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Kjære
rødøyfjerdinger

Igjen har vi brukt et år av det nye tusenåret. 
Ved et årsskifte ser en gjerne tilbake på hen-
delser fra året som er gått. Innholdet i denne 

Rødøyløva er en slags kavalkade med glimt fra 
året som gikk.

Av de store hendelser i 2008 var Kongens og 
Dronningens besøk 18. juni, mange rødøyfjer-
dinger hadde funnet veien til Selsøyvik og opp-
levde der et nært og fi nt møte med vårt 
kongepar.

Rødøy kommune er medlem i Polarsirkelen fri-
luftsråd, i 2008 fi kk dette rådet en pris som årets 
friluftsråd. Arbeidet i friluftsrådet har vært særlig 
rettet mot aktiviteter i kystnære områder, med 
hovedvekt på opplæring i roing og det å ferdes 
i båt. Det er ikke en selvfølge at barn og unge 
behersker denne ferdigheten.

Av framtidsrettet innhold lar vi budsjett for 2009 
og folkehelseavtalen være innhold.

Med dette ønsker vi
kommunens innbyg-
gere og ellers alle som 

leser dette bladet 
EN FORTSATT 
GOD JUL OG 
ET GODT NYTT ÅR!

Fra redaksjonenFra redaksjonen

Utgiver: Rødøy kommune
Ansvarlig: Rådmannen
Redaksjon: Kultursekretæren
Opplag:  800 distrib. fritt til alle hus-
  stander i komm.
Produksjon: Prinfo Rønnes Trykk,  Mosjøen
Internett:  www.rodoy.kommune.no

Den gamle nettsiden til Rødøy kom-
mune var utdatert i forhold til gren-
sesnitt og brukervennlighet. Etter en 
kort evaluering av en del tilbydere på 
portalløsninger, falt vi ned på Acos 
as som vår nye portalleverandør. 
ACOS InfoLink er i dag en av Norges 
mest brukte verktøy for produksjon 
av kommunale nettsider. 
 Etter en og en halv måneds job-
bing for den nedsatte prosjektgrup-
pa, ble den nye nettsida lansert på 
www.rodoy.kommune.no den 1/12 
2008. 
 Vi håper dette blir ei nettside som 
alle kan fi nne nyttig. Det vil bli lagt 

ut generell informasjon om 
det kommunale tjenestetil-
budet, og også nyhetsstoff. 
I tillegg vil det bli tilgjenge-
lig saksdokumenter og refe-
rater fra kommunale møter. 
Nytt for denne siden, er 
også ungdommens egne 
sider under menyvalget 
”Ung i Rødøy”.
 Rødøy kommune vil 
gjerne ha innspill til stoff, 
både fra bedrifter, organi-
sasjoner, lag og foreninger.  
Vi ønsker å kunne for-
midle informasjon om det 

som rører seg rundt om i 
hele kommunen, og håper 
lokalutvalgene her vil være 
aktivt med. 
 Ettersom det ikke fi nnes 
noen lokalavis i kommu-
nen, har vi lagt til rette for 
en kombinasjonsløsning der 
tjenester og nyheter side-
stilles. Også her ønskes det 
innspill. Nyhetsstoff/aktua-
liteter må være av generell 
allmenn interesse. Publise-
ring gjøres fortløpende.
Oddmund Mathisen
om@rodoy.kommune.no

Rødøy kommune har fått ny 
web-side
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At tiden går fort skal jo være en 
erkjennelse av at man har det bra. 

For kommunen har det vært et over-
ordnet mål å gi beboerne et så godt 
tjenestetilbud som mulig innenfor de 
vedtatte rammer.  I inneværende år 
har det ikke vært endringer av større 
omfang. Den store utfordringen er 
nedgangen i folketallet, dette er en 
utvikling som på sikt kan endre tjenes-
tetilbudet. 

Den store begivenheten i 2008 var 
Kongen og Dronningens første offi-

sielle besøk i Rødøy. Dette besøket ble 
som alle vet lagt til Selsøyvik og Selsøy-
vik gamle handelssted. Arrangementet 
ble en folkefest der bortimot 1000 
mennesker deltok. Høytideligheten 
som ble avviklet på en god og verdig 
måte, fra start til slutt. 
 Måten arrangementet ble gjennom-
ført på og det store oppmøte av rødøy-
fjerdinger og utflyttede rødøyfjerdinger 

gjør at vi alle kan være stolte av arran-
gementet. Under kulturarrangementet 
avløste  det ene høydepunktet det 
andre og ble avsluttet med stemnings-
full diktlesing av Sigurd Krogsvoll. For 
meg personlig vil denne dagen  være  
et minne for livet. 
 En stor takk til alle som bidrog i 
arrangementet og en spesielt stor takk 
til vertskapet på Selsøyvik gamle han-
delssted, Tone og Aksel Olsen. Uten 
deres store innsats ville ikke dagen vært 
den samme, takk igjen.

Budsjett for 2009
Budsjettet for 2009 ble vedtatt i kom-
munestyret den 10. desember.  Regje-
ringens behandling av statsbudsjettet 
ble positiv for Rødøy kommune fordi 
regjeringen endret fordelingsnøkkelen 
til kommunene, Rødøy kommune fikk 
en økning av rammen på i overkant av 
10 %, nest størst økning i Nordland.

 I budsjettet legges det derfor ikke 
opp til endring i driften. Det mest posi-
tive er at denne nøkkel for utregning 
av kommunenes overføringer fra staten  
ligger  fast til 2011. Det er dermed ikke 
sagt at fremtiden er uten utfordringer, 
flere ting kan gjøre at rammen blir 
endret,  blant annet er det stortingsvalg 
i 2009. 
 Utfordingen blir derfor å gjøre 
kommunen rustet til å møte fremtidige 
utfordringer. Kommunestyret har der-
for sagt at vi skal ha en omfattende 
gjennomgang av kommunens organise-
ring og økonomi.

Med håp om at Rødøy kommune 
også i 2009 skal  være en god 

tjenesteyter for sine innbyggere ønskes 
Rødøy`s befolkning  en god jul og et 
godt nyttår.

ORDFØRERENS SIDE ...

Igjen er det årsskifte. 2008 blir snart historie. 
Jeg synes ikke det er lenge siden siste jule- 
feiring – tiden går utrolig fort. 

Med vennlig hilsen Olav Terje Hoff, ordfører

Kvina, 8752 KONSVIKOSEN
Tlf. 750 92765
Fax 750 92725

Autorisert regnskapskontor

• Regnskap
• Lønn

• Fakturering
• Årsoppgjør

Medlem NARF -Norges Autorisert Regnskapsføreres Forening
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På Kirkebakken

I desember tok menighetene i 
Rødøy farvel med sogneprest 
Peter Julander. Etter nærmere 
åtte års tjeneste, sluttet Julander 
i sommer for å gå over i stilling 
hos Ungdom i oppdrag på Nord-
tun i Meløy.
Yngve Brox Guldbjørnsen

Tok 
farvel

TAKKET. Leder for Rødøy kirkelige fel-
lesråd, Einar Johan Aga, takket Peter 
Julander for tjenesten han har utført 
gjennom nærmere åtte år i Rødøy.

UNGDOM I OPPDRAG er Julanders nye arbeidsgiver. På avslutningsmarkeringen 
i Værangfjord kapell presenteret Peter Julander sin nye arbeidsgiver og viste bil-
der fra en tur til India som han var på tidligere på våren i år.

Det er altså ikke den lange reisen 
Julander har lagt ut på. Han har bare 
reist fra Tjongsfjord og over Skars-
fjorden for tjeneste for Ungdom i 
oppdrag, som holder til på Nordtun.
 Nærheten til sitt gamle sogn gjør 
at han fortsatt vil holde en nær kon-
takt og bidra med tjenester når det 
måte bli behov.
 Og behov har Rødøy. Det er ikke 
kommet ny prest i Julanders sted. 
Menighetene er derfor avhengig av 
hjelp fra vikarprester en stund frem-
over.
 Allerede nå i julen vil Julander 
være tilbake i Rødøy for å forette 
under julens mange Gudstjenester. 
Både de som er satt opp på gudstje-
neste lista og skolegudstjenestene i 
Rødøy.
 Leder for Rødøy kirkelige felles-
råd, Einar Johan Aga, takket Peter 
Julander for tjenesten han har gjort i 
Rødøy. Han ga uttrykk for at menig-
hetene var svært takknemlig og for-
nøyd med Julanders nærmere åtte år 
i Rødøy. Aga ga også uttrykk for gle-
de over at han ikke er lengre unna 
enn at menighetene fortsatt kan dra 
nytte av hans tjenester.
 Det var flere som tok ordet 
og takket for godt samarbeid. Fra 
menighetsrådene og Rødøy kirke-
lige fellesråd fikk julander overrakt 
et maleri med Rødøyløva som motiv. 

Malt av Kirsti Engøy, som bor på 
Rødøya.
 Fra de ansatte fikk han et foto 
av fotografen Willy Broks. Motivet 
består av hestehov som vokser opp 
av steingrunn, med en livgivende 
bekk i bakgrunnen. 

JANUAR OG
FEBRUAR 2009

RØDØY KIRKE
18. jan. kl. 11.00
  8. febr. kl. 11.00

TJONGSFJORD KIRKE
11. jan. kl. 11.00
  1. febr. kl. 11.00

SØRFJORD KIRKE
25. jan. kl. 13.00

VÆRANGFJORD KAPELL
22. febr. kl.11.00

SELSØYVIK SKOLE
15. febr. kl. 11.00

Gudstjenester
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Årets lysmesse samlet over 
hundre mennesker i Tjongs-
fjord kirke. Kor, søndagsskole 
og konfirmanter gjorde årets 
lysmesse til en flott opple-
velse.
Yngve Brox Guldbjørnsen
Når søndagsskolen og konfirman-
ter, sammen med dåpsfølge, kom 
skridende opp kirkegulvet med lys i 
hendene, syngende ”Det lyser i stil-

le grender” ja, da følte nok de fleste 
julestemning.
 De nærmere 150 som møtte i 
Tjongsfjord kirke fikk et fint avbrekk 
i julestria da menigheten inviterte til 
lysmesse.
 Både søndagsskolen, menighets-
koret HASOR og neste års konfir-
manter bidro til å skape denne stem-
ningen. Søndagsskolen sjarmerte 
som vanlig med barnesanger, HASOR 
med julesanger og konfirmantene 
med tekstlesning. 

 I året lysmesse var det også bar-
nedåp, noe som var med på å gjøre 
messa ennå mer stemningsfull.
Rødøy indre menighet gikk tidlige-
re i høst til anskaffelse av lysglobe. 
Den ble innviet under lysmessa, da 
menigheten tente lys i den. Lysglo-
ben vil bli benyttet hele julehelga og 
spesielt vil den stå fremme på nytt-
årsaften da Tjongsfjord kirke har 
åpen kirke utover ettermiddagen.

LODDSALG er en selvfølge når det er kirkekaffe. Ragn-
vald Seljevoll er fagmann på dette feltet. Han sørget for 
en morsom trekning med mange flotte gevinster.

Lysmesse i Tjongsfjord kirke

LYSGLOBE.  Tjongs-
fjord kirkes nye lys-
globe ble tatt i bruk 
for første gang under 
lysmessa..

KJENTE fjes over alt. Kjell Bjarne Hammer i 
samtale med Arne og Olga Angel som hadde tatt 
turen fra Ågskardet til Tjongsfjord kirke.
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Etter å ha eksistert i ett og et halvt 
år, har Rødøy Produkter vokst fra én 
ansatt til 12 personer.
 Rødøy Produkter kan dermed 
med rette kalles en vekstbedrift. Sak-
te men sikkert har vi bygd oss opp; 
innredet nye lokaler i det tidligere 
fiskebruket i Jektvik og
fått både tekstilavdeling, møbelrom 
og snekkerverksted opp å gå. I til-
legg har vedproduksjonen gått jevnt 
og oppdrag i nærmiljøet har blitt 
utført. 

Allsidige oppdrag
Det kan nevnes malingsoppdrag, 
snekker- og oppussingsarbeid, hage-
arbeid og små vaktmesteroppdrag i 

Rødøy Produkter as – et år i vekst

nærmiljøet. Opptrekking og oppus-
sing av møbler, reparasjoner av tek-
stiler, skifting av glidelås og monte-
ring/omsying av bunader, produk-
sjon av en rekke tekstiler og andre 
husflidsartikler. Skanning av kom-
munens billedarkiv står også på 
ordrelista.

Tilbud til de som 
trenger det mest
Dermed har vi kunnet gi et tilbud 
om arbeid til folk som ikke kan delta 
i det ordinære arbeidslivet – og vi 
dekker et behov for tjenester som 
ikke andre kan tilby.
 Foruten å være et tilbud om 
arbeid, er Rødøy Produkter et tilbud 

om et sosialt felleskap, et tilbud om 
å ha en jobb å gå til og møte kolle-
ger, utveksle erfaringer, lære av hver-
andre og føle at man er med på noe 
nyttig og lærerikt. Det er den egent-
lige årsaken til betegnelsen vekstbe-
drift. Vi har et trivelig miljø og får 
stadig positive tilbakemeldinger fra 
folk som er innom.

Egen bil
Vi har nå skaffet oss egen firmabil og 
kan dermed kjøre ut véd til kundene 
våre. Vi leverer ved i 60 liters sek-
ker som er lett å håndtere og lagre. 
Vi kan også komme oss ut til øyene 
med ved og bærer den gjerne inn til 
kundens vedlager.

Krambua
Rødøy Produkter har eget utsalg 
– Krambua. Der selges det som pro-
duseres ved bedriften, samt en del 
andre artikler som kjøpes inn. Vi kan 
derfor tilby et bra utvalg av gave- og 
bruksgjenstander – et utvalg som sta-
dig utvides.

Vi vil takke –
alle som har benyttet seg av våre 
tjenester, alle som har kjøpt av våre 
produkter og alle som har vært inn-
om og bare slått av en prat. Vi vil 
også takke kommunens administra-
sjon og andre ansatte i kommunen 
for stor velvilje, positive tilbakemel-
dinger og godt samarbeide i året som 
er gått. Vi ser fram til et år i vekst 
også i 2009.

Jostein SolvangGOD JUL OG  
GODT NYTTÅR!
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Rødøy Elektro AS

VI UTFØRER BL.A. FØLGENDE TYPE OPPDRAG:
 • boliginstallasjoner
 • installasjon i næringsbygg
 • installasjon i båter
 • kontroll av el-anlegg i boliger
 • forsikringsgodkjent (Gjensidige) for el-kontroll i landbruk
 • akseptert foretak for el-kontroll av fiskebåter  
  mellom 10,67 og 15 meter.

Telefon: 75 09 69 00
8185 Vågaholmen

Telefax: 75 09 69 01
post@rodoy-elektro.no

Medlem av Norgeseliten

Kommunestyret vedtok i 
møte 10.12 budsjett for 2009. 
Budsjettet er vedtatt i balan-
se, og uten de store nedskjæ-
ringene.
Ordfører Olav Terje Hoff
Av nye tiltak er omgjøring av pro-
sjektstillingene i psykisk helse til fas-
te stillinger, og at FYSAK-stillingen 
foreslås utvidet til 50 %, og knyttes 
til folkehelsearbeidet.  De nye rom-
mene på Alderstun er tatt i bruk, og 
det medfører økt bemanning der.
Budsjettet har en ramme på 91,6 mill 
kroner.  Omlegging av rammeover-
føringene for neste år gjør at Rødøy, 

tross nedgang i innbyggertall, øker 
sine overføringer fra staten.  Det gjør 
at vi har litt mer «slakk» i budsjettet 
enn det befolkningsutviklingen kan 
tilsi.
 Den største delen av budsjettet er 
fortsatt personalkostnader.  Økning 
som følge av lønnsoppgjør og økte 
pensjonskostnader gjør at kostnade-
ne øker særlig innen undervisning og 
omsorg, som er sektorer med mange 
ansatte.
 Betaling for tjenester som vann 
og avløp, og gebyrer for behandling 
av bygge-, plan-, fradelings- og opp-
målingssaker økes med 5%.
 Kommunestyret vedtok å sette 
igang et planarbeid for utviding av 

gravgården i Tjongsfjord, etter inn-
spill fra Fellesrådet.
 Videre ble det satt av 50.000 til 
videre drift av Stiftelsen Falch gamle 
Handelssted.
 Kommunestyret vedtok partistøtte 
med grunnstøtte til gruppene i kom-
munestyret med kr 2.000,- og repre-
sentantstøtte med kr 1.500,- pr repre-
sentant.

Budsjett for 2009  
vedtatt i balanse 
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Dersom vi skrur tiden tilbake 
til midten av 1800-tallet, og 
forflytter oss inn i et vanlig 

fisker/bonde hjem vil nok likhets-
trekkene med våre dagers romslige, 
nærmest ”palasslignende” husvære 
være få.
 Husene var små og lave, vanligvis 
tømmerbygninger, ofte oppsatt og 
revet flere ganger. Det var trekkfulle 
hus, varmen kom fra gruva, ildstedet 
der maten ble tilberedt. Gruva ble 
ikke holdt i konstant varme, til det 
var brendselet for vanskelig å anskaf-
fe. Hovedsakelig bestod brendselet 
av rakved og, eller nedfallsskog. Alle 
måtte derfor være godt kledd for 
å holde kulden ute selv om de var 
innendørs. Det var bare de såkalte 
”storkaran” som hadde det annerle-
des: han far sjøl, presten, handels-
mannen, større bønder, lensmannen, 
og kanskje også jekteskipperen. Dis-
se hadde tilgang på brendsel, skog 
eller torv. De hadde fått jernovner 

som holdt stabil og god varme. Den 
gamle tranlampa med sitt dunkle lys 
var skiftet ut med nymotens parafin-
lampe, et stort framskritt i mørketi-
den.
 Det nærmet seg juletider i året 
1864, Mekias Pedersen bosatt på 
Flatøya, like ved Rødøya. Han var 
nå i 50- års alderen, opprinnelig født 
i Lurøy og gift  med Elise Eliasdat-
ter (35). De hadde en datter på 6 år. 
Mekias var selveiende bonde. Går-
den hadde foruten hest, ni storfe på 
bås, tolv sauer og en gris. Han hadde  
rug, bygg, havre og poteter. I tillegg 
til gårdsdriften er det opplyst at han 
også var jektestyrmann. På dette tids-
punktet var det slutt på bygdefarjek-
tene, slik at han nok tjenestegjorde 
som jektestyrmann  under et av han-
delshusene, sannsynligvis i  preste-
gjeldet.
 Den 25. november i 1864 rustet 
Mekias seg  til tur, ikke jektefart til 
Lofoten eller Bergen, men til Tjongs-

fjorden etter  brenneved.  Han dro 
firroringen ut fra naustet, og rigget 
opp seglene, råsegl akkurat som jek-
ta. Segle det kunne han, selv om det 
var stor forskjell på  en nordlandsbåt 
som denne firroringen, og et fartøy 
som jo var tilfelle med jekta. Mekias 
fikk med seg to unggutter,  Ole Nil-
sen og Kristian Henriksen. De var 
i 15-/16-års alderen. Spreke sterke 
karer som var vant i båten.  Det er 
usikkert om Mekias skulle hente ved 
til seg selv, eller om han var innleid 
av nypresten, Børge Motzfeldt.  Det 
siste er nok kanskje mest sannsynlig. 
Det var neppe de helt store mulighe-
ter for bønder flest ute i øyriket å få 
tilgang på større vedteiger i preste-
gjelds fjorder. Presten derimot hadde 
både eiendommer med tilgang på 
skog, og andre ordninger som gjorde 
at prestegården var velforsynt med 
brendeved. Den store og gedigne 
prestegårdslåna var nok et brendsels-
sluk.

En dramatisk fortel   ling fra gammel tid
Kolbjørn Lorentzen
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En dramatisk fortel   ling fra gammel tid
 Vinden trekte av sydøst,ikke helt 
gunstig for seglføringen, men med 
tre sterke karer i roinga så kom de 
omsider fram. Kildene beretter ikke 
hvor i Tjongsfjorden som var bestem-
melsesstedet. Båten ble imidlertid 
lastet opp med ved. Vedstabelen bar 
snart over rekka og farmen ble nær-
mest som tørrfiskfarmen på jekta.  
Farmen ble surret raskt og forsvar-
lig, for det var viktig å nå heim før 
mørket falt på.  Utover dagen hadde 
vinden økte betraktelig i styrke, 
men med forsiktighet så skulle nok 
Rødøyfjorden la seg krysse. Meki-
as stod nok selv med roret og pas-
set på vindkulene som kom rasende 
ned av de høye fjellen på sørsiden av 
Tjongsfjorden.
 Plutselig var virvelkulingen der, 
kanskje i et ubevaktet tidspunkt. 
Kulingen traff  vedfarmen med stor 
kraft, båten kom i sidelangs beve-
gelse og det ble raus i vedstrangene 
og firroringen lå med kjølen i været. 
De tre karene var kommet i sjøen. 
Sjørokk og kulde gjorde situasjonen 
nærmest håplaus for de tre karene, 
ingen annen båt var å se i nærheten. 
Eneste redning kunne være å kom-
me seg opp på kjølen. Under slike 
dramatiske forhold var dette nær-
mest en umulighet. De to unggut-
tene Ole og Kristian  tapte kampen 
mot de  unådige naturkreftene. De 
forsvant i dypet på fjorden. Mekias 
derimot nektet å gi seg, han kjempet 
seg oppover båtens side, våt og for-
frossen nådde han kjølen, der handa 
snart fant  taustroppa som gikk gjen-
nom  draget i kjølen, og som var 
beregnet på et slikt dramatisk ritt.
 Nå bar det ut på Rødøyfjor-
den med  den kullsegla båten med 
Mekias på kjølen.  Spenningen for 
den forfrosne og utslitte Mekias 
var om båten skulle ta veien gjen-
nom holmene i Svinvær og ut i det 
åpne havet.  Ble dette resultatet var 
det ingen mulighet for redning, han 
hadde heller ingen muligheter til å 
influere på resultatet selv heller der 
han satt på hvelvet våt, frossen og 
forkommen.  Plutselig merket han 
at båten tok land, han hadde hatt 
flaks. Båten strandet på en holme i 
Svinværøyene. Mekias tok seg under 
båthvelvet, og her ble han liggende i 

tre døgn. Han hadde berget noe av 
matpakken sin som han hadde opp-
bevart på kroppen under seilasen, 
og dette inntok han ved siden av snø 
som smeltet i munnen hans. De store 
anstrengelsene han hadde vært utsatt 
for, frosten  og matmangel gjorde at 
han ble helt utmattet. Mekias merket 
seg også at beina var nummen og 
vanskelig å få til å fungere. Han fryk-
tet at det kom av forfrysningen og 
viste at dette var en farlig situasjon. 
Han måtte herifra fortest mulig der-
som han skulle redde livet. Han sov-
net under båthvelvet. Plutselig kom 
det en mann han ikke bar kjensel på, 
mannen sa at han skulle hjelpe han å 
få båten snudd og satt på sjøen slik 
at han kunne ta seg til handelsste-
det Svinvær som var like i nærheten. 
Med felles hjelp fikk de båten snudd 
og satt på havet. Mekias tok seg fram 
til handelsstedet med ei tofte som 
hadde fulgt med båten etter forliset. 
Han var sikker på at mannen som 
hadde kommet til han under båthvel-
vet, og som hadde snutt båten var en 
guds engel. Firroringen var stor og 
tung og det hadde ikke vært mulig 
for to mann å rette den opp på kjø-
len for så å få den ut på havet.
 Mekias var nå helt utmattet, og 
smertene i leggene og lårene var uut-
holdelige, han fryktet koldbrann og 
visste at livet neppe stod til å redde. 
Kildene forteller ikke om Mekias 
kontaktet legen som da befant seg  
i Sandnessjøen, men det er rimelig 

å tru at en slik konsultasjon måtte 
ha foregått. Mekias  fikk hjelp til å 
få plass på sykehuset i København. 
Dampskipene var på dette tidspunk-
tet kommet i rute langs kysten, det er 
derfor mulig at Mekias reiste til Ber-
gen med dampskipet. Kanskje han  
ventet til våren for å følge jekta sør-
over. Han ankom i hvert fall Køben-
havn sterkt forkommen og med store 
smerter. På sykehuset i København 
var konklusjonen enkel, skulle Meki-
as ha levedager måtte det amputasjon 
til, og det på begge beina. Mekias 
hadde opplevd mye smerte etter den 
dramatiske seglturen høsten 1864, 
men det var ubetydelig i forhold til 
amputasjonen  han måtte gjennom i 
København. Han beskrev oppholdet 
i København som fryktelig pinefullt, 
han ble jo på mange måter en prø-
veklut for legevitenskapen. Men han 
overlevde og det må betraktes som 
et under.
 Da Mekias følte seg sterk nok 
bar det heim til Rødøy og til Flat-
øya.Her levde han i mange år uten 
bein. Hvordan han praktisk orda seg, 
eventuelt med trebein sier historien 
ingen ting om. Historien om Mekias, 
forliset, amputasjonen og kraften 
og undret i at han overlevde er som 
et eventyr for oss som lever i 2008.  
Det kan kanskje være med på gi oss 
noen tanker til ettertanke omkring 
realitetene og livsvilkårene til de som 
har levd før oss.



Christina Heimdal. 
Deltakerne kunne velge mel-
lom aktivitetene skyting, 
klatring, Tae Kwon-Do og 
selvforvar og fikk prøve seg 
på to aktiviteter hver.
 I følge kulturkonsulent 
Hanne Barvik i Meløy, er 
aktivitetshelgen ment å gi 
ungdom inspirasjon og moti-
vasjon til å begynne med 
nye fritidsaktiviteter, da ten-
densen er at ungdom sta-
dig etterlyser andre sports-
lige aktiviteter enn fotball og 
håndball.

Deltakerne fra Rødøy
Aktivitetene foregikk i 
Ørneshallen, og profesjonel-
le instruktører var leid inn 
til å lede aktivitetene. For de 
seks deltakerne fra Rødøy 
kommune startet helga med 
aktiviteter på lørdag mor-
gen etter at hurtigbåten var 
ankommet Ørnes. Skyting 
og klatring var mest popu-
lært blant Rødøy-ungdom-
men og to av deltakerne fikk 
eget klatrebevis i den nye 
innendørs klatreveggen i 
Ørneshallen.

Høy Puls 
18. og 19. oktober var 50 barn og 
unge fra kommunene Rødøy, Meløy 
og Gildeskål samlet i Ørneshallen til 
aktivitetshelg. Og pulsen, den var 
høy fra morgen til kveld.
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Aktiviteten skyting var spesielt populær blant guttene

I fullt klatre-
utstyr

Biljard var en populær aktivitet blant deltakerne 
fra Rødøy



Ungdomsklubben
Helga var lagt opp slik at det var 
aktiviteter fra klokken 10- 16 begge 
dagene, med en times lunsj midt 
på dagen og felles middag klokken 
16.30.  I pausene og på kveldene 
var det mulig for alle å benytte seg 
av ungdomsklubben Joker �n og det 
utstyret som var der. På Jokern var 
det mulig å spille biljard, playstation, 
bordtennis, airhockey, dart, låne rol-
lerblades eller skateboard, brettspill 
eller rett og slett bare slappe av for-
an Tv-en eller sammen med venner. 
Biljard utmerket seg som spesielt 
populært for deltakerne fra Rødøy, 
og prestasjonene og forståelsen for 
spillet bedret seg betydelig på bare 
to dager. 
 På lørdagskvelden arrangerte 10. 
Klasse ved Ørnes skole diskotek på 
Joker �n, og selv om det ble tatt sent 
kveld, så var alle oppe til frokost 
klokken halv ni søndag morgen.  
De seks deltakerne fra Rødøy kom-
mune var representert på alle akti-
vitetene i løpet av helga, og selv om 
ikke alt fenget like bra for alle, så var 
det seks fornøyde og slitne deltakere 
som reiste hjem igjen søndag kveld.
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På tur i 
klatreveg-
gen for å 
finne en 
bokstav...

... etterpå måtte bokstavene settes 
sammen til ord

Selvforsvar ble utprøvd i praksis



For første gang opplevde 
Rødøy kommune offisielt 
besøk av Kongen og Dron-
ningen. Nesten ”hele” Rødøy 
tok imot kongeparet på Sels-
øyvik.
Yngve Brox Guldbjørnsen
Rundt ett tusen Rødøyfjerdinger 
møtte opp på Selsøyvik for å ta imot 
kongeskipet med de kongelige gjes-
tene.
 Rødøy kommune hadde valgt 
Selsøyvik gamle handelssted som 
vertskap for kongeparet med følge. 
Hans Konglige høyhet kong Harald 
ga i sin tale uttrykk for at han var 
imponert, både over handelsstedet 
og kommunens innbyggere som, til 
tross for kommunikasjonsmessige 
utfordringer, hadde fått til en mar-
kering både Kongen og Dronningen 
satte stor pris på.

POLARSIRKELEN
Allerede klokken ni om morgenen 
passerte kongeskipet Vikingen der 
den nye Polarsirkelgloben er satt opp 
igjen. Den gamle ble tatt av stormen, 
men nye er nå satt opp. Kongeskipet 
”Norge”, sammen med hurtigruteski-
pet ”Nordlys” og et tjuetalls småbåter 
markerte innvielsen.

SELSØYVIK
Ved ankomst til Selsøyvik ble kon-
geparet tatt imot av Ordfører Olav 
Terje Hoff, havnesjef Kjetil Hansen 
og politimester Tone Vangen. Etter 
en rask stopp ved landgangen, der 
de fikk overrakt blomster av, Karita 
Hilstad og Jens Andreas Lind Aakre, 
gikk turen til utescenen ved handels-
stedet. 

KULTURFEST
Her var alle invitert til fest. Kultur-

festen ble åpnet med Kongesangen 
ledet av Mathias Hammersmark 
Olsen på gitar. Så sang 200 skole-
barn fra Rødøy ”Sang til Helgeland”. 
Det var nok mang en Rødøyfjerding 
som følte stolthet akkurat da. Ordfø-
rer Olav Terje Hoff ønsket så Kongen 
og Dronningen på nytt velkommen 
til Rødøy. Før og etter Kongens tale 
deltok Rødøy kommunes musikk 
og kulturskole med flere sang og 
musikkinnslag.

OMVISNING
Etter kulturkonserten ble Kongeparet 
tatt med på en omvisning i det gamle 
handelsstedet som er det eneste langs 
kysten som fortsatt er i drift. Tone og 
Aksel Olsen, som eier stedet i dag, 
geleidet de kongelige rundt i bygnin-
gene. Bygningene har i flere år vært 
gjenstand for omfattende restaure-
ring og står i dag ferdig restaurert. 
Ekteparet Olsen fortalte etter omvis-

Kavalkade over sommerens store 
begivenhet – offisielt kongebesøk
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POLARSIRKELEN: Kongeskipet ”Norge” og hurtigruteskipet M/S ”Nordlys” sitt møte ved Vikingen markerte gjenåpningen av 
Polarsirkelgloben.

BLOMSTER: Karita Hilstad og Jens Andreas Lind Aakre overrakte blomster 
til Kongen og Dronningen.

KONGESANGEN: Mathias Hammersmark 
Olsen ledet Kongesangen med elgitar. Et 
noe annerledes og vakkert tonefølge.
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ningen at Kongeparet viste stor inter-
esse for arbeidet som er utført, og 
kunne trekke sammenligninger med 
det arbeidet de selv har stått for på 
slottet. De fikk også hilse på far og 
sønn Håkon og Toralf Heen, som 
har utført det omfattende arbeidet. 
Håkon Heen fortalte etter besøket at 
dronningen, foruten restaurerings-
arbeidet også viste stor interesse for 
hans arbeidsnever fulle av treller. 
 Aksels Olsens mor, Inga Olsen, 
som har bodd på handelsstedet det 
meste av sitt voksne liv, satte stor 
pris på å få kongelig besøk. Et besøk 
hun har gledet seg, og sett frem til i 
lang tid.
 I en egen del av huset var det for 
anledningen satt opp en utstilling 
som viser det kulturelle mangfoldet 
i Rødøy. Denne utstillingen ga en 
presentasjon av noen av kommunens 
nye landsmenn, smakebiter av frem-
med og norsk kultur i et mangfold. 
Denne utstillingen var det kultur-
sekretær i Rødøy, Solfrid Lorentsen 
som presenterte.
 Ass. rådmann i Rødøy, Kolbjørn 
Lorentsen, guidet de besøkende 
gjennom handelsstedets historie 
og utvikling fra jektens tid frem til 
dagens moderne maritime produk-
sjon.

KONGELIG GAVE
Etter omvisningen var de Rødøy 
kommunes eldre del av befolknin-
gen som fikk et gledelig møte med 
Kongen og Dronningen. Paret ga seg 
god tid og snakket med flere av de 
eldre. Noe de satte stor pris på. Som 
ett lite minne fra besøket fikk Kon-
gen og Dronningen overrakt hver sitt 
pledd, i kongeblått, og hvert sitt par 
med votter. Pleddene er strikket av 
de eldre på alders- og sykehjemmene 
i Rødøy kommune. Vottene er det 
Ragnhild Telnes fra Jektvik som har 
striket. Med mønster fra votter som 
Kong Håkon en gang 
brukte.

FLAGG OG  
VARDER
Etter at alle formaliteter 
var unnagjort var det tid 
for å ta farvel. Kongeski-
pet satte kurs mot nord 
og det ble vinket far-
vel fra holmer og skjær 
langs hele leia frem til 
Meløys grense. På Rød-
øyløva ble det tent varde 
som hilste kongeparet 
god tur videre og vel-
kommen tilbake.

SANG TIL HELGELAND ble sunget av 200 skolebarn fra Rødøy kommune.

OMVISNINGEN i det Selsøyvik gamle handelssted omfattet også besøk i den gamle 
landhandelen, som fortsatt er i drift. Ekteparet Tone og Aksel Olsen, som er 
dagen eiere, guidet Kongen og Dronningen rundt i bygningene.

NYE LANDSMENN, bosatt i Rødøy, ble presentert for kongeparet. En egen utstil-
ling viste noe av Rødøy kommunes kulturelle mangfold.
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Kongebesøks- 
kavalkade –

ORDFØ-
RER Olav 
Terje Hoff 
var vert 
for Kong 
Harald 
og Dron-
ning Sonja 
under besø-
ket i Rødøy.

GAVER i 
form av 
kongeblå 
tepper og 
vanter ble 
overrakt 
av ordfører 
Olav Terje 
Hoff. 

FIKK HILSE PÅ KONGE OG DRON-
NING. Dora Seljevoll, fra Sørfjor-

den, satte stor pris på å få hilse på 
Kongen og Dronningen.

FLAGG Langs hele leia ble kongeskipet møtt med flagg.
RØDØYLØVA, i bakgrunnen, forlot kongeskipet ”Norge” Rødøy, med kurs for Meløy.



Tørr
bjørke- 
ved
60 liters sekker

kr 60,-
pr sekk + frakt
bringes eller sendes,  
etter avtale.

gave- og bruks- 
GJENSTANDER

Stikk innom vårt utsalg på 
Haugland for en titt på våre

Tlf. 75 09 32 90

15

Kyrre Oddvang

TAXI
414 67 203
Velkommen med din 

bestilling!

Ut på tur gir  
god helse!
Helsefremmende og forebyggende 
arbeid vil i framtida bli mer og mer 
viktig, og gjennom denne avtalen 
viser Rødøy kommune at vi vil prio-
ritere dette arbeidet.
 Gjennom arbeidet i prosjektet 
Psykisk Helse har det vært sterkt 
fokus på sammenhengen mellom 
fysisk og psykisk helse, og hvor vik-

tig forebyggende arbeid er for livs-
kvalitet og trivsel.  Dette har i neste 
omgang stor betydning for bosetting 
og bolyst.  
 Rødøy kommune har prioritert 
barnehage og skole som arenaer i 
folkehelsearbeidet, sammen med 
arbeidsplasser og bo- og nærmiljø. 
Prioriterte områder for samarbeid vil 
være fysisk aktivitet, kosthold, røyke-
slutt, psykisk helse, rusforebyggende 
arbeid og tannhelse.

Samarbeidsavtale 
om folkehelse 

 Ledelse av arbeidet er tenkt iva-
retatt av FYSAK-medarbeideren, og 
denne stillingen er økt fra 20 til 50 
% stilling i budsjett for 2009.  Men 
arbeidet skal skje gjennom tverretat-
lig samarbeid.

Rødøy kommune har inngått samarbeidsavtale med 
Nordland Fylkeskommune om folkehelse.
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Eva Engen

TAXI
970 06 461
Velkommen med din 

bestilling!

Det er i år tredje gang at 
ekteparet Jan og Siri Rasch 
inviterte på førjulsbesøk. 
Kanefart, julegrøt, kaffe 
og julekaker ble servert de 
mange gjestene som kom 
innom gården tredje søndag i 
advent.
Yngve Brox Guldbjørnsen
- Det er fint å kunne invitere hele 
bygda på besøk, sier ekteparet Ras-
ch. – At så pass mange stikker innom 
i løpet av en travel søndags ettermid-
dag nå like før jul, er jo ekstra trive-

Hjerterom og husrom

JULEGRØT i mengder 
gikk med i løpet av søn-
dagen. Siri Rasch serverte 
tre store gryter med jule-
grøt til de mange besø-
kende i Buvika.

ÅPEN GÅRD. Ekteparet Siri og Jan Rasch inviterte søndag hele bygda på kanefart og julegrøt på gården i Buvika.

lig. Det gir oss bare lyst 
til å gjøre dette flere 
ganger.
 Siri forteller at hun 
laget tre store gryter 
med julegrøt til gjes-
tene. Og vi kan fortelle 
at alt gikk med. Nydelig 
grøt ble servert i ”Gam-
melstua” og ute i stal-
len. Koselig og avslap-
pet atmosfære gjorde 
nok sitt til at både grøt, 
kaffe og kaker smakte 
ekstra godt. Rammen 
rundt var perfekt for å 
gjenskape noe av den 
gode gamle advents-
stemningen.
 Det som virkelig 
bidro til å gi, i alle fall 
barna, var nok mulig-
heten for å få oppleve 
skikkelig gammeldags 
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kanefart. På sleder med store flotte 
hester i sjekrene gikk turen innover 
jordene i Buvika. Dette var uten tvil 
barnas favoritt. Så snart noen forlot 
plassen sin i sleden overtok neste. 
Lyden av hest og bjeller ga gjenklang 
mellom fjellene. Til tross for at en litt 

sur austavind gjorde sitt beste for å 
overdøve den flotte bjelleklangen.
 Ekteparet Rasch fortjener ros for 
tiltaket. På spørsmål om hva dette 
koster den enkelte svare Siri: - Nei, 
dette koster ikke noe. Vi synes det 
er trivelig å kunne by hele bygda på 

besøk og gjør det gjerne gratis. Vi 
blir vel verken fattigere eller rikere 
av dette. Bare artig å kunne gi både 
de voksne og ungene en anledning 
til å oppleve noe som ligner på gam-
meldags jul. Vi gleder oss allerede til 
neste jul.

KANEFART er populært. Både Rød- og Blånisser trives bak på hestesleden til lyden av knirkende seletøy og bjeller. 
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Jan 
Rasch 

klar for 
ny runde 
med full 

slede.
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«Møteplassen» i Øresvik, Rød-
øya og Jektvik har vært godt 
besøkt dette året.
 «Møteplassen» er et ledd i 
Psykisk Helses arbeid i Rød-
øy. Det er et sted for alle å 
komme til. Vi vil bidra til å 
utvikle en arena for hygge-
lige og positive opplevelser 
sammen med andre. Vi tror at 
på denne får man den gode 
opplevelsen av fellesskap.
 I Jektvik har vi vært inne 
i en omleggingsfase i loka-
lene på brygga. Målet er å få 
til et samarbeide med Rødøy 
Produkter. Et samarbeide, der 
målet er å skape noe sammen 
med mennesker i hele kom-
munen slik at alle eksisteren-
de skal får komme til uttrykk. 
Selv om alt enda ikke er på 
plass, ønsker vi alle velkom-
men innom for å slå av en 
prat, drikke kaffe og/eller 
komme med gode ideer !
 Vi har arrangert flere fel-
lesturer i kommunen. Det har 
vært god deltakelse på disse 
turene og det vil i fremtiden 
bli arrangert flere. Tar gjerne 
mot forslag på utflukter både 
nært og fjernt.
 Turene til Spania har vi 
fått gode tilbakemeldinger på 

og de vil fortsatt være et årlig 
tilbud.
 Julebordet i Øresvik har vi 
i samarbeide med Lurøy, og 
det er blitt en hyggelig tradi-
sjon som alle som ønsker kan 
delta på. «Fergestrikk» som ble 
en stor suksess i 2008, kom-
mer til å bli arrangert i febru-
ar 2009.
 For å få til et best mulig 
tilbud trenger vi innspill og 
ønsker fra innbyggerne i Rød-
øy kommune.
 Alle som har lyst er hjerte-
lig velkommen til Møteplas-
sen og sammen kan vi skape 
spennende resultater basert 
på all den kompetansen som 
finne i kommunen.
 Så hvis jeg skulle ha et 
jule- eller nyttårsønske, måtte 
det være at akkurat DU kom 
til «Møteplassen».
 Gammel eller ung er vel-
kommen og sammen kan vi 
skape gode tilbud som gjør 
hverdagene våre rikere i fel-
lesskapet med andre.
 Jeg vil benytte anlednin-
gen til å ønske alle gamle og 
nye besøkende på «Møteplas-
sen» en riktig God Jul og et 
Godt nyttår!
Hilsen Tone

En hilsen fra  
«Møteplassen»
Rødøy

Også den utsendte 
journalisten måtte 
fram med strikke- 
pinnene.

Deltagelsen var stor på fergestrikk-arrangementet.
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For andre året på rad deltok 
første til fjerde klasse ved 
Jektvik skole i Nissemarsjen 
som arrangeres av Norges 
Gang- og Mosjonsforbund. 
Det hele ble avsluttet med 
grøt og nissebesøk.
Yngve Brox Guldbjørnsen
Turer i skog og mark er et fint bidrag 
til barns fysiske utvikling. Nissemarsj 
i skolen, SFO og barnehagen bidrar 
til en spennende og variert førjulstid. 
Turen skal være full av nye oppda-
gelser og opplevelser, og være med 
på å gi barna et positivt forhold til 
friluftsaktiviteter. Hvert år er mellom 
20.000 og 25.000 barn med og går 
Nissemarsjen.
 Alle som deltar i Nissemarsjen får 
Nissemarsjmedaljen med rødt bånd 
til å henge rundt halsen. En fin pre-
mie til alle som deltar i marsjen. Å 
delta på Nissemarsjen er gratis fra 
Norges Gang- og Mosjonsforbund. 

NISSEMARSJ

JULENISSEN. Besøk av julenisse med 
gaver er et selvsagt innslag når en går 
Nissemarsj. 

 Ingen Nissemarsj uten grøt, nisse 
og gaver. Det er ikke noe unntak i 
Jektvik. Etter at julegrøten var inntatt 
i gapahuken like ved Værangfjorden, 
var det tid for nissebesøk. Det var 
knyttet stor spenning til besøket. Var 
det noen som kunne avsløre hvem 
han i virkeligheten var? Nei, men det 
kom mange gode forslag. 

JULEGRØT ble servert i gapahuken. En 
aldeles nyyyydelig grøt. 

I SKOGEN lurte både Blå- og Rød-
nisser. Litt skummelt, men de så 

jo ganske så snille ut.



Rødøy kommune har nå i 2 år vært 
medlem i Polarsirkelen friluftsråd. I 
løpet av disse to årene har kommu-
nen markert seg sterkt i dette samar-
beidet. Et uttrykk for dette er blant 
annet at de aktive deltakerne i Tirs-
dagstrimmen i Tjongsfjord fi kk tildelt 
rådets første tildeling av prisen Årets 
friluftsentusiast nå i høst. Dette i 
sterk konkurranse fra en rekke gode 
kandidater rundt om i rådets 7 kom-
muner.

Turbok på nett
Turbok på nett er et nettsted du fi n-
ner på adressen www.turbok.org. 
Her kan du søke etter friluftsmulig-

heter i 7 kommuner deriblant Rød-
øy. Hver tur er beskrevet med tekst, 
bilde og kart med anbefalt turtrase 
inntegnet. I Rødøy er det i dag regis-
trert 67 turmuligheter fordelt på alle 
skolekretsene i kommunen. Polarsir-
kelen friluftsråd trenger hjelp for å 
gjøre denne oversikten enda bedre: 
De turene som er registrert trenger 
mer tekst noen steder og ikke minst 
bilder. Alle de andre turmulighetene 
i Rødøy må jo også komme inn i 
oversikten. Det ville derfor vært fi nt 
om noen kunne hjelpe os med dette. 
Tekst, bilder og nye turforslag sendes 
til Polarsirkelen friluftsråd på e-post 
til knut.berntsen@friluftsradet.no

Jektvik og 
Tjongsfjord skole
Polarsirkelen friluftsråd leder et nett-
verk av lærere fra skoler og barne-
hager i sine 7 medlemskommuner. I 
Rødøy er Jektvik og Tjongsfjord sko-
le aktive deltakere. Vi håper også at 
en barnehage i Rødøy kunne bli med 
i løpet av 2009. I 2008 har vi hatt 
mye fokus på roing og det å lære 
barn og unge å ro. Jektvik skole er 
en av skolene som har bidratt sterkt 
i dette arbeidet. Lærerne Inger Mon-
sen og Kjell Hammer har på oppdrag 
fra rådet utviklet en metode for hvor-
dan elever i grunnskolene kan lære 
å ro. Dette heftet skal gis ut i januar 
2009 og distribueres til alle skolene i 
Nordland samt til alle friluftsrådene i 
Norge. Dette blir det første heftet om 
dette tema i Norge. Ved Tjongsfjord 
skole skal lærer Frank Kristiansen i 
2009 fi nne ut hvordan en tørkemas-
kin for mat kan brukes i samband 
med høsting, friluftsliv og læring.

Turkart for Træna, Nesna, 
Lurøy og Rødøy
Det er startet et arbeid med å pro-
dusere et felles turkart for disse 
4 kommunene. Kartet skal utgis i 
målestokk 1:50.000. Det er et mål at 
kartet skal være ferdig til jul i 2009. 
Solfrid Lorentsen er Rødøy kommu-
nes kontaktperson i kartarbeidet. 
Knut Berntsen Daglig leder

Rødøy – 
en friluftskommune


