørsmål, men noe
politikerne måtte avgjøre. Nå får
vi vente i to måneder og se hva
dommeren kommer frem til, sier
Rødøy-ordfører Olav Terje Hoff
etter rettsmøtet.
Rettssaken som de ﬁre helgelandskommmunene Grane, Vevelstad, Brønnøy og Rødøy sammen

med Hægebostad kommune i
Agder, har rettet mot staten for å
få kompensasjon for tap av store
kraftinntekter. Vassdragene i de
fem kommunene er alle blitt varig
vernet mot kraftutbygging. Dette
har igjen ført til at de fem kommunene har slitt økonomisk. Verst

har det vært for nordlandskommunen Rødøy. Først ﬁkk kommunen
beskjed om at staten ville gi konsesjon på utbygging av et vassdrag
gjennom kommunen, men senere
ble tillatelsen trukket.
Dom i saken vil foreligge i
løpet av januar måned 2006.

Alt ligger til rette for
SKS-konsesjon i 2006

Fylkesmannen går for
kraftutbygging

Høringsfristen for å uttale seg til
SKS sin konsesjonssøknad om
utbygging av Smibelg og Storåvatn
kraftverker gikk ut 25. oktober i
år. Nå er det NVE som skal komme med sin endelig innstilling i
løpet av vinteren og den sendes så
over til olje- og energiminister
Odd Roger Enoksen til avgjørelse.
Etter høringsrunden er det grunn
til å være tilfreds, fordi de viktige
organene er positive. - Det ﬁnnes
noen få negative, men de har
ingen praktisk betydning i saksbehandlingen, sier rådmann Per A.
Sperstad i en kommentar.

I en høringsuttalelse til SKS sin
søknad om utbygging av Smibelg
og Storåvatn kraftverker aksepterer Fylkesmannen i Nordland at
det gis konsesjon. Riktignok
understreker Fylkesmannen at dette skjer under tvil fordi utbyggingen innebærer nye inngrep i uberørt naturområder. - Ut frå kunnskapen vi sit inne med har planane for Storåvatn og Smibelg mindre negative konsekvensar enn ein
del av dei andre planane for kraftutbygging i området, skriver Fylkesmannen i sin uttalelse.

Rødøy kommune ute av
Robek-lista

Helgeland regionråd
støtter kraftutbyggingsplanene
Helgeland regionråd gir full støtte
til SKS Produksjon sine planer om
utbygging av Smibelg og Storåvatn
kraftverker. I uttalelsen heter det
at Helgeland Regionråd gir sin tilslutning til byggeplanene i tråd
med planendringssøknad hvor
Kvannskaret inngår som en del av
kraftutbyggingen.

Fra rettsforhandlingen i Oslo. Ordfører Olav T. Hoff i lys dress.

Rødøyjente medlem av
Ungdommens fylkesting
Kristine Einvik fra Rødøy er oppnevnt som medlem av Ungdommens fylkesting i Nordland. De 25
plassene i Ungdommens fylkesting
ble fordelt etter at 35 kommuner
hadde nominert kandidater. I forbindelse med gjennomføring av
valget, skal det tas hensyn til at 5
kommuner har fast plass, man skal
etterstrebe geograﬁsk representativitet og lik fordeling mellom kjønnene.

Fylkesmannen i Nordland har tatt
Rødøy kommune ut av registeret
for betinget godkjenning og kontroll (ROBEK) med virkning fra
23. september 2005. Fylkesmannen har gått gjennom Rødøy kommunes budsjett for 2005 og Økonomiplan for 2005 – 2008 og kan
godkjenne disse som oppgjort i
balanse.
Rødøy kommune har stått i
ROBEK i ﬁre år på grunn av at
budsjett og Økonomiplan ikke har
vært vedtatt i balanse.

Fylkestinget enstemmig i
kraftutbyggingssaken
Nordland fylkesting gikk i sin
uttalelse enstemmig inn for å
anbefale at det gis konsesjon for
bygging av Smibelg og Storåvatn
kraftverker. Det var saksordfører
Arnt Frode Jensen (AP) som la
fram komiteinnstillinga som ble
vedtatt.
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Jule-

verksted

Fra juleverkstedet på Tjongsfjord skole. Øverst: Terje mikser farger.
Under: Anneli ved arbeidsbordet.
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Tre unge herrer, Benjamin, Glenn Håvard, og
Freddy ved bakebordet.

D

esember er
tiden
for juleverksted rundt omkring i
skolene. Barna legger skolebøkene på
“hylla” en dag eller
to og deltar i ulike
juleaktiviteter. Det
kan være produksjon av juledekorasjoner, julekaker,
julepynt m.m. Kanskje det også kan bli
en julepresang til
mor og far eller søsken. Dempet julemusikk, stilt og
rolig alle arbeider
med sitt, den virkelig gode stemninger
på plass.
Rødøyløva har i forbifarten vært
inneom to av skolene, Tjongsfjord skole
og Jektvik skole som begge var i full
gang med sitt tradisjonelle juleverksted.
Det var full aktivitet, elevene fra første klasse til tiende klasse var i intens
produksjon, hver enkelt var opptatt
med sitt arbeidsstykke, og hadde knapp

Soﬁe og
Marta i
dyp konsentrrasjon
med sine
dekorasjoner.
Lærer
Ingrid
Hammer
instruerer
de søte små,
Soﬁe, Marta
og Magnus,
alle fra
Tjongsfjord
skole.
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Juleverksted
tid, produktet måtte bli ferdig i
løpet av dagen. Godt humør og
trivsel preget arbeidssituasjonen.

Beint må det være. Kristoffer tar arbeidet
i øyensyn.

Lærer Ann Karin instruerer Emil i kunsten å tre
nåla. Even er igang med sitt
arbeid.

De aller ﬂeste av
Rødøyskolene tar seg tid
til å opprettholde tradisjonen med juleverksted,
sikkert til glede og trivsel for både elev og
lærer.
Bildene fra Tjongsfjord og Jektvik skole får
denne gang representere
alle juleverksted rundt
om i kommunen.

Fra lysstøypingen. Morten
viser fram sitt produkt.
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Mathea
ved
bakebordet. Fra
juleverkstedet
ved Jektvik skole.

Sandvolleyballbane på Selsøyvik
I

sommer ﬁkk Selsøyvik
sin egen sandvolleyballbane. Denne har vært ﬂittig i bruk i hele sommer.
Her har folk samla seg for
å prøve seg i volleyball.
Stor og liten, gammel som
ung har fått være med. Vi
er ikke så mange fastboende på øya. Derfor det er
viktig å ha møteplasser der
folk i alle aldre kan møtes.
Denne banen har vært
med på å samle folk til volleyball, latter og moro. Det
er ikke så nøye hvor mange det er på hvert lag. Etter
hvert har nivået på spillet
blir bedre og bedre.
I
sommer da feriefolket var
her, ble det spilt til langt
på natt. Og i høst skulle
det mer enn noen små
regndråper til for å stanse
ivrige spillere. Det ﬁne er
at her får alle være med.
Det er ikke så nøye hvor
mange det er på hvert lag.

Her er det bare innsatsen
som teller, og det har ikke
manglet på heiagjeng heller.
Selsøyvik har vært så
heldige å få midler fra prosjektet “Ungdomssatsing i
distriktene“. Det har gått
med mange dugnadstimer.
Banen måtte
klargjøres,
sand måtte skaffes og stativet måtte støpes ned. Det
ble lagt en “såle “ av sand
fra øya, men bare det beste
var godt nok for selve
sandvolleyballbanen. Det
tok litt tid før vi ﬁkk den
ﬁne sanda, men jubelen sto
i været da vi kunne ta i
bruk banen på ordentlig.
Nå gleder vi oss til en ny
sesong med masse spill og
moro.

Bredbånd
i Rødøy, Lurøy og
Træna
I september ble kontrakten om innføring
av bredbånd i Rødøy, Lurøy og Træna ferdigforhandlet. De tre ordførerne Olav Terje Hoff, Steinar Joakimsen og Aina
Willumsen signerte kontrakten med leverandøren IT Partner i samarbeid med
Telenor som vil sikre bredbåndstilbud til
de ﬂeste husstandene i distriktet.
Kontrakten innebærer at de tre kommunene tar del i et økonomisk spleiselag
for å få utbyggingen realisert. Til sammen
er det kalkulert at prosjektet vil koste 2,5
millioner kroner.
Denne store satsingen på bredbånd gir
en dekning til publikum på tilnærmet 100
% i Træna, cirka 97,3 prosent i Lurøy og
vel 90,0 % for Rødøy. De husstandene
som ikke nås i denne omgangen er de
som bor i for lang avstand til Telenors
lokalkiosker. Kontrakten innebærer at
publikum i dette området av Nord-Helgeland vil få bredbåndstilbud på linje med
resten av landet. - Prisene er for alle grupperingene av private kunder identiske
med landet for øvrig, heter det i kontrakten.
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Ofﬁsiell åpning av
«Møteplassen» på Gjerøy
L

ørdag den 5.
nov. 2005 var
det duket til
høytidelig åpning av
prosjektet “møteplassen” på Gjerøy samfunnshus. Møteplassen er som navnet
tilsier en møteplass, i
første rekke tiltenkt
lokalbefolkningen på
stedet. Møteplassen
har lokaler i det nye
samfunnshuset.
Arbeidsgruppen
som
er valgt av
befolkningen i regi
av
lokalutvalget;
Gunn Aakre Strøm,
Inger Lise Kvalvik
Aakre og leder Paul Aakre har
hatt en travel høst med å få til det
ønskede innhold i Møteplassen.
Den 5. november var en kommet
så vidt langt at åpning kunne foretaes.
Nå var bibliotekfunksjonen på
plass med et boktilbud for både
store og små. Foruten den tradisjonelle boka er det også tilgang
på lydbøker. Lokalene er smukt
tilrettelagt, med nødvendig inventar til ulike aktivitetsformål. Katrin
Aakre hadde bidrog med utsmykking. Hun hadde malt et bilde
med motiv fra kjente eventyrskikkelser. Dette slo godt an, spesielt
blant de helt unge.
Gjerøy skole med ungdomssko-

Fra biblioteket. Fra venstre Mari, Saras Martin og Tonje.

len presenterte en kunstutstilling
som de hadde til utlån. De oppmøtte ﬁkk en levende og dyktig
presentasjon av de unge kunstskjønnerne om ﬂere av kunstverkene som var i utstillingen. En
kunstanalyse mange av oss nok
kommer til å huske en tid.
Videre inneholdt åpningssermonien ﬂere andre kulturslag bl.a
sang og musikk. Ingen fest uten
god mat, og dette var selvsagt heller ikke uteglemt. Mange av bygda
hadde funnet veien til Gjerøy samfunnshus denne lørdagskvelden.
Fra Rødøy kommune deltok kultursekretæren og skolesjefen. I det
hele hadde arrangementskomiteen

Unge bibliotekbrukere på Gjerøy. Fra venstre Benjamin,
Lill Soﬁe og Mari.

fått til ei god markering, og arbeidet som hittil var lagt ned med å
få de ulike fasetter sammensatt til
et møtested og selve åpningsfesten
lover godt for framtiden.
Prosjekt møtested har mottatt
“Småsamfunnsmidler” til utprøving. Tiltaket blir evaluert i løpet
av 2006. Dette fordi en ønsker å få
svar på om et slikt tiltak kan være
noe å satse for små lokalsamfunn
både i Rødøy kommune og andre
områder med lignende geograﬁ.
Så er det bare å ønske lykke til
med det videre arbeidet og håpe
på resultater som kan være med å
styrke kvaliteten på det å leve i et
lite lokalsamfunn.

Kunstformidling ved Sandra.

Av Tro
n

d Aak
vik

Loka
hjørn lhistorisk
e
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Noe av dødsboet i Rødøy?

I det Herrens år
1838 døde vår
sogneprest Carl
Wilhelm Blücher
Ingier. I forbindelse med booppgjøret ble alt som
fantes på prestegården registrert og
senere auksjonert. Registreringen
er på hele 23 sider og her kan en
bl.a. lese en kuriositet som at en
av de ti melkekyrne var hvit og
rød og hadde navnet Holland.
Dokumentet gir ellers et unikt
innblikk i prestegårdens gjøren og
laden og det transkriberes nå fra
gotisk skrift og vil resultere i en
artikkel.
I kommunen etterlyses det
gjenstander fra denne auksjonen.
Det kan være sølvgjenstander med
inngraverte initialer eller muligens

en bok med sogneprestens navn. I
boregistreringen er det oppgitt

over 200 bøker med tittel og forfatter.

Kontakt Aakvik på tlf 75 09 84 42 eller send e-post til: taakvi@online.no

Gamle attester

Normann Sandberg fra Reppen har i
sitt eie to gamle gulnede attester fra
en svunnet tid, disse ønsket han å
dele med våre lesere.

Attestene er etter hans forfedre,
og viser to så viktige attester som
koppevaksinasjonsattest og vandelsattest for ekteskapsinngåelse.

Ny
årbok
Årsmøtet i Rødøy Historielag har vedtatt at det
skal gis ut ny årbok.
Den skal være ferdig før
jul 2006, og en bokkomite på tre personer ble
valgt. Komiteen ber om
bidrag til boka; artikler,
små historier, dikt, nidvers eller kanskje har
noen et gammelt dokument liggende. En særegen gammel gjenstand
kan også være verdt å
presentere. Alt av lokalhistorisk materiale er av
interesse.
Kontaktpersoner:
Johan M. Mathisen Torstein Simonsen Trond
Aakvik

Spikking og
snekring på
Gjerøy
I
uke 47 ble det gjennomført et
artig prosjekt på Gjerøy. Skolen hadde fått midler fra ” Den
kulturelle skolesekken” til å ha et
spikke- og snekkerverksted. Jann
Breivik fra Tjongsfjorden var leid
inn som kunstner og fagperson for
tre dager.
Elevene ﬁkk lære å spikke den
første dagen. Det ble laget mye

ﬁnt, blant annet mange små nisser
av seljegreiner. Etterpå ble nisseluene malt. Dette var noe som virkelig fenget, selv om det også gikk
med en del plasterlapper!
De neste dagene ble det snekring av leker som gjerne ble brukt
før i tiden, blant annet dokkesenger, båter og trehester med vogner. Trehestene var etter en modell
som Breivik hadde fra han var
liten. Elevene ﬁkk også prøve seg
på dreiing og de laget sine egne
snurrebasser. Produktene ble deretter malt.
Skoledagene var litt lengre enn
vanlig, så hver dag ble det servert
varm mat. Foreldrene som sto for
matlagingen og ﬂere av dem var
også med og hjalp til på verkstedet. Det var utrolig mye som ble
produsert disse dagene! Alt ble
stilt ut i gymsalen på lørdag, samtidig med at ungdomsskolen holdt
kafe’.
R. S. Hoff

