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HILSEN FRA ORDFØREREN
Det går mot jule- og nyttårsfeiring igjen. Etter et år med valg 
og mange nye representanter i nemder og råd, vil jeg her 
ønske dem velkommen til en interessant og viktig jobb. For 
kommunestyrets del vil dette bli en av de viktigste perioder 
på lang tid. Store saker står i kø og det vil være vedtak som 
er viktige og får konsekvenser for kommunen både på kort 
og lang sikt. Spesielt er saken om kommunereform viktig. 
Vil vi bestå som egen kommune, og skal vi gå nordover 
eller sørover? Dette er valg som er vanskelige, viktige, 
og som vil prege samfunnsutviklingen i fremtiden.Det 
endelige valget må gjøres innen 31. juni neste år. Hvordan 
vil eventuelt tjenestetilbudet bli dersom man blir en del 
av en større kommune? Vil vi beholde vår identitet som 
Rødøyfjerdinger? Andre viktige spørsmål er; hvordan blir 
det med samfunnsutviklingen og samferdsel? Det som er 
helt klart er at de kommende år vil bli utfordrende når det 
gjelder økonomi. Fra Fylkeskommunens side er det helt 
klare meldinger om at besparinger må til. For samferdsel 
meldes det om nedskjæringer som vil få konsekvenser 
for distriktene. I kommunen ser vi på langtidsbudsjettet 
at det blir reduserte inntekter i rammen fra staten, slik 
at aktiviteten må reduseres dersom ikke andre inntekter 
økes. De første årene vil derfor bli krevende, og det nye 
kommunestyret vil ha store utfordringer med å opprettholde 
tjenestetilbudet. Utfordringene er til stede men jeg er 
overbevist om at kommunestyret vil gjøre vedtak som er til 
beste for kommunens innbyggere.

Så håper jeg alle får feire jule og nyttårshelg i ro og fred, 
får senket skuldrene og nyte noen roligere dager sammen 
med familie, slekt og venner. Så skal jeg avslutte med et sitat 
fra Lysnissen:

Om verden skal bli et godt og trygt sted å bo, så må alle 
bidra med å skape lokalsamfunn som er gode og trygge å 
leve i. Om alle tar litt ansvar der man bor, får man gode og 
trygge lokalsamfunn over alt på jord.

Jeg ønsker alle god jul og godt nyttår.

Olav Terje HOff, Ordfører
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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.

° ° °  kystfolket  under  Polarsikelen ° ° °

Vinter ute i holmer og skjær.

FRA REDAKSJONEN
Gratulerer med valget til alle nye kommunestyrerepresentanter, 
og nye medlemmer av råd og utvalg! Kommune-Norge er 
inne i en spennende tid, og Rødøy kommune er aktivt med 
der det skjer. Mange prioriteringer og valg skal gjøres, til 
beste for samfunnsutviklingen her i nord. Kommunestyret 
skal nå gjøre et retningsvalg i forhold til kommunereformen. 
Det står mellom et samarbeid på Nord-Helgeland med Rana, 
eller i Salten med Bodø som sentrum. I løpet av neste halvår 
skal en forsøke å forhandle best mulig avtale om samarbeid 
med de aktuelle nabokommunene, og sette denne opp mot 
alternativet å bestå som egen kommune. Kommunestyret skal 
høre befolkningen gjennom opinionsundersøkelse, før de gjør 
sitt endelige vedtak i juni 2016.

Nordland ble kalt gullkysten av statsminister Erna Solberg 
da hun var på besøk i høst. Oppmerksomheten er velfjortjent 
– det er stor aktivitet i vår region, og Nordland er relativt lite 
berørt av utflatingen i oljenæringen. Vi skaper verdier på 
andre måter, nær knyttet til de rike naturressursene her. Vi 
har likevel store utfordringer idet vi er langt fra markedene. 
Samferdsel, samarbeid og tilrettelegging er viktige nøkkelord.

Befolkningsutviklingen og alderssammensetningen er 
det som påvirker kommunenes inntektsgrunnlag sterkest. 
I økonomiplanperioden 2016-2019 er det ikke utsikter til 
økte rammeoverføringer fra staten, snarere en reell nedgang. 
Regjeringen har varslet en gjennomgang av inntektssystemet 
som ikke vil favorisere små kommuner. Derfor er det viktig 
å gjøre tiltak for å tilpasse driften og tjenestetilbudet til det 
inntektsnivået vi ser ut til å få. Så er målet at satsingene som 
gjøres på bolig- og næringssiden også fører til økt aktivitet og 
flere etableringer i privat regi.

Jeg ønsker alle en god jul og et fremgangsrikt nytt år!

KiTT GrønninGsæTer, rådmann
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13.-15. november møttes ungdom 
fra hele Nordland til møte i 
Ungdommens fylkesting (UFT). I 
løpet av tre dager uttalte ungdom 
seg i saker som er viktige for dem, 
og viste et stort engasjement for sitt 
fylke, Nordland. 

TeKsT: CHrisTina Heimdal

Blant deltakerne på møtet i UFT, 
var det to ungdommer som 
representerte barn og unge 
fra Rødøy kommune. De to 
deltakerne, Stine-Beate Karlsen 
og Marius Moland, sitter i Rødøy 
ungdomsråd og er valgt av rådet 
til å representere Rødøy. De to 
representantene forteller om en 
sosial og lærerik helg, fylt med 
idémyldring, diskusjoner, valg 
til Ungdommens fylkesting, og 
utforming av UNGplan. 

Stine forteller at det var lagt opp 
til gruppearbeid for å komme med 
ideer til ungplan; 

–Det var satt opp flere grupper 
med et tema for hver gruppe. 
Kultur, samferdsel, miljø, utdanning, 
helse og annet.

–Jeg engasjerte meg mest i 
temaet utdanning, forteller Marius. 
–Jeg mener at utdanning er viktigst, 
for uten utdanning kommer du ikke 
langt i denne verden. 

–De sakene som engasjerte meg 
mest var nok innen samferdsel og 

helse, fordi jeg er opptatt av det 
ikke skal kuttes ned på samferdsel 
i distriktene, noe som gjør det 
vanskelig å bo her, sier Stine. –Innen 
helse syns jeg det er viktig med en 
helseordning som skal fungere godt 
for ungdom, og synes også det 
burde være flere gode møteplasser 
for denne aldersgruppen, føyer hun 
til. 

De to ungdommene forteller 
om idémyldring, der gruppene 
skulle komme med forslag til ting 
som kunne endres eller bli bedre i 
Nordland innen hvert tema. 

–Da vi hadde gjort det, hadde vi i 
oppgave å kutte ned forslagene til 
bare seks stykk, forteller Stine. –Til 
slutt var det bare to saker igjen på 
hvert tema, som UFT skal jobbe med 
i året som kommer.

Ingen av de to ungdommene stilte 
til valg for ungdommens fylkesting, 
men begge er skjønt enige i at 
Rødøy kommune bør fortsette 
å sende ungdommer til denne 
samlingen. 

–Jeg tror det er veldig nyttig. Vi 
får jo representert ungdommen i 
Rødøy, på en annen måte enn vi 
får når vi er i møtene i Rødøy, sier 
Stine. –Det er en veldig interessant 
og lærerik samling, føyer Marius 
til. Begge poengterer at det å bli 
kjent med andre ungdommer som 
holder på med det samme, også er 
nyttig og lærerikt for videre arbeid i 
ungdomsråd.

–Det viktigste jeg har tatt med 
meg fra denne samlingen er at jeg 

ikke må være så redd for å si hva 
jeg mener, sier Stine. –I tillegg har 
jeg fått en del informasjon om hva 
UFT skal jobbe for dette året, legger 
hun til. Marius mener at noe av det 
viktigste for ham har vært å høre 
hva andre mener om saker han selv 
er opptatt av. –Og vi kan ta med 
oss videre den informasjon vi fikk 
gjennom denne helgen i det videre 
arbeidet i ungdomsrådet, føyer Stine 
til.  

DET NYVALGTE UNGDOMMENS 
FYLKESTING BESTÅR AV 

• Marija Håkonsen Milovanovic, 
Saltdal (leder)

• Petter Hov Jacobsen, Sortland 
(nestleder)

• Aida Bariñan Knutsen, Bodø
• Sander Delp Horn, Vågan
• Edvard Hagland, Evenes
• Tarjei Svalbjørg, Steigen
• Sirianna Stormo Pettersen, 

Meløy
• Ingebjørg Rikhardsen, Dønna
• Simen Johansen, Nesna
• Sivert Brekke, Fauske (1. vara)
• Irmelin Angell Losvik, Narvik 

(2. vara)
• Mathias Brekkan, Bodø  

(3. vara)
• Viktoria Instanes Markussen, 

Tjeldsund (4. vara)

Rødøy ungdomsråd ønsker det nye 
Ungdommens fylkesting lykke til 
med arbeidet i året som kommer!

For ungdom i Nordland

TeKsT OG fOTO: CHrisTina Heimdal 

Siste helg i oktober deltok 12 ungdommer 
fra Rødøy på aktivitetshelga ”Høy Puls” 
i Ørneshallen. I løpet av helga deltok 
ungdommene på paintball, skyting og klatring, 
og på ungdomskveld på ungdomsklubben 
Joker`n. Selv om hjemreisen ble forsinket, 
grunnet dårlig vær og innstilt hurtigbåt, var 
ungdommene godt fornøyd med helga, 
og anbefaler arrangementet for de andre 
ungdommene i kommunen. 

Høy puls
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TeKsT: sTine BeaTe Karlsen, Benjamin aaKre OG reidar mOnsen

fOTO: aneTTe nyBø 

Gjennom prosjektet Young Active utdanner Nordland 
Fylkeskrets ungdommer til å bli idrettsledere og trenere 
i sitt idrettslag. Målet for Young Active prosjektet 
er å rekruttere 100 ungdommer gjennom kursene. 
Slagordet for helgen var «Vi KAN, vi VIL og vi TØRR å bli 
idrettsledere». Kursholderne var våkne og hadde ingen 
planer om en slapp helg. Programmet var tett, og det 
gjaldt bare å henge med. Helgen handlet mye om å 
reflektere rundt forskjellige temaer. Vi lærte blant annet 
forskjellen på selvtillit og selvfølelse. Et av de viktigste 
temaene var «hva vil det si å være en trener» og «hva vil 
det si å være en leder». De to titlene høres kanskje like 
ut, men viss man skal reflektere litt over hva det vil si å 
være begge, finner vi ut at det er større forskjeller enn vi 
tror. 

Det var en del «bli kjent» leker og gruppearbeid, 
så det skulle godt gjøres hvis man ikke kom i kontakt 
med noen nye ungdommer. Hele kurset var godt 
gjennomtenkt og veldig godt gjennomført. Alt fra 
musikken til pausene inneholdt temaene, så det var hele 
tiden en rød tråd gjennom det vi gjorde. 

Med i programmet var det også å være med på 
idrettskonferansen i Bodø. Der fikk vi høre foredrag 
fra blant annet kombinertløper Håvard Klemetsen, 
Karina Andersen Aas og fire andre. Hovedtemaet var 
«Ungdomsidrett+Barneidrett=Toppidrett». Vi fikk også 
høre om hva god barneidrett er, og hva det inneholder.   

 INTERVJU MED BENJAMIN
–Hva syns du var best med helgen?
Det beste var nok samværet. Å bli kjent med nye folk. 

Hotellet var jo også en liten bonus. Scandic Havet er 
virkelig å anbefale. 

–Hva har du lært?
Jeg har lært å motivere andre innen idrett og være en 

god leder.
–Tror du du kommer til å få bruk for noe av det du har 

lært?
Ja, det tror jeg. Det jeg har lært kan man jo bruke i 

andre settinger også, som for eksempel i arbeidslivet. 
Jeg tror faktisk man lærer litt om seg selv også på slike 
kurs.

Lederkurs i Bodø
40 ungdommer i alderen 14-19 år samlet seg 25.-27. september i Bodø på lederkurs.  
Ungdommer fra blant annet Sortland, Bodø, Ørnes, Brønnøysund og Rødøy var der.  

Alle engasjerte og klar til å ta lederrollen. 
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Barneidrett
på Gjerøy

Tre ungdommer i alderen 14-15 år startet torsdag 
5.november-15 opp barneidrett på Gjerøy for 1.-7. klasse.

TeKsT OG fOTO: mOniCa Karlsen

Dette skal være et ukentlig tilbud torsdager kl.18.-19.00 
og er en videreførelse av et tilbud stedets idrettslag 
Gjerøy UL/IL har. Her kan ungene bl.a. være med på 
ballspill, friidrett, lære dans og utfordre egne grenser. De 
tre ungdommene Benjamin Aakre, Reidar Monsen og 
Stine Beate Karlsen har hver sine uker til eget opplegg 
de selv planlegger og har ansvar for. I tillegg trekker 
de selv inn en voksen som skal være til stede under 
treningen. Aktivitetene foregår i gymnastikksalen på 
Samfunnshuset. 

Oppstartdagen var det BlimE-dansen 2015 som var 
på programmet, og spente unger møtte opp og deltok 
med stor iver. De tre barneidrettslederne gjorde en god 
jobb og fikk en fin start. På spørsmål om hva ungene 
syntes, svarte de i kor: BRA! Vi gleder oss allerede til 
neste gang.

Bakgrunnen for ungdommenes engasjement er Young 
Active, et kurs i Nordland Idrettskrets som disse tre 
ungdommene deltok på i høst.

"Nordland idrettskrets satser på 
ungdommen! Prosjektet Young Active har 
som mål å få ungdom til å engasjere seg som 
ledere og trenere i Nordlandsidretten, og 
gjøre dem rustet til å starte opp selvstyrte 
treningsgrupper ("YouAct"-grupper) i sine 
idrettslag."

Øverste rad fra venstre: Ksenia Korneeva, Viviann Hoff, Sofia Hoff, Daniel 
Korneev, Sigvart Karlsen. Foran: Benjamin Aakre, Stine Beate Karlsen og 
Reidar Monsen.

Silje Engen fra 
Tjongsfjorden tok i 
oktober fagbrevet som 
helsefagarbeider. Hun 
jobber ved Alderstun 
omsorgssenter og trives 
godt. Hjemme er samboer 
Jørn Petter Olaisen, og 
datteren Victoria på 
2 ½ år. Familien har 
fem hester, en katt, og 
gårdshunden «Chevy» 
som er alles beste 
venn».  Silje har hest 
i blodet og har drevet 
aktivt med sprang- og 
dressurridning. Ved siden 
av jobb og familie driver 
hun rideskolen «Stall 
Segelfor». Silje har tanker 
om videre utdanning etter 
hvert. 

Silje Engen er ferdig 
helsefagarbeider

fOTO: PrivaT

Målet for denne planen 
er at flere skal velge å bli 
bosatt i kommunen. God 
boligpolititikk skal bidra 
til at vi å lykkes i påvirke 
befolkningsutviklingen i 
positiv retning. 

Det er til dels stor 
boligmangel i kommunen, 
selv om behovet fordeler 
seg forskjellig fra krets til 
krets. Det har vært noe 
privat boligbygging de siste 
10 årene, men det er i all 

hovedsak kommunen som har bygget utleieboliger. 
Unge uten barn ønsker å bo i rekkehus eller andre 

rimelige alternativer. Disse leter ofte etter muligheter 
for å prøvebo. Familier med små barn ønsker bolig i 
nærheten av barnehage. Det er litt større boliger som er 
aktuelle for denne gruppen. Behovene varierer mye, og 
folk ønsker å kunne velge. Les mer i planen – du finner 
den på kommunens nettside under Planer. 

Boligpolitisk plan  

– få ballen til å rulle
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I oktober hadde det nye ungdomsrådet i Rødøy sitt første møte. Rådet består av en representant fra hver av skolene 
i kommunen, samt to representanter som sitter videre fra fjorårets råd. I år er det første året vi har en representant 
fra videregående skole.  Nedenfor kan du bli litt nærmere kjent med årets ungdomsråd. 

LEDER MARIA HELÉN ENGØY JOHANSEN (15 ÅR) FRA RØDØY, SITTER VIDERE FRA FJORÅRETS UNGDOMSRÅD 
Jeg synes det viktigste med å ha et ungdomsråd er at vi jobber som et tals-rør for ungdommene i kommunen, og 
at vi kan være med å bringe ungdommene i kommunen sammen. Det er viktig at vi har muligheten til å bestemme 
selv hvordan vi vil ha det. I ungdomsrådet kan jeg bidra med å videreføre saker, ikke bare fra Rødøy kommune, men 
også fra videregående. Samtidig kan jeg bidra med å gjøre Rødøy kommune til den beste kommunen for ungdom 
og voksne å bo i.

NESTLEDER VERONICA STØRE JOHANNESSEN (15 ÅR) REPRESENTANT FRA RØDØY SKOLE
Jeg mener det er viktig med ungdomsråd fordi det er viktig at vi ungdommer får sagt det vi mener, og at vi har en 
liten stemme i saker som omhandler oss. I ungdomsrådet kan jeg bidra med å videreføre saker fra min skole og fra 
andre ungdommer i kommunen. 

ZANDRA KAROLA HILSTAD (15 ÅR), REPRESENTANT FRA ØRESVIK SKOLE
Jeg syns det er viktig med ungdomsråd fordi vi ungdommer kan være med på å forme samfunnet. Det viktigste 
i rådet er å få ungdom til å føle at vi er i en kommune med muligheter. I rådet kan jeg være med på å prate for 
ungdom, og jeg vil skape et mer sosialt samfunn enn det vi har i dag!

ANETTE AMALIE BANG (15 ÅR), REPRESENTANT FRA TJONGSFJORD SKOLE
Jeg syns det er viktig med ungdomsråd for å få frem ungdommenes meninger, samle ungdommene i kommunen 
og gjøre det til en mer sosial og gøy plass å være. I ungdomsrådet kan jeg få frem min og andre ungdommers 
meninger, komme med innspill og ideer i saker som gjelder ungdom og bidra til å gjøre trivselen bedre i kommunen. 

JARL-GUNNAR MARTINSEN OLSEN (14 ÅR), REPRESENTANT FRA NESØY SKOLE
Jeg syns det er viktig med ungdomsråd for at ungdom skal ha mulighet til å få fram sine meninger. 
I ungdomsrådet kan jeg blant annet bidra med å ta opp saker fra ungdom fra min skole. 

MARIUS MOLAND (15 ÅR), FRA TJONGSFJORD, SITTER VIDERE FRA FJORÅRETS UNGDOMSRÅD
Jeg syns det er viktig med ungdomsråd fordi ungdom får være med å si noe om saker som har med ungdommer i 
kommunen å gjøre. I ungdomsrådet kan jeg bidra med å si noe om hvordan ungdom har det, og jeg er ikke redd 
for å si min mening. 

LUDVIK V. TELNES (15 ÅR), REPRESENTANT FRA JEKTVIK SKOLE
Jeg syns ungdomsråd er viktig for at ungdom skal få være med å bestemme litt. I ungdomsrådet kan jeg kan bidra 
med å ta opp saker fra egen skole og kan være med å bidra på ungdomsarrangement. 

STINE BEATE KARLSEN (15 ÅR), REPRESENTANT FRA GJERØY SKOLE 
Jeg syns det viktigste med ungdomsråd er at ungdom i kommunen har en stemme, og kan ta opp saker og ting 
de vil endre på eller få til. I ungdomsrådet kan jeg bidra med å representere min skole, og få frem saker vi ønsker å 
fremme. Jeg kan også bidra med å få ungdom til å være med på sosiale arrangement. 

Ungdomsrådet  
for skoleåret 15/16
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TeKsT OG fOTO: CHrisTina Heimdal

SE HVERANDRE
Arrangementet er støttet av Mental 
helse, og startet med sang og 
underholdning fra skolekoret ved 
Tjongsfjord skole. Videre brukte 
psykisk helsetjeneste tid på å sette 
fokus på årets tema og presentere 
psykisk helsetjeneste i kommunen. 
I år var kampanjenavnet for 
Verdensdagen Se hverandre – kast 
maska, med fokus på egenverdi og 
psykisk helse. Verdensdagen ønsket 
at man skulle nå ut til flere gutter 
og menn med årets markeringer, 
derfor ble en ung mann invitert 
inn som foredragsholder for 
ungdomsskoleelevene i Rødøy. 

LYDHØR FORSAMLING
Foredragsholder Simen Almås 
holdt foredrag for i underkant av 
80 ungdomsskoleelever og lærere. 
En lydhør forsamling fikk med seg 
Almås sin historie og budskap, og 
mange brukte lunsjen til å snakke 
videre med foredragsholderen.  
For Simen var livet bekymringsløst 

inntil den 6. august 2007. Simen, 
som da var 13 år, ble livstruende 
brannskadd i en eksplosjonsulykke. 
Etter mange dager i koma, våknet 
han opp, han var da en person 
med både psykiske og store 
fysiske skader. Veien tilbake til 
hverdagen ble tøff. 
På temadagen fikk 
ungdommene i 
kommunen høre 
Simens historie 
om hvordan han 
greide å ta fatt på 
livet igjen og møte 
de utfordringene 
han sto overfor. 
Simen er også en 
av de overlevende 
etter tragedien på 
Utøya, og forteller 
i foredraget 
hvordan han har 
klart å fokusere 
på alle de positive 
opplevelsene han 
har hatt på Utøya. 
Simen ønsket, med 

foredraget, å sette fokus på hvordan 
vi ser på utfordringene samt 
mulighetene vi står overfor.   
Mange av ungdomsskoleelevene har 
også hatt psykisk helse på planen 
etter markeringa av Verdensdagen 
for psykisk helse.

Verdensdagen  
for psykisk helse
Oktober er tid for markering av Verdensdagen for psykisk helse i Rødøy kommune, og i år ble dagen markert med 
felles temadag for alle ungdomsskoleelevene i kommunen. 

ill.: nasjOnalT KOmPeTansesenTer fOr PsyKisK HelsearBeid
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1. PLASS, VINNER AV KR 1000
”Øvre Kjettavann”, tatt av Britt Hafsmo.
Bildet viser fjell som speiler seg i Øvre Kjettavann i Rødøy. Dette 
bildet inviterer til friluftsliv og en får lyst til å gå tur. Bildet er 
klart og fotografen får fram de fine fargene i naturen.  
 
2. PLASS, VINNER AV KR 500
”Stolt fisker”, tatt av Marte Salomonsen. 
En stolt gutt som har tatt en flott fisk på egen stang. Bilde 
er klart, og viser aktivt friluftsliv en varm sommerdag ved 
Strandvatnet i Sørfjorden.

3. PLASS, VINNER AV KR 250
”Gammelgeita forteller”, tatt av Marit Buran.
Kontakten mellom Gammelgeita og jenta er fin, og viser trivsel 
og friluftsliv i nærområdet vårt. Bildet er klart og viser en artig 
situasjon mellom dyr og menneske. 

Vinnere av fotokonkurransen
friluftsliv i Rødøy

I juni 2015 utlyste Rødøy kommune fotokonkurranse med temaet ”Friluftsliv i Rødøy sommeren 2015”.  
Vi takker for alle de flotte bildene vi har fått tilsendt. Vinnerne av konkurransen er nå kåret.
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Polarsirkelen friluftsråd deler årlig 
ut prisen Årets friluftsentusiast. 
Også i år har rådet hatt mange gode 
kandidater å velge mellom. Av disse 
valgte rådet å tildele årets pris til 
Fritjof H. Strøm fra Gjerøy i Rødøy 
kommune. Dette skjedde på rådets 
møte 30.november.

fOTO: POlarsirKelen frilufTsråd

Prisen består av et diplom samt 
en kaffekjele til turbruk med 
prisvinnerens navn inngravert. Prisen 
deles ut av på rådets møte 20.januar 
2016.

Fritjof Strøm er en friluftsentusiast, 
speiderleder og som bruker hele sin 
tid på å skape økt friluftsaktivitet for 
andre, og særlig for barn og unge. 
Han er veldig kunnskapsrik, gir seg 
aldri og ser muligheter der andre gir 

opp. Inkludering og raushet er ord 
som beskriver denne mannen.

Fritjof Strøm var med og 
starta «Camp Gjerøy», som er 
et samarbeidsprosjekt mellom 
lokalmiljøet på Gjerøy, Rødøy 
kommune og Polarsirkelen 
friluftsråd. Denne uka i mai på 
Gjerøy gir ungene fra alle skolene i 
kommunen en leiropplevelse og en 
opplæring i lokalt friluftsliv. 

En av de mange tingene Fritjof 
er god til, er å lage mat. Han lager 
flotte gourmetmåltid ute, av de 
råvarene som er tilgjengelige. Han 
er viden kjent for dette og reiser 
rundt og koker for de som spør, for 
det meste ute. Ett av hans mange 
«visdomsord» er: Hvorfor spise inne 
når det er inn å spise ute?

Det som er viktig for Fritjof Strøm, 
er å være ute, sammen med folk, 
formidle uteliv og glede, skape 
trygghet og å være på tur. 

Fritjof Strøm  
«Årets friluftsentusiast 2015»

Oppvarming var planlagt med 
ungdom fra Tjongsfjord, her sang 
Mathilde Sofie Seljevoll på 14 
år to sanger. Hun har tidligere 
vært med i UKM – Ungdommens 
kulturmønstring, og lokale 
arrangement. June Vibeke Seljevoll 
var også med som lokal gjesteartist. 
Konserten er også i samarbeid 
med Vegards studio i Oslo, og 
lokale sponsorer. Turneen går i hele 
landet, reisa nå er i Nord-Norge, og 
avsluttes i Oslo.

Rødøy kommune støttet konserten 
med å betale billett for barn og 
ungdommer på skolen. Konserten 
fikk også støtte fra næringsliv. 
Arrangør var Trygve Danielsen 
artistbyrå i samarbeid med Åg 
grendelag. Konferansier var Elin 
Danielsen på Åg grendehus.

I salen var 40 mennesker unge og 
eldre, og av de ca. 10 i skolealder. 

Leder André Holstad med mikrofonen midt i bildet. 
Til høyre Vegard Kleftås Sleipnes.

André Holstad er vokal og spilte tangenter, han hadde med 
seg band med gitar, bass og slagverk. Med i bandet er 
Vegard Kleftås Sleipnes. Vegard kommer fra Tjongsfjord og 
har gått musikkens vei. Stilen de spilte var rock. I salen satt 
både eldre og unge, det var kaffesalg av Åg grendelag.

TeKsT OG fOTO: Ole edGar nilssen

ANDRÉ HOLSTAD AND THE SAINTS
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Har du lyst 
til å bli 
meddommer?

Rødøy kommunestyre skal innen 1. juli 2016 velge 
meddommere til lagmannsretten og tingretten, og 
jordskiftemeddommere til jordskifteretten. Det skal 
i tillegg fremmes forslag til skjønnsmedlemmer som 
velges av fylkeskommunen. 

Valget gjelder for perioden 1. januar 2017 til  
31. desember 2020. Domstolloven § 70 setter 
følgende krav til valgbarhet:

Den som velges, må ha tilstrekkelige 
norskkunnskaper, og for øvrig være personlig egnet til 
oppgaven.

I tillegg må vedkommende

1. være over 21 år og under 70 år, ved 
valgperiodens start,

2. ikke være fradømt stemmeretten i offentlige 
anliggender,

3. ikke være under offentlig gjeldsforhandling 
eller konkursbehandling eller i 
konkurskarantene,

4. stå innført i folkeregisteret som bosatt i 
kommunen på valgdagen, og

5. være statsborger i Norge eller et annet nordisk 
land, eller ha stått innført i folkeregisteret som 
bosatt i riket de tre siste år før valgdagen.

Informasjon om domstolenes arbeid finner du på 
nettsiden www.domstol.no

Ønsker du å melde deg som kandidat til et av 
vervene, eller har du forslag til andre kandidater, kan 
det meldes inn til postmottak@rodoy.kommune.no 
innen 1. mars 2016. 

Hallen forventes ferdigstilt til jul. Bildet øverst viser 
montering av klatreveggen. Den vil ha en bredde på 5,5 
meter og en høyde 7 meter. I tillegg blir det en liten 
buldrevegg på den ene siden på ca. 3 meter. Bildet viser 
også et av de nedsenkbare basketballstativene. 

Bildet nederst er fra teknisk rom, der det er mye rør, og 
et avansert system for oppvarming av hallen.
Det er boret 5 stk. hull av 180 meters dybde (og med 
diameter 6 tommer) ned i fjellet som er tilknyttet en 
varmepumpe. Denne varmepumpen leverer vannbåren 
gulvvarme til garderober, dusjer, sosialt rom, og 
inngangsparti/vestibyle. Selve hallen varmes opp av 
luft via ventilasjonsanlegget, og dette er også tilkoplet 
varmepumpe/borehull for mest mulig energi-økonomi.

TJONGSFJORD SKOLE OG RØDØYHALLEN
Tjongsfjord skole har hatt byggingen av hallen tett på 
hverdagen, og alle i skolemiljøet ser fram til å ta hallen 
i bruk. Vi har vært inne og sett i hallen, og vi ser at 
det vil gi oss nye flotte muligheter i skolehverdagen. 
Tjongsfjord skole håper å benytte hallen i en del 
aktivitetsfriminutt, i tillegg til kroppsøvingstimer, 
turneringer, idrettsdager og på SFO. Vi ser på dette 
som en mulighet til å utvikle store sammenkomster 
som bordtennisturnering, volleyballturnering og 
idrettsdager, og håper at vi kan invitere alle elevene i 
Rødøy til å delta på slike arrangement, det gir også en 
helt annen mulighet for å ta i mot publikum. Hallen gir 
oss også muligheter til å jobbe med andre aktiviteter 

i kroppsøvingen som håndball, basketball og klatring. 
Alt i alt tror vi at Rødøyhallen gir et stort løft for idrett 
og fritidsaktivitetene i Rødøy kommune, dette er en 
formidabel gave til barn og unge.  

RØDØYHALLEN ÅPNES OFFISIELT LØRDAG 23. JANUAR  
KL. 12.00. PROGRAM FOR DAGEN BLIR NÆRMERE 
ANNONSERT. ALLE ER VELKOMMEN! 

Rødøyhallen
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TeKsT: Ole edGar nilssen 
fOTO: raGnHild aaKre seljevOll

Det er gjort funn fra steinalderen i området, og bruken 
av flintstein til redskaper ble forklart. Vandringen gikk 
videre opp til steinformasjonen som av sagn kalles 
Jurkjerringa og er kjent fra gammelt av i bygda. Det 
antas at navnet kommer fra gygr – ei trollkjerring! 

Gårdsnavnet Tjong - trolig fra Tjodanger , ble gitt 
forklaring som fjorden der det er folk. Det er gjort funn 
fra en jernaldergård i bygda.

Turen gikk så inn om et par av gårdene. På Vollan 
fikk vi se kvernstein fra den tidligere bekkekverna og 
fikk høre historia om stuehuset. Videre gikk vi den 
gamle veien ned til Falchgården, der Lillian Falch viste 
fram hagen med mange gamle tre og busker. Så gikk 
veien ned til den gamle skolen i Tjong på omvisning i 
klasserommet, og noen hadde hatt sine skoledager der. 
Skolen hadde også internat for de som hadde lengst 
hjemvei. Kommet fram til endemålet på Falchbrygga, 
hadde Tjongsfjord husflidslag ordnet kaffe og vafler. 

Ved kaffen fortalte Kolbjørn Lorentzen, tidligere 
skolesjef, om skolehistoria i Rødøy og om 
skolebygningene rundt om i kommunen, og om 
lærernes undervisning før. Det ble reist i alt åtte 
skolebygninger i det tidsrommet først på 1900-tallet i 
Rødøy kommune.

Kulturvandring i Tjongsfjord
Årets kulturminnedag ble markert i Rødøy historielag søndag 13. sept. Turen samlet ei stor gruppe 

på rundet 40 folk på tur, ledet av Torsten Simonsen og Inger Tjong som kjentfolk,  
og som orienterte om arkeologiske funn fra forhistorien.  

Inger Tjong forteller om Jurkjerringa
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Båtbygger´n på Kjerringøy
Mandag 16. november var det foredrag på Falch Gamle handelssted med  
Ulf Mikalsen, båtbyggeren fra Kjerringøy. 

Ulf er etablert som båtbygger og sjølstendig næringsdrivende, og på 
Kjerringøy har han reist et tradisjonelt båtskøt for bygging av båter opp 
til 45 fot. Ulf bygger nye nordlandsbåter, spissbåter og prammer, og han 
restaurerer båter. Det hender han også tar oppdrag utenfor båtbyggeriet. 
Noe snekkerarbeid, lafting og stavbygging. Dette gir variasjon og litt ekstra 
inntekt! 

I 2006 ha han ut ei bok om spissbåtbygging i Rana. Boka tar for seg 
historien om spissbåten som tradisjonsbåt. En følger bygging av en spissbåt 
fra strekking av kjøl til den er ferdig smurt. 

Ulf holder foredrag i tillegg til båtbyggingen, og det var slik han tok turen 
til Rødøy og Falch gamle handelssted den 16. november. Forsamlingen 
fikk være med å bygge en flott liten nordlandsfæring, under ledelse av 
båtbyggeren selv. De frammøtte fikk god servering med smørbrød og kake. 
Etter mat og foredrag ble det omvisning i Storbrygga, og mye båtprat. 
Båtsamlinga er en stor og fin samling, og Ulf skrøt av båtene og stedet.

Ulf er medeier i fembøringen «Kjerringøy». Den blir seilt korte turer og 
lange turer etter kysten vår. «Det blir nok ikke lenge før vi kjem seilende 
inn fjorden her», sa han Ulf, «før her er det flott natur og fine fjorder. 
Tjongsvika og Falch gamle handelssted venter han og båten «Kjerringøy». 

Lørdag 12. september opprant med 
et nydelig vær. Det var som vi fikk 
skjenket en ekstra sommerdag i 
gave, særdeles fin og varm, nesten 
midt i første høstmåned. 

TeKsT: sOlGun Granlund sTOrHauG

I Oldervika skulle det bli konsert 
på ungdomshuset og musikerne 
ankom utover formiddagen med 
vekselvis egen båt og med ferga. 
Samtidig som det ble rigget til på 
ungdomshuset og oppvarming 
og lydprøver gikk sin gang, var 
det mye aktivitet rundt omkring. 
På det nye flytekaianlegget var 
noen driftige menn i arbeid med 
landgangen. Oldervikhammeren 

velforening hadde folk i sving på 
dugnad på veien mot Sætervika. 
Utenfor butikken avviklet to 
damer utekafé med kaffesalg og 
vaffelsteking og mange satte nok 
pris på dette tilbudet. I solveggen 
på ungdomshuset var det en svært 
varm sydentilværelse. Klokka 
14.30 startet konserten som hadde 
tittelen ”Småkratt på krøttersti” og 
nesten 40 tilhørere fikk med seg 
denne magisk flotte opplevelsen. 
Alle tekstene til de 17 sangene er 
skrevet av Amanda Johansen som 
trådte sine barnesko i Sørfjorden. 
Lyder Storhaug hadde satt musikk 
til tekstene. Amanda Johansens 
tekster er jordnære og vitner om 
en evne til å observere naturen 
og omgivelsene på en måte som 

kanskje ikke mange andre gjør. 
Tekstene inneholder betraktninger 
av natur, levesett og livet generelt. 
Som eksempel kan nevnes tekster 
om småfuglene og rosene i hagen, 
sommerturer med båt i skjærgården, 
den gamle sommerfjøsen og 
gjengrodde stier. Oppskriften på 
krøkebærsaft fikk vi også servert på 
rim! I flere av tekstene uttrykkes stor 
takknemlighet til vår skaper for livet 
og skaperverket.

De som sto for det musikalske 
var Lyder Storhaug (piano og sang), 
Tone Hammersmark Olsen og Gunn 
Aakre Strøm (begge med sang), 
Slava Korneev (sang og trompet), 
Daniel Trolie (bassgitar) og Maria 
Frolova (fiolin).

Magisk dag i Oldervika
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Nå er det snart jul, også på biblioteket. Her er et lite utvalg av bøker som kan lånes. Noe er nytt og noe er noe er 
skrevet for mange år siden. Når nettene blir lange og kulda setter inn, så les ei god bok! 

B i b l i o t e k e t  

KYSTTOKTET MED M/K BØLGEN  
AV YNGVE BROX GULDBJØRNSEN OG  
KENNETH DIDRIKSEN
Boka Kysttoktet med M/K Bølgen, møte med kystfolket 
langs kysten av Helgeland og Salten er skrevet av to 
karer fra Rødøy.  Den er en populær bok og mange har 
hatt stor glede av å lese den. Boka ble gitt ut Brox-
Media i Rødøy kommune i 2014, og kommer nå i nytt 
opplag. 

Med den 100 år gamle kutteren MK Bølgen har 
Yngve Brox Guldbjørnsen og Kenneth 

Didriksen gått 
til spennende 
kystsamfunn på 
Helgeland og i 
Salten. De har 
levert sommerstoff 
til oppdragsgiverne 
Meløyavisa, 
Helgelands Blad og 
Avisa Nordland, og 
i denne boka har 
de samlet noen av 
opplevelsene. Turen 
går fra Herøy i sør til 
Bodø i nord. Det er 
bare å mønstre på. 

USANNSYNLIG RIK  
AV ASLE SKREDDERBERGET
Hvordan er det mulig at aksjeskeptiske norske borgere har endt opp som 
verdens største aksjonærer og eiere av Times Square og Regent Street? Les 
den usannsynlige historien om oljefondet – en fortelling fra Løvebakken til 
Wall Street.

Tidlig på 1990-tallet sto det 0 kroner på Oljefondet. I dag er fondet 
verdt 7000 milliarder kroner. Ola og Kari Nordmann er blitt verdens største 
aksjonærer og eier cirka 1 prosent av verdens aksjer.
Mange land har som Norge funnet enorme naturressurser å berike seg 
på. Men ingen andre nasjoner kan vise til en lignende forvaltning av 
rikdommen. Oljefondet er slik sett det nærmeste Norge har kommet å 
etablere en global merkevare. Paradoksalt nok vet vi selv forbausende lite 
om oljefondet. Asle Skredderberget forteller om den spennende politiske 
forhistorien til fondet, om den spede starten på 90-tallet og hva som 
skjedde på 2000-tallet etter den veldige veksten i oljeprisen. Historien er 
nesten like usannsynlig som et folkeeventyr.

bøker til jul

Heisann og hoppsann 
og fallerallera,  
om julekvelden da skal 
alle sammen være glad.
- Alf Prøysen
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EN SJØENS HELT, BLODIGE STRENDER  
AV JON MICHELET
Blodige strender er fjerde bind av romaneposet En sjøens helt, og fortsetter 
der Gullgutten slapp, i april 1942. Tjueåringen Halvor Skramstad befinner 
seg i New York etter at båten hans, M/T Vivian, ble torpedert utenfor  
Palm Beach i Florida. I New York har Nortraship arkiver med såkalte Bad 
Elements Lists, det vil si lister med navn på sjøfolk som har begått forseelser 

eller på annen måte anses som 
skadevirkende. Et sted i dette arkivet 
finnes Halvors navn. 

JUL MED PRØYSEN
Ingen jul uten Prøysen! Denne boka samler kjente og kjære fortellinger 
og sanger, som Musevisa og Julekveldsvise sammen med fortellinger om 
Teskjekjerringa, Snekker Andersen og mange flere. elegnet til høytlesning i 
advent og juletid.

Det er bestemoren som strikker de grønne vottene Ragnar får til jul. 
Men så er han så uheldig å miste den ene votten allerede første dagen han 
bruker dem. Votten legger ut på en lang reise, og før den kommer tilbake 
til ham, har den vært vidt omkring. Den har møtt både elg og mus og 
snømenn og grisunger, og hvordan alt gikk til, kan du lese om i denne boka.
Bakerst i boka finner du melodiene på sangene som er en del av denne 
fortellingen.

DEN TOMME PLASSEN I VITRINESKAPET  
AV INGAR SLETTEN KOLLOEN
Den tomme plassen i vitrineskapet har lenge framkalt et smertelig savn hos 
Dronningen, og hun gir Kabinettsekretæren et oppdrag: Skaff meg det jeg 
ønsker meg over alt i verden!

Men historien begynner ikke bare der.. Den begynner også i en nedarvet 
leilighet i Sorgenfrigade i København, der den trofaste og lett enfoldige 
Margrethe fra Den Kongelige Porcelainsfabrik har bodd hele sitt liv. Nå har hun 
fått sparken og må straks ta arbeid som vaskedame på TransportCentralen, for 
å overleve og for å underholde sin slabbedask av en mann, Hr. Jeppsen, som 
hun i vanvare giftet seg med for seks år siden. Hun fantaserer om å drepe ham. 
Men det skal hun slippe, for snart faller hun inn i en rekke av hendelser som 
bringer henne og hjelperen Magdelone, som ser skjønnheten i ethvert ansikt, på 
en ellevill ferd mot Norge, mot brustne 
drømmer, dronningrød leppestift og 
spirende kjærlighet.

MANUELAS BAKEBIBEL  
AV MANUELA KJELIEN 
Manuela er et unikum. Hun har 1,3 
millioner følgere på Instagram og 
er hestehoder foran andre norske 
bloggere. Hun elsker å bake og hun 
baker de vakreste kaker hver dag 
fra tidlig morgen til sent på kveld. 
I denne boken har hun samlet alle 
sine favoritter i det som har blitt en 
personlig kakebibel. Den inneholder 
alt du noen gang bør vite om 
kakebaking. 

En bok er en gave du 
kan åpne igjen og igjen.
- Garrison Keillor
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Rødøy kommune har nå tre leger. Kommuneoverlege 
Olav Kornelius Ovaa, kommunelege Hedda Herder 
Nilssen og kommunelege Siv Gyda Aanes. 
Det arbeides systematisk med å utvikle legetjenesten når 
det gjelder fagfeltet kronisk sykdom, og her er diabetes 
og cancer viktige satsingsområder. I tillegg er møtet med 
kvinner og kvinnesykdommer et viktig satsingsområde. 

Fagutvikling av personell innen helse og omsorg med 
psykisk helse vektlegges. Dette gjelder både på Rødøy 
og på fastlandet. 

Legevaktsordningen er inne i en spennende utvikling. 
Kommunen har bidratt til at en har en legevakt som 
fungerer godt etter nasjonale retningslinjer. Flere leger 
i vaktordningen har ført til et bedre tilbud. Dette i 
tillegg til et nytt innredet akuttrom på Rødøy fører til en 
betydelig forbedring på legevakttilbudet.

KONTAKT LEGE
RING 113 FOR ØYEBLIKKELIG HJELP

Legevakt: 116 117  når fastlegen ikke er tilgjengelig 
og hjelpen ikke kan vente.

Legekontor/fastlege: 75 09 88 50 (timebestilling, 
råd, resepter). Telefonen er betjent kl 9:00-13:00 
mandag-torsdag. Fredag stengt.

Timebestilling for konsultasjoner og blodprøver er 
nødvendig. 

HELSESØSTER
Telefon: 959 65 660

kl 10:00-15:00 mandag-torsdag,  
kl 09:00-12:00 fredag

Send gjerne også SMS. Helsesøster følger legedagen 
på de ulike plassene, også om bord.

KONTORDAGER
Kontordager og -steder mandag til torsdag  
ca. kl 09:00-15:00.

Mandag Rødøy 
Tirsdag Kila/Tjongsfjord
Tirsdag Nordnesøy, Storselsøy, Myken i  
 oddetallsuker
Tirsdag Kilboghavn, Sørfjorden, Melfjorden i  
 partallsuker
Onsdag Kila/Tjongsfjord
Torsdag Gjerøy, Selsøyvik, Sundøy i oddetallsuker
Torsdag Jektvik i partallsuker
Fredag Stengt

Tirsdager og torsdager avvikles øyene på 
ambulansebåten, avhengig av timebestilling på 
forhånd. 

Legetjenesten
 

Mulig asylmottak 
Nord-Norsk Mottakssenter planlegger å opprette 
asylmottak for enslige mindreårige asylsøkere ved 
Tjongsfjord gjestegård i Kila. Selskapet skal ha 
inngått avtale om leie av gjestegården, og har levert 
inn tilbud til UDI som tildeler avtaler om drift av 
asylmottak. 

Rødøy kommune ble orientert per brev om planene, 
og har avholdt møte med driftsoperatøren for å 
kunne forberede et eventuelt mottak. 

Det søkes om mottak for 30 enslige mindreårige, 
det vil si barn i alderen 15-18 år. Et mottak for 
enslige mindreårige er en omsorgsinstitusjon der 
driftsoperatøren tilsetter personale som skal ivareta 
omsorgen for dem. Bakgrunnen er at det for 
tiden kommer et stort antall asylsøkere til landet, 
og at det er et stort behov for husly til alle som 
ankommer landet.

Mandag 9. november inviterte Tjongsfjord 
lokalutvalg til folkemøte om mulig asylmottak. 
Møtet fant sted på samfunnshuset, og mange 
av bygdas befolkning fant veien dit. Her var 
representanter for Nord-Norsk Mottakssenter, 
politiet og kommunens administrasjon og politikere 
til stede for å informere om en eventuell etablering 
av asylmottak i Kila.

Kommunen vil få ansvar for blant annet 
helsetjeneste og norskopplæring. Legene og 
helsesøster vil i samarbeid ivareta nødvendig behov 
for helsetjenester. Alle barn og unge som bor i 
Norge, har rett til opplæring. Det er kommunene 
som er ansvarlige for å oppfylle denne retten. Det 
er vanskelig for kommunen å planlegge et fullverdig 
tilbud før en kjenner utdanningsnivået på dem som 
skal bo i mottaket, men det er likevel viktig at man 
kommer i gang med et opplæringstilbud så snart 
som mulig. 

Kommunen er innstilt på å ta imot asylsøkerne 
som måtte komme til Rødøy på best mulige måte. 
Det er viktig å etablere et godt samarbeid med 
de som driver mottaket. Mens kommunen venter 
på henvendelse fra UDI om tildeling av avtale, må 
man forberede å legge til rette for de oppgavene 
etablering av et asylmottak i kommunen måtte 
medføre.

UDI har nå sendt ut en beklagelse om at tildeling 
av kontrakter har dratt ut i tid på grunn av høyt 
arbeidspress. Beslutninger om dette vil skje i uke 
50, så det blir etter at Rødøy-løva går i trykken at 
dette eventuelt blir avgjort.
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I hvert nummer av Rødøy-løva vil 
kommunelegene ta opp et viktig 
helsetema. Først ut ønsker vi å 
informere litt om hva som kan være 
signaler på alvorlig sykdom hos både 
kvinner og menn, og som bør gjøre at 
du oppsøker fastlegen din.

TeKsT: siv Gyda aanes, 
KOmmuneleGeviKar

BRYSTKREFT
Brystkreft er den hyppigste formen 
for kreftsykdom hos kvinner, men 
kan også oppstå hos menn. Det er 
viktig og selv undersøke brystene 
regelmessig, gjerne i dusjen. Kjenn 
gjennom brystene etter kuler, 
klumper, se etter inndragninger/
søkk i huden, plutselig inndragne 
brystvorter eller endret utseende 
av brystene. Rødhet, sår, sekresjon 
fra brystvortene eller klumper i 
armhulen/ over kravebenet bør også 
undersøkes av lege. Dersom du 
har en nær slektning(mor, søster, 
datter) som får brystkreft, og særlig 
i ung alder, bør du oppsøke lege for 
å diskutere om du bør ha tettere 
oppfølgning/undersøkes. I Norge 
tilbys det mammografiscreening 
(en spesiell røntgenundersøkelse av 
brystvevet) til alle kvinner mellom 
50-69 år hvert 2.år for å kunne 
oppdage brystkreft på et tidlig 
stadium.  

PROSTATAKREFT
Prostatakreft er den hyppigste 
kreftformen blant menn. Symptomer 
på prostatakreft kan være hyppig 
vannlating, vansker med å få tømt 
urinblæren skikkelig eller med å 
komme i gang med vannlating 
samt at du må opp om natten 
for å late vannet. Blod i urin kan 
også være et tegn. Dersom du har 
noen av disse symptomene, bør 
det tas en blodprøve som heter 
PSA(prostata-spesifikt antigen, 
et stoff som normalt skilles ut fra 
prostatakjertelen), en urinprøve 

og i tillegg vil legen undersøke 
prostatakjertelen. Det er ikke 
anbefalt å ta PSA uten at man har 
symptomer som nevnt ovenfor, eller 
funn ved undersøkelse av kjertelen, 
da denne markøren er upålitelig, og 
ikke har vist dokumentert nytte for 
friske menn uten symptomer.  Men 
den er svært nyttig når prostatakreft 
er oppdaget for å følge effekt 
av behandling, samt utvikling av 
sykdommen. 
Testikkelkreft
Testikkelkreft er en sjelden sykdom, 
men rammer unge menn i 20-40 
års alderen. De fleste oppdager 
en avgrenset kul i testikkelen, evt 
en hard testikkel og/eller økning/
minkning av størrelse. Du kan 
kjenne lettere smerte, stikninger 
eller tyngdefornemmelser i den 
angrepne testikkelen. Det er viktig 
å selv kjenne gjennom testiklene 
regelmessig, for å oppdage 
endringer. 

LIVMORHALSKREFT
I Norge tilbys alle kvinner mellom 25-
69 år å delta i screeningprogrammet 
for å få tatt en celleprøve fra 
livmorhalsen hver 3.år. Dette 
gjøres for å oppdage forstadier av 
livmorhalskreft(celleforandringer) 
forårsaket av HPV-virus, som da kan 
behandles. Etter at man begynte 
med dette, har antallet krefttilfeller 
i livmorhalsen gått ned med 60-70 
%. I tillegg vaksineres nå jenter i 
7.klasse mot dette viruset. 

Laboratoriet kan finne 
forandringer som virker unormale, 
men som ved nye undersøkelser 
viser seg å være normale funn. 
Derfor er det god grunn til å ha 
et avslappet forhold til om du 
får beskjed om at ny prøve må 
tas. Dette fordi enten fordi den 
første prøven ikke var bra nok, 
eller de trenger en ny kontroll 
for å forvisse seg om at det ikke 
er celleforandringer som krever 
tiltak. Ofte er det slik at ny prøve 
ikke behøver å tas før det er 
gått et halvt eller ett år. Tegn på 
livmorhalskreft kan være unormal 
blødning mellom menstruasjonene, 
under eller etter samleie, eller etter 
overgangsalderen. Uvanlig utflod 
som er vandig, pussfylt, blodig eller 
illeluktende. Andre tegn kan være 
smerter i underlivet eller magen, 
spontant eller ved samleie. 

Bestill time hos fastlegen din 
dersom det er noe du ønsker å 
diskutere eller er urolig for sykdom.  
Kreftforeningen har internettsider 
med lettlest informasjon (www.
kreftforeningen.no), og man kan 
også ringe dem for å få svar på 
spørsmål (800 57 338), evt chat.

Kilder: 
Norsk legehåndbok (legehandboka.no)
Kreftforeningen.no

#SJEKKDEG
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TeKsT OG fOTO: rOlf inGe sleiPnes

Det sløses ikke med tid når 
lønnsomme prosjekter skal i gang, 
og allerede nå har 13-14 mennesker 
fått jobb på anlegget.  Samtidig er 
det ikke lenger enn et par måneder 
siden jeg sammen med blant annet 
Bjørn Kymre i Innovasjon Norge, 
Dagens Næringsliv, ordfører Olav 
Terje Hoff og masse fine gjester fra 
fjern og nær besøkte Myken – og 
fikk være med på en spektakulær 
åpning av whisky-satsningen der.  
Om to år er whisky fra Myken i salg 
på Vinmonopolet. 

Og i tillegg til det tradisjonelle 
næringsarbeidet i Rødøy toppes 
aktivitetene gjennom oppstart av 
Smiberg og Storåvatn-utbyggingen i 
2015. Der har Salten Kraftsamband 
og Helgeland Kraft forent sine 
krefter – og startet opp med den 
største vannkraftutbyggingen 
i Norge på over 10 år. En del 
lokale bedrifter i Rødøy leverer 
allerede en del varer og tjenester til 
utbyggingen.

NYE UTFORDRINGER
Ja, det rører seg i Rødøy, og det er 
flere spennende ting på gang både 

på øy og fastland. Og man kan 
trygt si at det har vært mye «stang 
inn» i det siste i næringslivet– og 
det vil stille nye og andre krav til 
kommunen de neste ti årene på 
bolig og støtte til næringslivet 
for å lykkes videre. Effektene har 
kommunen ennå ikke full oversikt 
over. 

FOKUS OG HARDT ARBEID
Flaks er utvilsomt er medvirkende 
årsak, men det viktigste med de 
som har lyktes er at de er villige 
til å ofre det meste for å få til. Jeg 
må innrømme at da jeg begynte å 
jobbe med næring i Rødøy for fem 
år siden – var det ikke en fremmed 
tanke å få til smoltproduksjon 
i Rødøy eller flere etableringer 
innenfor turisme og reiseliv. Det 
skulle egentlig bare mangle – da 
Rødøy kommune både er en av 
de vakreste kommunene i Norge, 
og samtidig er en av de største 
oppdrettskommunene ikke bare 
i Nord-Norge, men i hele Norge.  
Omsetningsverdien av slaktet laks 
fra fjordene i Rødøy har passert en 
milliard for lenge siden.

Men jeg må innrømme at jeg aldri 
forutså spektakulære etableringer 

som whisky på Myken, Bamsehuset 
til Linda Olsen, parfyme på Rødøy 
eller mulig nybrottsarbeid på Gjerøy 
for å skape bedre miljøløsninger 
innenfor oljenæringen. Jeg forutså 
heller ikke hvor mange flotte folk 
jeg skulle møte – med en genuin 
interesse for å skape. Å vise at det 
umulige – det er mulig. Det handler 
om en god ide, evne til å utvikle 
den kommersielt og til slutt evne 
til å stå løpet når alle motbakker 
og hindringer gjør sitt beste for å 
få deg til å krype tilbake til start. 
Rødøy har mange av disse. Når 
Selsøyvik Havbruk as i samarbeid 
med Kvarøy er de første fra Norge 
som oppnår sertifisering av store 
amerikanske matvaregiganter 
samme år som en kar fra Våga blir 
årets Suzuki-forhandler i Norge 
– så har kommunen ingen ting å 
skjemmes over. Vi må bare bli flinke 
til å fortelle suksesshistoriene. 

Vi har selvsagt også prosjekter 
vi ikke har lyktes med så langt. 
Grafitten på Nordværnes er neppe 
utvinnbar med dagens teknologi, og 
vi har ikke funnet nøkkelen til  
Fritjof Strøms utrolige spennende 
univers rundt biofilter og miljøtiltak 
innenfor oljebransjen. Vi har ikke 
gitt opp – noen ganger tar det 
umulige bare litt lengre tid. 

ETABLERINGER MÅ VÆRE 
KOMMERSIELT INTERESSANTE
Det er ikke mangel på beskjedenhet 
som gjør at jeg trygt kan slå fast at 
jeg ikke kan ta æren for det som 
har skjedd kommersielt i Rødøy 
disse årene. De etableringene som 
har kommet på min vakt har i stor 
grad skjedd fordi ideene har vært så 
gode forretningsmessig, at folk med 
penger har vært villig til å investere 
og satse sine penger på det, og de 
har også fått bankene sine med seg. 

Min rolle har vært å lete frem 
disse personene og de ideene 
de har – eller være den som 
næringslivet kan ta kontakt med. 

På post i Rødøy 
kommune i fem år

Det er snart jul i 2015, og et av verdens største 
smoltanlegg bygges nå i Reppen i Rødøy. 
Oppstarten skjedde sommeren-2015, og nå ett 
år etter – er nesten alle hallene reist, og i 2016 
settes den første rogna i produksjon. 

I Reppen investeres det  over 300 millioner kroner i smolt.
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Og i den grad jeg har kunnet bidra til å hjelpe dem og 
eksisterende næringsliv med å avklare forretningsplaner, 
problemområder og muligheter, så har jeg kunnet spille 
en rolle for å få fremdrift, og bistå i søknadsarbeidet. Vi 
har i langt større grad enn da jeg startet klart å aktivere 
Innovasjon Norge som bidragsyter.  

I 2015 er det nå like mange saker fra øyene som 
fra fastlandet i Rødøy som er forelagt Innovasjon 
Norge. Jeg er litt stolt over det – fordi nyskapning 
og grunderegenskaper har ingen forhold til øy eller 
fastland, stort eller lite sted. Jeg unner også alle å 

kunne fått oppleve å se reaksjonen til saksbehandlere 
i Innovasjon Norge da Roar Larsen og Jan Hellstrøm i 
2014 svarte «100 nei, bare 5-6»  da de ble spurt om 
whisky-etablering var mulig på et sted med bare ca. 100 
fastboende. 

STARTEN OG UTVIKLINGEN
Jeg ble forespurt om et konsulentoppdrag i to år der 
hovedoppgaven skulle være å prøve å bidra med det 
nettverket og de erfaringene/kunnskapen jeg hadde. 
Spørsmålet trigget meg, og jeg valgte å si ja til to år. Nå 
har det gått fem år. 

I første kvartal 2015 var det innbyggertallet på 1269. 
Første kvartal i 2015 var sågar Rødøy kommune den 
eneste på Nord-Helgeland med økning i folketallet. Jf. 
Rana Blad 17.11.2015. De siste 58 årene er folketallet i 
kommunen mer enn halvert – fra 2748 i 1957 til 1269 
i 2015. Og det bildet er typisk for mange kommuner 
langs kysten. Samtidig skapes det stadig større verdier 
i mange kommuner som Rødøy, gjennom havbruk, 
oppdrett og de mer tradisjonelle næringene, mens 
kommunikasjoner på spesielt hav bygges ned og 
foreldes. Det er en kjempeutfordring. 

God og aktiv næringsutvikling blir en nøkkel 
til å stabilisere og forhåpentligvis snu også 
befolkningsutviklingen i Rødøy – slik det blir for alle 
kystkommuner. 

Det jobbes med store parallelle utredninger i forhold 
til fremtidig kommunestruktur, slik at ser en 40-50 
år frem i tid så blir det trolig mest avgjørende for 
bosetningen i dette området å fokusere på å skape 
varige arbeidsplasser i den enkelte krets i de kretser som 
i dag går under navnet Rødøy kommune. 

På Myken med sine seks fastboende skapes et whisky-eventyr.  
Klar for prøvesmaking.

På Selsøyvik har Aksel Olsen og  
Tone Hammersmark Olsen skapt  
et næringseventyr.
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Nye utleieboliger

Salget innebærer at RLKs 
nettvirksomhet vil bli integrert i 
Nordlandsnett med virkning allerede 
fra 1. januar 2016. 

Samling av en stor og solid 
nettvirksomhet i  Nordlandsnett vil 
ha en positiv virkning for nærings-
utvikling og forsyningssikkerhet i 
hele regionen. Strategien er også 
i samsvar med sentrale offentlige 

myndigheters ønske om større og 
mer rasjonelle enheter innen norsk 
nettvirksomhet.

Fra å ha av de høyeste nettleiene 
i landet vil nå kundene i dagens 
RLK nett få av de laveste. For 
en normalhusholdning vil 
salget medføre en månedlig 
kostnadsreduksjon på 300-500 
kroner.

Enighet om salg av 
RLKs nettvirksomhet 
- kundene vil få lavere strømregning

Kommunestyret har vedtatt å bygge 
8 nye utleiboliger, 4 i Jektvik og 
4 i Tjongsfjorden. Boligene er av 
samme type som kommunen bygde i 
2011/2012. 

Det skal bygges vertikaldelte 
tomannsboliger med treroms 
leiligheter. Bruttoareal er 71 m2. pr 
leilighet.

Boligene skal bygges på 
sørvendte, solrike tomter ved 
fergeleiet i Jektvik og i det 
kommunale boligfeltet i Kila. 
Prosjektet har en kostnadsramme 
på ca. 18 millioner. Boligene skal 
ferdigstilles og være innflyttingsklare 
i september – november 2016.

Boligene skal møte det stadig 
økende behovet for utleieboliger 
i kretsene, blant annet som følge 
av det nye smoltanlegget som 
Helgeland Smolt har under bygging 
i Reppen.

Generalforsamlingen i Rødøy-Lurøy Kraftverk AS (RLK) hvor Rødøy kommune 
er representert som eier har vedtatt å selge RLKs nettvirksomhet til 
Nordlandsnett AS (Nordlandsnett), som omtalt i Rødøy-løva #3/15. Dette 
innebærer at både husstander, bedrifter og offentlige kunder i Rødøy 
kommune kan glede seg over å få langt rimeligere nettleie i fremtiden. 

Boligene som er bygget i Jektvik (over) og Tjongsfjorden (under).
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Prosjektet dreier seg om en utbygging av det 
eksisterende omsorgssenteret med i størrelsesorden ca. 
1000 m² gulvareal.
TeKsT OG fOTO: KjeTil Hansen

Utbyggingen skal gi plass til 12 stk. nye sykehjemsrom 
av moderne standard med egne bad, med tilhørende 
fellesarealer, samt funksjoner som personalrom/vaktrom, 
kontor/møterom, skyllerom, vaskerom, lintøyrom, 
laboratorium, etc. etc.

Rommene blir organisert i 2 stk. «bogrupper» à 
henholdsvis 8 og 4 rom.

Videre blir det en liten andel kjeller på ca. 50 m² der 
det vil bli heis og trapp, som vil gjøre det mulig også 
for HC-brukere å kunne bevege seg mellom 1. etg. og 
kjeller. 

Det vil bli etablert ny hovedinngang (inngangsparti) i 
overgangen mellom nytt og eksisterende bygg.

Kommunen har i egen regi, og med innleid 
entreprenør, utført nødvendige omlegging av veg, 
kabler og ledninger for å klargjøre tomten for 
bygging, og Rødøy-Lurøy Kraftverk A/S har lagt om en 
høyspentkabel som krysset tomten.

Tomten er slik sett klargjort for bygging, dårlige 
masser er trauet ut og kjørt bort, og det pågår nå 

innfylling med kvalitetsmasser (grov 
pukk) som vil bli fundament for det 
nye bygget.

Selve bygget planlegges utført 
i en totalentreprise, og det pågår 
nå arbeider med å ferdigstille 
anbudsgrunnlaget for denne.

Det planlegges utsendelse på 
anbudsrunde før jul 2015, og oppstart 
på de fysiske arbeidene i denne 
entreprisen i mars 2016.

Hele prosjektet har en 
kostnadsramme på kr 36.664.000 
inkl. mva., og en har fått tilsagn 
om tilskudd på kr 20.165.000 til 
prosjektet fra Husbanken.

Personalet ved Alderstun har vært 
deltakende i arbeidet med planlegging 
av bygget. Prosjektet planlegges 
ferdigstilt i mai 2017.

Alderstun omsorgssenter  
bygges ut
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JORDBRUKSAREAL
Etter produksjonstilskudd har vi 
disse arealklasser:

Fulldyrka jord – jord som er pløyd, 
og kan pløyes igjen

Overflatedyrka jord – jord som er 
rydda og kan høstes med maskin, 
kan ofte ikke pløyes.

Innmarksbeite – beitemark med 
minst 50 % dekke av beitegras, 
med kulturpreg fra bruk med dyr.

DRIVEPLIKT
Jordbruksareal har driveplikt for 
eierne etter jordloven. Driveplikten 
er blitt innskjerpet av myndighetene 
fra 2009. Driveplikten oppfyller eier 
ved å ha egen drift med høsting, 
eller leie bort til andre aktive 
gårdbrukere som høster arealet.

JORDLEIE
Leie av jord skal gjøres med 
skriftlig avtale. Kommunen kan 
sende skjema for leieavtale for 
jordbruksareal til den som spør om 
det. Partene kan skrives avtale med 
egen tekst.

Leier har rett til å få leie jord i 10 
år. Det er for at bruker skal ha nytte 
av arbeidet han legger ned med 
gjødsling og kalking, jordprøver, 
pløying og gjenlegg med nytt gras, 
grøfting , gjerder o.l. Det er jordeier 
og letetaker/gårdbrukersom må 

finne hverandre og gjøre avtaler og 
avtalens innhold spesielt for dette 
arealet. Egne momenter kan skrives 
inn under ”annet” i den alminnelige 
jordleieavtale i vårt fylke. Det er en 
avtaleformular etter vanlige regler  
for jordleie.

Inngåtte avtaler om leie av 
jord sendes i kopi til kommunen. 
Kommunen kan avvise leieforhold 
som ikke legger til rette for rasjonell 
drift. De fleste leieavtaler blir 
godkjent uten merknad. 

Leiepris avtales mellom utleier og 
leietaker. Ofte er det gratis leie, for 
eieren har nytten av at jorda holdes 
i hevd. Uten slått vil jorda etter 
tid gro igjen og bli verdiløst som 
jordbruksareal.

Se registreringer som er gjort 
hos landbrukdirektoratet.no under 
”eiendom/jordleiepriser”. Det kan 
sees på middels pris for grasdyrking 
i Nord-Norge, god jord eller dårlig 
jord.  

Det er også nevnt priser for bruk 
av kulturbeite, som kan være godt 
beite i hevd.

Egen jord og leiejord kan regnes 
med i gårdens spredeareal for 
husdyrgjødsel. 

TILSKUDD TIL DRIFT AV JORD
Kommunen forvalter flere tilskudd 
for jordbruksdrift, det er:

Produksjonstilskudd, miljøtilskudd 
for jordbruket i Nordland, 
SMIL (Spesielle miljøtilskudd i 
jordbruket) og tilskudd til drenering 
av tidligere grøfta jord.
 
GÅRDSKART
Digitale/elektroniske kart ajourføres 
av kommunen for markslag i 
jordbruksareal. Jordbruksareal 
registreres som fulldyrka 
jord, overflatedyrka jord, eller 
innmarksbeite. Innmarksbeite 
kan også være med skog som har 
beitegras. 

Ajourføring kan gjøres etter 
flybilder, og meldinger om utført 
nydyrking og ny beitemark. Eier 
har ansvar for å melde endringer i 
kart. Nye arealer skal godkjennes av 
kommunen.

GJØDSLINGSPLAN
Ved søknad om produksjonstilskudd 
er det krav om at gården har 
godkjent gjødslingsplan. I planen 
skal det være med arealer egen jord 
og leiejord. Uten gjødslingsplan 
kan gården få trekk i tilskudd. 
Det skal tas jordprøver som viser 
næringstilstand i jord med års 
mellomrom.

Gjødslingsplaner utarbeides av 
landbruksrådgiving som konsulent, 
eller av gårdbruker selv. 

Dyrka jord og beitemark er av kommunens viktige ressurser for befolkningen 
og jordbruksdrift, både som næring og bosted. Jord som høstes gir også 
kulturlandskap, både for innbyggere og for de som besøker oss eller reiser 
forbi. Jordbrukslandskapet viser lokal historie med bygninger og kulturmark. 
Jordvern er en målsetting for hele landet, både for å holde jord i stand og 
unngå nedbygging. Jordarealene har stor betydning som matvaresikkerhet 
for samfunnet.

Kommmunens forvaltning av

DYRKA JORD
TeKsT OG fOTO: Ole edGar nilssen
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Rødøy kommune ønsker å presentere noen av bedriftene 
i kommunen i de kommende nummere av «Rødøy-løva». 
Den første bedriften er Arnulf Hansen og Co AS som 
ligger i Vågaholmen. 

Bedriften er en viktig aktør for varehandelen i 
kommunen, og det har den vært i mange år. Daglig 
leder og eier Trond Hansen forteller at det er nå sjette 
generasjon som driver handel i familien Hansen. 
Bedriften ble startet for snart 200 år siden og har hatt 

lokaliteter flere steder før dagens anlegg ble etablert. 
Virksomheten har i de første generasjoner foregått i 
hovedsak i Valvær og på selve Vågaholmen, mens det 
i ca 1917 ble etablert butikk på fastlandet i Våga. Det 
første kaianlegget i Våga som kunne ta imot godsbåter, 
ble bygget i 1949 og etter dette ble all virksomhet 
bygget opp rundt kaianlegget ettersom kaiet fikk stor 
betydning for bedriften i årene etter. I alle generasjoner 
har varehandel, post og skipsekspedisjon vært 
kjerneaktiviteter hos bedriften.

Arnulf Hansen og Co driver i dag et moderne 
varehus i mange bransjer. Avdelingene her omfatter 
byggevarebutikk i XL-byggkjeden, dagligvarebutikk i 
Bunnpriskjeden, skipsekspedisjon med eget kaianlegg, 
salg av båter, motorer og fritidsartikler, samt verksted for 
service og vedlikehold, tankanlegg med diesel og bensin 
og til slutt et kommisjonslager for Fiskå Mølle AS med 
utlevering av kraftfôr, gjødsel og såvarer til landbruket. 
Det er om lag 22 faste arbeidsplasser i virksomheten, og 
bedriften har en omsetning på ca 80 millioner kroner 
netto, inkl. Fiskå Mølle. 

På spørsmål om hvordan kommunen kan legge til 
rette for næringslivet, trekker Trond Hansen fram flere 
ting. –Kommunen må først og fremst engasjere seg i 
hva som faktisk finns av næringsliv i Rødøy. Videre skaffe 
seg god nok kunnskap om hvilke behov eksisterende 
næringsliv har for videre vekst og utvikling og deretter 
evne å gjøre noe med dette slik at kommunens 
næringsarbeid blir målrettet og konstruktivt. Rødøy 
kommune må bidra til å formidle kunnskap til unge 
studenter, om hvilke muligheter som finns for arbeid i 
hjemkommunen etter endt utdanning. Det er igangsatt 

et prosjekt vedr. etablering av en rekrutteringsdatabase 
lokalt for Rødøy. En slik operativ database ville skape 
store muligheter for rekruttering av personer med 
tilhørighet til Rødøy. Ferdigstillelse og drift av denne må 
nå prioriteres, oppfordrer Trond Hansen. 

Arealutvidelse er også kritisk viktig for Arnulf Hansen 
og Co. Behovet for større areal for virksomheten er stort, 
og særlig er det et behov for areal til parkeringsplasser. 
Bedriften har hele tiden vært bevisst på å være litt i 
forkant og tilpasse seg markedet, ved å utvikle seg 
innen flere bransjer, tilpasse lokaliteter og modernisere 
anlegget, samt gjøre seg attraktiv for kundene ved å 
tilknytte seg ledende kjeder innen de ulike bransjer. 
Videre vekst og utvikling er helt avhengig av bedriftens 
tilgang på nye arealer og tilrettelegging fra kommunen.

Til sist poengterer Hansen at kommunen må evne å 
spleise alle kretsene i Rødøy, slik at vi vil bry oss mer om 
hverandre, samarbeide bedre og løfte i flokk.  
–At befolkningen i Rødøy ser hva de faktisk har i sitt 
nærområde av virksomhet og benytter seg av disse, 
er avgjørende for at lokalt næringsliv i framtiden skal 
kunne eksistere og utvikle seg.

Arnulf Hansen og Co.   
– for folk i Rødøy

fOTO: arnulf Hansen OG CO
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TeKsT: maGne KOlviK

Det er lenge siden istida – mange tusen år. 
Menneskenes historie går enda lenger tilbake – 
visstnok hundretusener av år. Nå i rakettenes tidsalder 
betyr heller ikke en million kilometer særlig mye. Og 
elektronmikroskopet setter oss i stand til å studere bitte 
små ting. Så verden har ”vokst” umåtelig både i tid og 
rom, og det i løpet av noen tiår.

Men hvordan går det da med Betlehem og julenatt – 
blir ikke dette forsvinnende smått og ubetydelig? Nei, 
det motsatte er tilfelle. Etter julenatt tør vi jo tro at Gud 
vil være vår venn. At han står ved vår side. At han - tross 
alt – har omsorg for vår verden. Om noen gang, så 
trenger vi den kunnskapen nå!

Kanskje er det dette behovet som kommer til syne ved 
juletider. En stund står de kristne symbolene i sentrum 
for interessen. Utstillingsvinduene pyntes med barnet i 
krybben – rett nok ved siden av julenissen. Og folk gir 
hverandre julegaver – egentlig et gjenskinn av at Gud 
gav seg selv som gave til oss. 

Joda, det skjer en utvatning, forflatning, av den 
kristne julefeiringen. Skikken med julegaver f.eks. 
brukes jo til å rettferdiggjøre et utrolig sløseri med 
penger. Likevel er det ikke sikkert at vi skal gripe til den 
helt store protesten. For selv om mye av julefeiringen 
er ”uekte”, finnes det også mye godt ved den! Gamle 
skikker og tradisjoner holdes ved like. Familien får tid til 
å samles. Og mange får den unnskyldningen de trenger 
for å gå i kirka. 

I noen få dager feires barnet i krybben – mer 
eller mindre bevisst. Under dette kan det ligge noe 
verdifullt – lengselen etter sann medmenneskelighet. 
Den kan ikke tvinges fram, hverken ved maktbruk eller 
argumenter. Men når vi møter hjelpeløsheten hos et 
lite barn – attpåtil i en fattig krybbe – da utfordres 
medmennesket i oss. 

Dette er en viktig side ved julenatt. Da fikk vi et 
innblikk i Guds form for pedagogikk. Den satser jo ikke 
på krav og påbud alene. For slikt kan ikke forandre oss 
på dypet. Men å bli akseptert, møtt med kjærlighet, det 
kan utrette underverk! Og her – i jula – møter Gud oss 
som menneske til menneske, under dekke av et barns 
hjelpeløshet. 

Denne formen for pedagogikk har verden bruk for, 
samme hvor ”stor” den blir - og samme hvor ”teknisk” 
den blir. Det er mange som aner dette. Og kirken kan 
knytte an til det. Målet er at flest mulig oppdager hvem 
det er som ligger der i krybben. Gjør de det, kan de 
få den hjelp de egentlig trenger – både for tid og for 
evighet. Hos Jesus får de mye mer enn de hadde reknet 
med å få. 

GUDS PEDAGOGIKK
“Dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde: For vår skyld 
ble han fattig da han var rik, for at vi skulle bli rike ved 
hans fattigdom.” (2. Kor 8,9)
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Gudstjenester 
desember-februar
Uke Dato Kl Sted
49 06.12.2015 16:00 Tjongsfjord kirke Lysmesse

50 13.12.2015 11:00 Gjerøy frikirke 

51 14.12.2015 09:30 Rødøy kirke Skolegudstjeneste

51 15.12.2015 12:30 Værangfjord kapell Skolegudstjeneste

51 18.12.2015 08:30 Tjongsfjord kirke Skolegudstjeneste

52 24.12.2015 15:00 Tjongsfjord kirke Lekmannsgudstjeneste

52 24.12.2015 15:00 Rødøy kirke 

52 25.12.2015 11:00 Tjongsfjord kirke 

52 26.12.2015 13:00 Sørfjorden kirke 

52 27.12.2015 16:00 Værangfjord kapell Julefest

53 03.01.2016 11:00 Tjongsfjord kirke 

2 17.01.2016 11:00 Værangfjord kapell 

4 31.01.2016 11:00 Storselsøy skolekapell 

5 07.02.2016 11:00 Tjongsfjord/Åg frikirke Fellesgudstjeneste

6 14.02.2016 11:00 Gjerøy frikirke 

6 14.02.2016 16:00 Rødøy kirke 

8 28.02.2016 11:00 Selsøyvik skole 

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

Klokketårn på Storselsøy
Det har i mange år vært arbeidet for å få reist et klokketårn på gravgården 
på Storselsøy.

I fjor sommer ble dette endelig  fullført. Tårnet er laget i limtre etter ide av 
en tårnkonstruksjon som finnes flere steder, og tar seg meget godt ut ved 
siden av gravhuset.

Tårnet er finansiert i et samarbeid med den stedlige gravgårdsforeningen.

Omramming av 
blomsterfelt på 
gravgårder
Det har i de senere år grepet om seg 
med omramming av steiner rundt 
blomsterbedene foran gravsteinene.

Dette er ikke godt når gresset skal 
klippes. Vi har hatt flere tilfeller av 
ødelagte kniver på klipperne.

Det hender også at steinene 
kastes langt av gårde når de treffes 
av klippeknivene.

Siste sommer er det derfor fjernet 
slike steiner på flere av gravgårdene.

Slike steinomramminger vil fortsatt 
bli fjernet, og vi ber om at det ikke 
legges ut slike, men at de heller 
fjernes av de  som steller gravene  
selv dersom de ønsker å ta vare på 
steinene. 
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TeKsT: TOr B. jørGensen

Det er gamle Simeon som snakker 
slik. Han var en gammel mann. Klar 
til å dø. Han ble ledet til tempelet da 
Maria og Josef kom med sitt nyfødte 
barn dit slik skikken var. Det ble en 
gledens dag. Han fikk se Jesus. Og 
da hadde han sett alt han lengtet 
etter. 

Jula er fulle av synsinntrykk. 
Koreografien er blitt omfattende. 
Nye elementer dukker stadig opp 
i feiringen av denne lysfesten. Av 
og til kan en undres på om den 
store stjerna blir borte, selv om 
vi fortsatt har stjerner i de fleste 
juletretoppene. Det bekymrer 
meg ikke så mye om det kan bli i 
overkant mye «stæsj». 

For den som ønsker å se Jesus-
barnet, har mye å hente i det 
store julemysteriet: At Gud har 
trådt inn i vår verden som et 
sårbart menneskebarn. Jesus gråt 
helt sikkert denne store dagen i 

tempelet. For Jesus ble omskåret 
slik skikken var. Jesus var et virkelig 
menneske. Og samtidig var han 
det store guddommelige lyset. 
Simeon skjønte nok ikke alle 
konsekvensene. Men han skjønte 
nok. Den nye tid var kommet. Guds 
lys ble synlig for alle som vil se – i 
Jesus Kristus.

Midt råd for julefeiringa er: Gjør 
som Simeon! Se etter Jesus. Lytt 
etter han i alle de vakre tekstene, 
i alle de vakre melodiene. Se etter 
han i alle illustrasjonene, i alle 
bildene og forestillingene. 

Og jeg er sikker på at du skal få 
se han!

PS. Simeon var kommet til sitt livs 
ende. Det visste han. Jeg er kommet 
til enden på min tjeneste og skal i 
år feire jul et annet sted i Nordland/
Sør-Hålogaland. Det er vemodig. 
Men lyset fra åpenbaringen i 
julebudskapet er det samme. Det får 
livet til å henge sammen tross alle 
endringer.

VELSIGNET JULEHØYTID MED 
BØNN OM FRED PÅ JORDA.

Et lys til åpenbaring

Kirkebrønnen i 
Sørfjorden
Sist sommer ble det bygget nytt hus 
over «Kirkebrønnen»  i  Sørfjorden. 

Overbygget ble bygget av det 
gamle trykkimpregnerte  gjerdet 
som var rundt Tjongsfjord gravgård, 
og ble utført av kirkens folk.
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Fredag 16. oktober fikk Tjongsfjorden besøk av Henning Sommero. Han 
kom for å hilse på sin venn Aleksander Bobin-Smith med familie, og vi var 
så heldige at vi fikk booket inn en konsert med Sommero og Bobin-Smith i 
Tjongsfjord kirke.
For de rundt 40 oppmøtte ble dette en fantastisk musikalsk opplevelse 
krydret med gode historier og tanker fra Sommero. Vi håper han snart 
kommer på besøk igjen!

Konserten ble arrangert i samarbeid mellom menighetskontoret og 
kulturetaten.

DØDE
Berglund Bang Bjerkeli, 
Engavågen, døde 2. september 
2015, gravlagt på Tjongsfjord 
gravgård.

Konsertopplevelse

Gjerde Gjerøy
Sist sommer ble det satt opp nytt gjerde 
rundt gravgården på Gjerøy. Gjerdet er laget 
av trykkimpregnert treverk og er satt opp av 
kirkens folk.

DØPTE
06.09.15 Tjongsfjord kirke  
 Peder Telnes Svaleng, Jektvik 
 Johanne Kvalvik Telnes, Jektvik

04.10.15 Tjongsfjord kirke  
 Thomas Aleksander Olsen, Os

22.11.15 Tjongsfjord kirke  
 Jonas Mathisen Våtvik, Vågaholmen
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KONTAKTINFORMASJON
Menighetskontoret
Rådhuset
8185 Vågaholmen

Telefon 75 09 80 90
E-post: post.kirken@rodoy.kommune.no

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

Sokneprest Magne Kolvik 
tlf.: 75 09 80 92/mobilnr.: 950 07 281
E-post: soknepresten@rodoy.kommune.no

Kirketjener/graver Jann Odin Falch,  
mobilnr.: 916 80 072

Organist Iustina Nakhtigal, fødselspermisjon.

Trosopplæringsmedarbeider Kjell Bjarne Hammer,  
mobilnr.: 996 04 150

Menighetskontoret ligger på Rådhuset i 
Vågaholmen. 

Kjernetid for betjening av publikum er 
mandag-torsdag kl. 10.00-14.00. 

Avsender:
Rødøy kommune
Rådhuset
8185 Vågaholmen

B-økonomi

Nytt menighetsråd 
for Rødøy sokn 2015-2019 
 
I september var det valg til nytt menighetsråd i 
Rødøy. De samme personene skal også, sammen med 
kommunens representant avgjøre fellesrådssaker.
Resultatet av valget gav følgende:

FASTE MEDLEMMER
Brit Krog, Tjongsfjorden
Arild Lorentsen, Tjongsfjorden
John Harald Anbakk, Vågaholmen
Aud Petrine Steinrem Johansen, Rødøy
Kirsten Mathilde Kvalvik, Jektvik
Edel Marie Paula Heen, Nordværnes

VARAMEDLEMMER
Inger Dagmar Monsen, Jektvik
Steinar Olsen, Rødøy
Evelyn Anita Fredriksen, Rødøy
Henny Gurine Nilsen, Nordnesøy
Margareth Mathisen, Storselsøy

Soknepresten er også fast medlem av menighets- og 
fellesråd.

KOMMUNENS REPRESENTANT
Ordfører Olav Terje Hoff

VARAREPRESENTANT
Marit Hagen Olsen

av: TryGve HOff

Velsigna du dag over fjordan. Velsigna du lys over land.
Velsigna de evige ordan om håp og ei utstrakt hand.
Verg dette lille du ga oss den dagen du fløtta oss hit.
Så vi kjenne du aldri vil la oss forkomme i armod og slit. 

Vi levde med hua i handa men hadde så sterk ei tru.
Og ett har vi visserlig sanna: Vi e hardhausa vi, som du.
Nå har vi den hardaste ria, vi slit med å karre oss frem
mot lyset og adventstida, d’e langt sør te Betlehem. 

Guds fred over fjellet og åsen. La det gro der vi bygge og bor.
Guds fred over dyran på båsen og ei frossen og karrig jord.
Du ser oss i mørketids landet, du signe med evige ord.
Husan og fjellet og vannet og folket som leve her nord.

Julesalme


