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Den nye Polarsirkelgloben er kom-
met på plass på Vikingen. Globen er 
produsert ved Rødøy Slip og Marina 
på Bø-Kvalvika og det er montert lys-
kastere som skal gjøre Globen mer 
synlig hele året. 
 Prosjektet er et spleiselag mellom 

Hurtigruten Group (OVDS), Rødøy-
Lurøy kraftverk og Prosjekt Småsam-
funn, men det er Rødøy kommune 
som har stått for gjennomføringen. 
 Allerede i 1996 tok Rådman-
nen i Rødøy initiativ  for å få lys på 
Globen, men den gangen ville ikke 

ledelsen i kraftverket være med på et 
spleiselaget. 
 Derfor er det ekstra hyggelig at 
en nå er kommet i mål med prosjek-
tet. Lyssettingen av Vikingen er med 
å sette Polarsirkelkysten på kartet.

Nye Globen på plass



Vi står overfor et nytt årsskifte med de endrin-
ger og muligheter som det gir. Disse sammen-
treff av årets mørkeste dager, juleforberedelser, 

julefeiring og nyttårsfeiring virker som en tilstand. 
Når vi de første dager av januar kommer ut av denne 
tilstand, og kjenner på følelsen av det nye året og det 
nye lyset og sola, da er det som vi står overfor noe 
nytt for hver gang. La oss bruke denne muligheten til 
det beste for hverandre.
 
 Denne Rødøyløva inneholder en del tilbakeblikk 
fra året som vi har bak oss. Det er mange aktiviteter 
rundt om i vår kommune, det er bare så vanskelig å 

nå alt på en lett måte. Det blir derfor bare i bildeform 
det kan presenteres for den øvrige del av kommunen.

 Verdensdagen for psykisk helse hadde i oktober 
en hel ukes arrangementer rundt om i kommunen, 
dette er gitt en bred plass i bladet.

 Vår faste spalte Rødøy Rundt inneholder et rikt 
utvalg av smått og stort fra Rødøy.

Fra redaksjonen ønsker vi våre lesere en fortsatt 
god jul og et riktig godt nytt år!

Fra redaksjonenFra redaksjonen

Utgiver: Rødøy kommune
Ansvarlig: Rådmannen
Redaksjon: Kultursekretæren
Opplag:  800 distrib. fritt til alle husstander i komm.
Layout/trykk: Rønnes Trykk as, Mosjøen
Web-adresse: http://www.rodoy.kommune.no
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Jeg har startet med helsesøsterutdan-
ningen i Tromsø nå i høst, og den 
går over 2 år på deltid. Dette inne-
bærer 4 samlinger i Tromsø hvert år 
på 14 dager hver gang, og praksis 
itillegg.
 Neste år begynner jeg med 
praksis periodene, og da blir jeg mye 
borte fra jobb. Da jeg ikke har vikar i 
mitt fravær, blir det derfor et begren-
set tilbud til målgruppen min som er  
barn/unge og foreldrene.
 Vil oppfordre alle foreldre med 
barn under 1år selv å bestille legeti-
me for vaksinering. Disse barna skal 
ha vaksiner ved 3,5, og 12mnd. alder. 
De små barna skal ha legesjekk ved 
6 mnd, 1 år, og 2 år.
 Andre konsultasjoner,  helsefrem-
mende- og forebyggende arbeidsopp-
gaver forøvrig blir dessverre begren-
set.

 Jeg er veldig glad for at jeg har 
fått jobben, og ser fram til å få kva-
lifi kasjonene på plass for å gjøre en 
best mulig jobb.
 Målgruppen vil få en stabil helse-
søster etter at denne perioden er 
over, og det er mange år siden sist.
 Her er en liten oversikt over når 
jeg er borte på samling og i praksis:
 
Uke 5 og 6  (Tromsø)
Uke 9, 10, 11 og 12  (Praksis)
Uke 16 og 17 (Tromsø)
Uke 23  (Eksamen)
Uke 35 og 36 (Tromsø)
Uke 39,40,41,42,43 og 44 (Praksis)
Uke 47 og 48 (Tromsø)

Ingvild Vestgøte Telnes
Helsesøster i Rødøy”

Jektvik
TAXI

75 09 76 66
Oddveig og Bjørn

Værang

Ordføreren i 
Rødøy ønsker 
alle rødøy-
fjæringer 
et godt nytt år 
og takker for det 
gamle!

Olav Terje Hoff

Begrenset helse-
søster tilbud i 2007

Informasjon fra Helsesøster i Rødøy

2007

2006
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Mandag 11. september ble det arran-
gert felles idrettsdag for alle ung-
domsskoleelever i Rødøy kommune. 
Arrangementet fant sted i Tjongs-
fjord, og rundt 80 ungdommer var 
samlet til aktivitet på en regnfull og 
kald septemberdag. Dagen startet 
med felles oppvarming ute på skole-
plassen i form av aerobic, og selv om 
det var så som så med deltakelse så 
ble i allefall enkelte av oss varme.
 Etter oppvarminga ble elevene 
inndelt i grupper som sammen skul-
le innom seks ulike poster som inne-
holdt både teori og praksis. Enkelte 
av postene var tradisjonelle friidretts-
poster som 60-meter og høydehopp, 
mens pyramidebygging og fotball-
blink representerte de mer utradisjo-
nelle postene. Mottakelsen av poste-
ne varierte stort fra person til person, 
mens noen av elevene mente idretts-
dagen skulle vært forbeholdt de gode 
gamle aktivitetene, tok andre imot 
de nye aktivitetene med åpne armer. 

Felles
idretts- 
dag

En av gruppene i 
aksjon på posten ”kast 
med liten ball”. Dagen 
ble avsluttet med fot-
ballturnering. Fotos: 
Christina Heimdal.

Gjennomførelsen av de 
ulike postene ble en 
kald og våt opplevelse 
for de fleste, men stort 
sett alle gruppene var 
likevel ved godt mot da 
de måtte sette seg på 
rumpa i det våte gresset 
under pyramidebyggin-
gen. 
 Etter at alle pos-
tene var gjennomført, var det tid for 
en velfortjent lunsj. 10. klasse fra 
Tjongsfjord skole hadde påtatt seg 
oppgaven med å styre kantina for 
dagen, og hadde forberedt seg med 
både hjemmelagede horn og inn-
kjøpte varer. 
 4 lag var påmeldt til fotballturne-
ringen som foregikk etter lunsj. Og 
selv om turneringa var veldig jevn, 
var det til slutt et lag som besto av 
spillere fra Jektvik og Rødøy som ble 
årets vinnere. Det ble også kåret vin-
nere innenfor hver enkelt friidretts-

gren samt sammenlagt gruppepo-
engsum. Dessverre ble det grunnet 
regnværet vanskelig å tyde poeng-
summene, og vi fikk dermed ikke 
tid til premieutdeling på slutten av 
dagen. Vi beklager dette, og krysser 
fingrene for at værgudene er på vår 
side neste gang. 

Noen valgte å være tilskuere under 
fotballturneringa. Foto: Christina 
Heimdal.
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Mandag 27. november hadde Krise-
senteret i Rana med flere tatt turen 
til Jektvik for å holde et forebyggen-
de kurs om vold og mobbing for alle 
10.klassingene i kommunen. Målet 
med opplegget er at 10.klassingene 
skal bevisstgjøres på hva vold egent-
lig er, hvilke konsekvenser forskjel-
lige typer vold har på kort og lang 
sikt, hva som kan føre til at vi bruker 
vold, hva som kan gjøres for å unngå 
vold og hvordan man kan takle vold 
når det oppstår. Gruppen har i løpet 
av november reist rundt på 10 skoler 
i Rana, Hemnes, Nesna og Rødøy, og 
de ønsker at dette skal bli et årlig til-

bud for 10. klassingene. Gruppen tok 
opp ulike tema innenfor både fysisk 
og psykisk vold og elevene fikk ser-
vert historier om alt fra mobbing på 
fotballbanen til incest. 
 Opplegget er et samarbeid med 
SLT-koordinator ved Krisesenteret i 
Rana, Rana kommune, organisasjo-
nen ”Faen heller”, Helgeland politi-
distrikt, Mo idrettslag og Røde Kors. 
Grunnet dårlig vær kunne dessverre 
ikke Røde Kors og politiet møte i 
Jektvik denne mandagen, men opp-
legget var allikevel verdt å få med 
seg. Varigheten på opplegget var på 
to skoletimer, i tillegg til en pause 

mellom timene. Etter at kurset var 
ferdig spiste vi felles lunsj på kantina 
før vi fortsatte dagen med litt sosia-
le aktiviteter. Elevene ble delt inn i 
grupper på tvers av skolene og skul-
le konkurrere mot hverandre i alt fra 
quiz til tegnekonkurranse og sjokola-
despising. Vi håper elevene kommer 
til å kjenne hverandre godt før de 
forlater kommunen, og dette ble en 
liten forsmak på 10.klassetreffet som 
kommer i neste semester.

Kurs om vold og mobbing

Det ble tid til litt spilling før bussen gikk tilbake..

En av 
grup-
pene i full 
gang med 
besvarelse 
av quiz.

Morten snurrer rundt en flaske før 
han skal skyte en fotball i mål.
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JANUAR –  10214 FEBRUAR –  13976 MARS –  1
APRIL –  625 MAI –  2650 JUNI –  5470
JULI –  6817 AUGUST –  1370 SEPTEMBER –  7309
OKTOBER –  7902 NOVEMBER –  12470 DESEMBER -  8521

VINNERNUMRE I 2006 
(Premie i desember er et reisegavekort 
á 5000,-kr. Øvrige måneder ståltermos 
med 2 kopper)

Høsten 2005 delte HAF 
ut ei avfallshåndbok (se 

bilde) til alle husstander i 
kommunene vi renoverer. 

På baksiden av hver hånd-
bok er det trykket et unikt 
nummer og vinneren har 

ennå ikke meldt seg:

HAR DU ET 
VINNER

NUMMER?

www.haf.no  e-post: haf@haf.no  tlf: 75 19 82 00

Helgeland Avfallsforedling IKS

Anders prøver å få hele hyssingen i 
munnen før noen av de andre. Carita 
er også innstilt på å klare det først.

Kjære bileier!
Uansett hvilket 
bilmerke du har, 
er du velkommen!

Distriktsgrossist: www.autoparts.no Tlf. 75 50 76 50

www.quickpartner.no 

Kvina Auto AS
Kvina, 8752 Konsvikosen. Tlf. 75 09 27 22. Fax 75 09 27 69

www.kvina-auto.no

Alt til bilen på et sted:
– Periodisk kjøretøykontroll PKK
– Kilometerservice
– Teknisk service
– Alt av bildeler
– Stort utvalg av bilrekvisita
– Dekk og felger til alle kjøretøy

bilrekvisita

BOR  
VINNEREN 
AV SYDEN-
TUREN I 
RØDØY?
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www.spar.no

SPAR Jektvik
Tlf: 75 09 76 21

KOLONIAL

POST

BENSIN

KAFÉ

Åpningstider: 09.00-20.00
Lørdag 09.00-16.00

Like ved Jektvik fergeleie

- du kjenner oss

Kvina, 8752 KONSVIKOSEN
Tlf. 750 92765
Fax 750 92725

Autorisert regnskapskontor

• Regnskap
• Lønn

• Fakturering
• Årsoppgjør

Medlem NARF -Norges Autorisert Regnskapsføreres Forening

NYTT FRA RØDØY

RØDØY RUNDT

Det fi nske laget kom først inn til Melfjordbotn, etter å gjennomført en etappe med 
90 kilometer havkajakkpadling. Finnene lå da tre timer foran neste lag. I Mel-
fjordbotn kunne de innvilge seg en times pause for å skifte klær, spise og gjøre 
seg klar til neste etappe med fjellgåing over Melfjellet,  videre opp Glomdalen og 
Austerdalen til Svartisen.

VM i multisport
i Rødøy
Vinnerlaget brukte fem døgn på 
løypa. Da kapteinen for laget fra 
USA, Ian Adamson, brøt målstreken 
i Hemavan sa han at dette var det 
absolutt beste løpet han hadde del-
tatt i. Og han har deltatt i multisport-
løp de siste 22 årene. Han fortalte at 
den beste opplevelsen var natta med 
havkajakkpadling opp langs Helge-
landskysten, hvor de fi kk oppleve 
nordlys og selskap av hvaler i fl ere 
timer. 
 VM i multisport ble arrangert på 
Nord-Helgeland i midten av august 
i år. Konkurransen gikk for seg 
på sykkel, med kajakk, til fots, ved 
svømming og klatring på isbre. Star-
ten gikk i Hemavan i Sverige og fer-
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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

den gikk via Hattfjellda-
len og over Okstindane 
til Korgen. Så utover til 
Alstahaug og Syv søs-
tre før den 90 kilometer 
lange etappen med hav-
kajakk via Tonnes og 
inn Melfjorden. Derfra 
over Melfjellet og opp 
på Svartisen og så ned 
isbreelva til Røssvoll før 
siste del fra Plurdalen 
via Umbukta til Hema-
van.  32 lag fra hele ver-
den , med fire deltakere 
hver, startet på den 800 
kilometer lange løypa.
 VM i multisport 
(ARWC) gjennomføres 
hvert år og ble i fjor 
arrangert i New Zea-
land. 

Rødøy deltar i nytt 
bredbåndsprosjekt
Rødøy og Lurøy arbeider nå med 
et nytt bredbåndsprosjekt som har 
siktemål å bygge ut bredbånd til 
de områdene som ennå ikke har 
fått utbygd et slikt tilbud i løpet av 
2006. Det nye prosjektet søker nå 
om midler fra regjeringens HØY-
KOM-program. På statsbudsjettet 
for 2007 er det avsatt 122 millioner 
kroner til bredbåndssatsing og Rød-
øy er med på en prosjektsøknad 
sammen med Hattfjelldal, Grane, 
Hemnes, Nesna og Lurøy kommu-
ner. Det er ventet svar på søknaden 
i løpet av januar måned 2007.
 Hele prosjektsøknaden har en 
total kostnadsramme på 7 millioner 
kroner og av dette er utbyggingen 
i Rødøy beregnet til 1,4 millioner 
kroner.

Ny butikk i Myken
Siste lørdag i november ble den nye butikken 
på Myken åpnet. Bak prosjektet står Anne Gro 
Gården som har tatt i bruk de gamle butikk-
lokalene til Hagar Eliassen. Bjørn Skauge inn-
ledet åpningsseremonien med å holde en liten 
tale og beklaget at blomstene han skulle over-
rekke ikke var kommet fram.  Han sa at dette 
likevel var en stor dag for Myken og en begi-
venhet vi alle er veldig glade for.  Så var det 
tid for klipping av ”snora”.  Den besto av et 
rødt slikebånd som skoleelevene Eirik (7) og 
Arnt (8) holdt mellom seg, foran butikkdøra.  
Med en tollekniv kuttet lærer John båndet, 
samtidig som han erklærte ”Myken Mat” for 
offisielt åpnet, til stor jubel fra de 13 – 14 som 
var til stede.
 Deretter ble champagnen og brusen til 
ungene sprettet, og det ble skålet og ønsket 
til lykke.  Anne Gro serverte frukt fra et stort 
fat og hadde satt dessuten fram ei stor bløt-
kake som tydeligvis falt i smak. 
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NYTT FRA RØDØY

RØDØY RUNDT

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

Godt år på Selsøyvik
Oppdretts- og handelsvirksomheten 
på Selsøyvik hadde et godt år i 2005. 
De to selskapene Selsøyvik Havbruk 
AS  (matfi skproduksjon) og Finn 
Olsen AS (bearbeiding av fi sk og 
handel) hadde en omsetning på 46,7 
millioner kroner i 2005 og et drifts-
resultat på 12,7 millioner. Det er en 
betydelig forbedring fra året før da 
omsetningen kom opp i 38,4 mil-
lioner kroner og driftsresultatet ble 
3,1 millioner kroner. Virksomheten 
på Selsøyvik er den største private 
bedriften i Rødøy kommune når en 
ser bort fra Rødøy-Lurøy kraftverk 
AS, og en hjørnesteinsbedrift i midt-
re Rødøy. Selsøyvik Havbruk AS dri-
ver med to konsesjoner for lakseopp-
drett og slakter sin egen produksjon 
i landanlegget. 

Rødøy kommunes 
tilbud til Nord-Reker
Etter mye arbeid med å legge til rette 
for fortsatt drift av rekefabrikken på 
Hilstad, ble det i høst klart at Nord-
Reker velger å etablere seg i eget 
bygg i Kvina. Rødøy formannskap 
ga i september siste tilbud til Nord-
Reker AS for etablering av nytt pro-
duksjonslokale på Hilstad. I tilbudet 
heter det at Rødøy kommune opp-
fører et bygg på 720 m2  for Nord - 
Reker AS, så nøkternt som mulig og 
innenfor det Mattilsynet krever. I til-

Fylket støtter fortsatt 
Prosjekt Småsamfunn
Fylkestinget i Nordland har i høst 
vedtatt at Prosjekt Småsamfunn i 
Rødøy, Lurøy og Træna skal fortsette 
i tre nye år. 
 Fylkestinget mener at for å sikre 
kontinuitet i tidkrevende politisk 
arbeid knyttet til påvirkning av vik-
tige rammevilkår for distriktskom-
munene foreslås fylkeskommunens 
engasjement i småsamfunnssatsingen 
videreført i samarbeid med kommu-
nene Rødøy, Lurøy og Træna for tre 
nye år (2007-2009) på samme vilkår 
som for perioden 2004-2006.
 De politiske innspillene bl.a. 
basert på forsøksvirksomhet knyttet 
til båttransport på Nord-Helgeland 
og distriktstilpassede ordninger i 
Husbankens boligfi nansiering, samt 
klarlegging og vurdering av urime-
lige skjevheter i det kommunale 
inntektssystemet, følges opp av fyl-
keskommunen overfor sentrale myn-
digheter, i samarbeid med aktuelle 

kommuner og andre naturlige sam-
arbeidspartnere. Fylkesrådet søker å 
etablere direkte dialog med det nye 
regjeringsutvalget for distrikts- og 
regionalpolitikk om sentrale dis-
triktspolitiske problemstillinger og 
om utviklingen av arbeidet med små-
samfunnsoppgavene i Nordland.

legg avsettes det 300 000 kroner til 
nødvendig rehabilitering av tidligere 
fabrikklokaler og kai. Tidsfristen for 
ferdigstilling av passes etter de fris-
ter Mattilsynet setter. Rødøy kom-
mune  er byggherre. Bedriften svarer 
for et lån til prosjektet på inntil 7,5 
millioner kroner. Rødøy kommune 
tar ansvaret for eventuelle utgifter ut 
over dette.  
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Eva Engen
TAXI

970 06 461
Velkommen med din 

bestilling!

Rødøy søker om 
 deltakelse i  
skulpturlandskap 
Nordland
Formannskapet i Rødøy vedtok på 
siste møte at Rødøy kommune skal 
søke om deltakelse i fylkeskommu-
nen sitt store skulpturlandskapspro-
sjekt. Det var i begynnelsen av 1990-
tallet at Nordland fylkeskommune 
ville etablere en skulpturpark i hver 
kommune i fylket. Ikke alle kom-
munene ville være med, blant annet 
takker både Rødøy, Lurøy og Træna 
kommuner nei takk.
 Nå har fylkeskommunen gått ut 
med tilbud til de kommunene som 
ikke ble med sist, om å være med i 
en ny runde. Dønna kommune har 
allerede takket ja og vil få et prosjekt 
i 2007. Rødøy formannskap har nå 
vedtatt at de ønsker å være kandidat 
til å få skulptur i 2008.

Norges- vassdrags- og energidirekto-
rat (NVE) er ventet å legge fram sin 
endelige innstilling om konsesjon for 
utbyggingen av Smibelg og Storåvatn 
kraftverker i løpet av januar måned. 

NVE ferdig med 
konsesjonssøknaden 
i januar

Storåvatn
Da oversendes saken til avgjørelse 
hos olje- og energiminister Odd 
Roger Enoksen. Helt siden 1998 da 
søknaden ble utredet har Rødøy 
kommune ventet på at konsesjonen 
skulle komme. Konsesjonssøknaden 
var på første høringsrunde i 2002 og 
en revidert søknad på høring 2005. 

Både Rødøy kommune og Nordland 
fylkesting har enstemmig gått inn for 
at SKS-Produksjon skal få konsesjon 
om kraftutbygging i området som 
skal gi 216 GWh årsproduksjon og 
kjærkomne skattekroner i kommune-
kassen..

Odd R. 
Enok-
sen får 
saken i 
løpet av 
januar 
2007
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Hr. redaktør
Foranlediget af at D/S ”Skjærstad” 
paa Helgelandsturen sløyfede Anløb 
av Jægtvik Lørdag den 20.d.s. tør jeg 
bede om Plads for nogle Ord i Deres 
Blad.
 Først vil jeg henstille til rette ved-
kommende ikke oftere at indlade sig 
paa at afgjøre, hvorvidt Skibet kan 
blive ekspideret i Jægtvik eller ei for-
medels Veirforholdene, al den Stund
det endnu ikke har hændt at Veiret 
har hindret Ekspedisjonen her.
 Vistnok var det den Kveld et 
svært Østenvindsrok; men Skibet 

gikk jo ind Melfjorden til Nordfjord-
nes, og Melfjorden er unæktelig det 
haardeste Stykke Skibet har at pas-
sere i den slags Vind. Samtlige Steder 
paa hele Ruten blev anløbet den 
Gang undtagen Jægtvik.
 At Skibet var helt indom Fjord-
mundigen og saa gikk  uden at 
anløbe Stedet gjør det ikke mindre 
uforsvarlig og hensiktsløst. De burde 
jo have gaaet de faa hundrede Meter 
længre frem og fløitet, saa har det 
vist sig,om det nu var umulig at blive 
ekspederet eller ei, og man havde i 
saa Fald vist, at Skibet var passerede 

og Ekspeditør med flere sparet for 
– som nu – at holde 2 – 3 Nætters 
Vagt i Paavente af Skibet. Lygten  
paa Raunesodden var ogsaa tænt 
forgjæves i samme Antal Nætter. Det 
værste af alt var dog det, at en syg 
Mand var bragt til Stedet for at reise 
til Bodø Sykehus, hvor han var beor-
dret indlagt. Han led af et farlig Til-
fælde, hvor daglig Pleie paa Sykehus 
var det eneste Haab. Dessuden var 
det umulig at komme  til Distriktslæ-
gen  i det Veir som var i den Tid.
Manden maatte altsaa blive liggende 
hvor han var, og med svære Smerter 
vente til næste Lørdag --- en hel uge 
--- med mindre og mindre Haab for 
Livet for hver Dag som gikk, indtil 
han Lørdag Morgen døde. ---
 At sløyfe Jægtvik af Frykt for 
ikke at blive ekspederet og anløbe 
for eksempel Rødø  med Tro om 
at blive ekspederet maa kaldes en 
bagvendt Ting, da et ”haardt Tørn” 
for flere Mand. --- Men Selskabet er 
jo reserveret med Ansvarsløshed for 
alle Tilfælder, saaledes, at der kan  
vendes saa at sige op ned paa Ruten 
eller simpelthen undlades at anløbe 
saa mange  Steder, som det kan falde 
en lunefull Dampskibsfører ind. Om 
en af sit Fragtgods mottager nogle 
ubetydfelige Rester, maa vel baade 
Afsender og Modtager være fornøiet 
med det – Selskabet overtager intet 
Ansvar. Forbausende, at Departe-
mentet kan approbere saadanne 
Bestemmelser i en statsunderstøttet 
Rute.
 Endnu dette tilslutt; Hvis Som-
merruten paa Helgeland var anner-
ledes med Hensyn til Anløbene af 
Jægtvik, vilde Folk være bedre tjent 
med den, og Skibet vilde faa betyde-
lig mer fra Stedet af  Gods- og Pas-
sagerfragt, en nu er Tilfælde.
Der gaar hver Høst her fra Distrik-
tet ikke Saa ubetydelig af Kjød og 
andre Landmandsprodukter; men 
paa Grund af den bagvendte Orden, 

Interesse og formening hos rødøyfjerdingen om kommunikasjoner hører ikke utelukkende vår tid til, 
men har røtter helt tilbake til de første rutegående dampskip viste seg i leia på slutten av 1830-tallet.
 En av de mange rødøyfjerdinger som har hatt sterke formeninger om dampskipets ruter i Rødøy 
ser ut til å være Johan Rasch. Spesielt en episode som hente en februardag i 1904 har irritert så vidt 
kraftig  at han grep til penna og ga uttrykk for sin mening i avisen.  5 mars 1904 ble det i funnet spal-
teplass til hans innlegg i Nordlandsposten. Vi lar Johan Rasch (1867 – 1944) fra Buvika i Værangfjor-
den frambringe sitt syn på datidens kommunikasjoner, eller som han ser det, mangel på sådanne:

Kommunikasjoner    i Rødøy
Kritiske merknader anno 1904

Fra 
gammel-
tida: 
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Forleden natt ved 24-tiden gikk det et stort stenras fra den over tusen 
meter høye Blokktinden ved Tjongsfjorden i Rødøy. Dette raset ble 
fulgt av en rekke mindre ras og ved 2.30-tiden kom det et nytt stor-ras. 
Utover morgenkvisten kunne man høre det dure i fjellet, og utover for-
middagen gikk det stadig mindre stensprang. Folk regner med at det 
nye stenmasser når som helst kan komme styrtende nedover fjellsiden.
 Rasene løsnet ca. 700 meter oppe i fjellet. Fjellsiden der raset gikk 
er stupbratt og ender i en ur nede ved sjøen. En del av stenmassene 
ble liggende igjen i uren, men flere store stenblokker ble også slengt 
på sjøen. Det største raset som var ca. 200 meter bredt, skrapte bort all 
vegetasjon der det gikk. Et stort areal bjerkeskog ble sopt bort, og tele-
fonlinjen ble brutt. En lysstolpe ble også tatt, men kraftlinjen ble ikke 
kuttet.
Rasene laget rene flodbølger i sjøen, men heldigvis var det ingen skip i 
nærheten, ellers kunne det lett blitt en katastrofe.

(Bladet Helgeland; lørdag 30/6 1956)

Fiskemottak – Trelast – Fiskeredskaper
Tlf:  75 09 61 79 • Fax:75 09 62 25 – 8193 RØDØY

hvori Saltenskibet anløber Jægtvik, 
foretrækker man at have det Besvær, 
at reise til Rødø og reise med Stor-
skibene til Bodø.
 Den bedste Tid i Ugen for Salg af 
slike produkter, er jo Lørdag. For at 
komme til Bodø med Saltensskibene 
og saa sælge Kjød paa Torget om 
Lørdagene, maatte man gaa om bord 
i Jægtvik Onsdag aften og begynde 
Turen  sydover om Nordfjordnes 
langt inde i Melfjorden, Oldervik, 
Selsøyvik til Kvrø, hvor Skibet har 
en liggetid  af 6   Timer. Saa en 
afstikker langt til havs om Storselsø 
og Nesø og tilbage til Selsøyvik, 
for endelig at fortsætte nordover og  
komme til Bodø Fredags morgen. Er 
man saa færdig Lørdagsaften at tage 
sydover igjen, er det samme Verdens-
omseilingen igjen i omvendt Orden. 
Søndag Morgen kl. 0700 passerer
 Man Jægtvik paa  vel en Mils 
Afstand (ved Rødø); men faar vente 
med at komme dit til om Kvelden 
kl.21.00 – 22.00, efterat have været 
tilhavs helt til Myken, to ganger i 
Kvarø og det samme i Selsøyvik, og 
saa ind til Oldervik og Nordfjornes 
for endelig at komme til Jægtvik. 
Enhver maa  være nødt til til at 
indrømme, at  det er ikke svært hyg-
gelig, at benytte sig af Skibet paa 
den maade.
 Men framfor alt forlanges det, at 
Jægtvik ikke gaaes forbi ufornødent 
nogen Tur, helst naar Stedet er opsat 
paa Ruten med kun en Tur for Ugen, 
skjønt Selskabet har Statsbidrag med 
Forpliktelse til to Gange Ukentlig 
paa Helgeland.

20/2 – 04.
J. R.

Dampskibet ” Skjerstad” ekspederes i nærheten av Sperstad. Det ser ut til at den-
ne gangen skjer anløpet i overenstemmelse med rutetabellen. Bildet er kanskje 
tatt av Johan Rask, som også var fotograf. Han har brukt kortet til en julehilsen til 
Johan Falch i Tjong.

Kjempe- s t e i n r a s i Tjongsfjorden 
Bjerkeskog rasert - telefonlinjen kuttet
”

Kommunikasjoner    i Rødøy
Kritiske merknader anno 1904
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Verdensdagen for psykisk helse er en 
internasjonal dag som har blitt mar-
kert 10. oktober hvert år siden 1992. 
I Norge har Verdensdagen også blitt 
markert i ukene før og etter 10. okto-
ber, og i år er det registrert rundt 
1500 arrangement i forbindelse med 
Verdensdagen. Hvert år velges det ut 
et nytt tema for dagen, i år var tema-
et ”Barn, familie og samfunn” med 
budskapet ”Se meg!” 
 I forbindelse med Verdensdagen 
for Psykisk Helse har det i år vært 
markering på fire ulike steder i Rød-
øy kommune. Markeringa i Rødøy 
var et samarbeid mellom Psykisk 
helsetjeneste i Rødøy, Fysak Rødøy, 
Rødøy kulturkontor, Mental Helse og 
Psykisk helsetjeneste i Lurøy. 
 Med denne markeringa ønsket vi 
å sette fokus på psykisk helse og det 
faktum at alle har en psykisk helse. 

Tre ungdommer fra Bodø Videregående skole underholdt med nydelig sang og 
musikk. Foto: Christina Heimdal.

VERDENSDAGEN
for psykisk helse

Anne Line Diesen ledet temakafeen. 
Foto: Christina Heimdal.

Mange hadde 
tatt seg tid til å 
komme til Jektvik 
denne tirsdags-
kvelden.

T.v.: En av 
arbeidsgruppene 
på temakafeen.
Fotos: Christina 
Heimdal.

Vi ønsket å fokusere på at kultur og 
fysisk helse påvirker vår psykiske 
helse og vi ønsket å synliggjøre at 
det gode liv kan leves over alt i kom-
munen. 

Temakafé
Markeringa i Rødøy startet allerede 
3. oktober med temakafé på Jektvik 
Grendehus. Arrangementet var et 

samarbeid mellom Rødøy kommune 
og avdeling for kunnskapsbygging 
ved Nordlandssykehuset. Temaet for 
dagen var ”Fra Rødøy og ut… - om 
å begynne på videregående skole” 
og målgruppen var ungdom, foreldre 
og personer som jobber i forhold til 
ungdom i videregående skole. 
 Rundt 50 personer fra hele kom-
munen møtte opp til arrangementet 
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Kristine Einvik, Rødøys representant 
på ungdommens fylkesting, ga tips til 
hybellivet. Foto: Christina Heimdal.

denne tirsdagskvelden. Anne Line 
Diesen fra Nordlandssykehuset åpnet 
kafeen med å ønske alle sammen vel-
kommen, for så å gi ordet videre til 
tre elever fra musikklinja ved Bodø 
Videregående skole. Disse represen-
terte underholdningen denne kvel-
den, og trollbandt de fremmøtte flere 
ganger med nydelig sang og musikk. 
 Lederen i Mental Helse Ungdom, 
Roy Anders Tollåli, fortalte sin røren-
de historie om en skoletid preget av 
mobbing, dårlig selvtillit og dårlig 
psykisk helse. I etterkant ble det dis-
kutert i grupper hva som kunne vært 
gjort annerledes i en slik situasjon, 
hva som kan oppleves som mobbing 
og hvilke former for mobbing som er 
verst. De fremmøtte fikk også høre 
hvordan Kristine Einvik har opp-
levd det å flytte fra hjemstedet for å 
begynne på videregående skole, og 
kanskje ble det snappet opp noen 
tips til hybellivet. Kristine er Rødøy 
kommunes representant på Ungdom-
mens fylkesting og går selv på Meløy 
Videregående skole avdeling Ørnes. 
Hennes budskap var at det er viktig 
å være åpen for å bli kjent med nye 
folk i tillegg til at det er viktig å ha 
en åpen og ærlig dialog med forel-
dre.
 To personer fra Bup-Rana hadde 
også tatt seg tid til å komme til Jek-
tvik denne tirsdagskvelden. De for-
talte litt om deres jobb, og hva som 
skulle til for at man kunne kontakte 
dem. Avslutningsvis oppsummerte 
Anne Line hva vi hadde jobbet med 
i grupper og takket for at så mange 
hadde tatt seg tid til å komme. Og 
da kafeen ble avsluttet en halv time 
før beregnet tid, var det mange som 
var rastløse etter å utveksle noen ord 
før ferga gikk tilbake igjen. 

Et 30-talls personer reiste ut med 
Rødøyløva klokken ni en lørdags-
morgen i begynnelsen av oktober, 
alle med stoppested Myken. Det var 
åpning av Polarsirkelløypa og kon-
sert med Susanne Lundeng som sto 
på agendaen denne oktoberdagen. 
”Løva” ankom Myken ca klokken 
10.10 og for enkelte var det spesielt 
godt at båtturen utover ble litt kor-
tere enn forventet. Vel framme på 
Myken var det dags for alle å kom-
me seg på skolen for å spise vafler, 

drikke kaffe og slå av en prat. Her 
var det også mulig å lese brosjyrer 
i tilknytning til verdensdagen, og 
det ble holdt en innledende tale om 
markeringa i Rødøy.
 Når alle vaffelkakene var satt 
til livs var tiden inne for åpning av 
Polarsirkelløypa med fellestur til 
Sørløkta. Ordføreren sørget for en 
høytidelig åpning av løypa ved å 
klippe over båndet samt holde tale

Ordfører Olav Terje Hoff sørget for en høytidelig åpning av Polarsirkel-
løypa. Foto: Christina Heimdal.

Myken

Selv om vinden blåste ved Sørløkta var sikten god både til Lovund og Træna. 
Foto: Solfrid Lorentsen.

Ronja var godt inn-
pakket for turen.. 
Foto: Christina 
Heimdal.

Mens noen var i dyp konsentrasjon om spørsmålene som 
skulle besvares, var det andre som badet lengre ned i 
bakken. Foto: Solfrid Lorentsen.
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 Etter 
turen som 
var i regi av 
Fysak, var 
det premi-
eutdeling og 
mulighet for 
å kjøpe seg 
middag på 
skolen. Det 
ble servert en deilig fiskegryte, med 
nypoteter fra Myken som tilbehør. 
Desserten måtte man ned på Karen-
stua for å kjøpe, og her ble det etter 
hvert nokså folksomt. Noen valgte 
å utsette kaffe og kaker, og fikk i 
mellomtiden muligheten til en liten 
omvisning på Myken fyr. 
 Den innholdsrike dagen på 

 før turen startet. Det er ikke hver 
dag at hele 44 personer går samlet ut 
til Sørløkta på Myken, så da var det 
særdeles passende at det lysnet opp 
på himmelen like før avgang. Turen 
tok ca en halv time hver vei, og for 
enkelte turmedlemmer ble dette vel 
strabasiøst. Underveis sovnet Ronja 
på to år i pappas armer, mens lille 
Sigve på to måneder ble båret i ly 
for vinden på innsiden av mammas 
jakke. 
 Komiteen på Myken hadde laget 
en spørrekonkurranse som skulle 
besvares i løpet av den times lange 
turen. Noen av barna mente at det-
te helt sikkert bare var beregnet på 
de voksne. Jon Kristian fra Barne-
TV-programmet ”Midt i Planeten” 
overhørte dette, og lagde derfor en 
spontan spørrerunde som bare barna 
kunne svare på. Dette slo veldig godt 
an hos den yngre garde, og konkur-
ransen fortsatte ut over dagen. 

Håvard Lund og Susanne Lundeng 
leverte en fantastisk konsert på Myken. 
Foto: Christina Heimdal.

Kurt Lyngved fortalte om bakgrun-
nen for Verdensdagen og presenterte 
psykisk helsetjenestes nye logo. Foto: 
Solfrid Lorentsen.

Turens yngste deltaker, Sigve, sover 
godt på mammas fang. Foto: Solfrid 
Lorentsen. Turens eldste deltaker, Reidar Høyvåg. 

Foto: Christina Heimdal.

Mange valgte å kjøpe seg middag på skolen. Foto: 
Solfrid Lorentsen.

Myken
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Selv om det var høstferie i Rødøy var 
det hele 140 stykker som tok turen 
til barnehage- og familiearrange-
mentet i Jektvik mandag 9.oktober. 
Arrangementet startet med servering 
av boller og saft, mens bildene som 
var innsendt til Verdensdagen ble 
vist på storskjerm. Bildene handlet 
om følelser og over hundre bidrag 
var kommet inn fra barnehager, sko-
ler og institusjoner. I Tjongsfjord 
hadde beboere på Alderstun og de 
eldste barna i barnehagen møttes for 
å male bidrag sammen. 
 Etter bildefremvisninga var det 
tid for å ønske Barne-TV-onkel Jon 
Kristian fra programmet ”Midt i Pla-
neten” velkommen. Det var stor jubel 
fra barna da den kjente TV-skikkel-
sen entret gymsalen i Jektvik. Han 
innledet showet med å skulle motbe-
vise Newtons lov om tyngdekrafta, 
men da han hadde helt vann over 
seg selv hele tre ganger måtte han 
gi opp. Han gikk dermed over til å 
lage vulkaner, og viste ungene hvor-
dan dette kunne gjøres hjemme. Han 

Barnehage- og familiearrangement
Hele 140 stykker hadde tatt turen til Jektvik denne formiddagen. Foto: Christina Heimdal.

Jon Kristian ønsker å bevise at barna bestemmer fargen på vannet. Foto: Chris-
tina Heimdal.

Jon Kristian forteller at man må være 
forsiktig når man eksperimenterer, og 
at man må ha voksne sammen med seg 
dersom man skal blande ulike stoffer. 
Foto: Christina Heimdal.

Ved gapahuken i Høggvika. Foto: Christina 
Heimdal

understrekte imidlertid at 
det var viktig å rydde opp 
etter seg dersom man ønsket 
å eksperimentere flere gan-
ger, samt at det kunne være 
lurt å ha en voksen sammen 
med seg. Noen smell og vul-
kanutbrudd senere var hele 
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gymsalen dekket med røyk. Showet 
var så spennende at Ludvik fra Jek-
tvik rekte opp handa og ba om å få 
tid til å gå på do midt i forestillin-
gen. Jon Kristian tok like greit en fel-
les tissepause for alle sammen slik at 
ingen gikk glipp av noen ting. 
 – Det er første gang jeg har måt-
tet ta en tissepause i et show, men en 
gang må være den første, sa Jon Kris-
tian. 
 Da alle var tilbake etter pausen 
hadde Jon Kristian nok et prosjekt 
på gang. Han fortalte at han skjønte 
godt hvis barna var irriterte for at 
de voksne bestemte for mye, men 
én ting som irriterte han var at bar-
na bestemte fargen på vannet. For å 
bevise dette ba han tre stykker med 
forskjellig farge på klærne om å kom-
me fram. Alle tre fikk helle veske fra 
samme flaske opp i hver sitt reagens-
rør, og resultatet ble at alle tre fikk 
samme farge i reagensrøret som de 
hadde på klærne. Dette syntes Jon 

Kristian var urettfer-
dig, han ønsket også 
å bestemme fargen på 
vannet. Han helte der-
for masse veske opp i 
en mugge og ønsket 
seg fargen grønn. 
Fargen ble grønn i 
det samme den kom 
i muggen, men grad-
vis endret den farge 
til både rød og gul.  
Latteren sto i taket, 
og Jon Kristian ble 
mer og mer irritert 
på ungene som han 
mente måtte ha skiftet farge på van-
net via tankeoverføring. Han gjentok 
dette flere ganger, men hver gang 
endte fargen på gul. Til slutt måtte 
han bare gi opp, han var voksen og 
barna bestemte fargen på vannet, 
slik var det bare. 
 Etter ca en time var showet ferdig 
og de som ønsket det fikk tid til å 

snakke med Jon Kristian samt spørre 
om autografen, før det var tid for fel-
les tur til gapahuken i Høggvika. Sola 
skinte og været var nydelig under 
hele turen. Vel framme ved gapahu-
ken fikk alle deltakerne premie som 
var sponset av Statens Vegvesen, og 
grøt som dagsenteret i Rødøy hadde 
laget. 

Arrangementet på Nesøy startet med 
Fysaktur til Kjølvika i et nydelig vær. 
Turens yngste deltaker klippet over 
snoren før hele 54 personer la ut på 

Nordnesøy

Turens yngste deltaker klipper over snoren til polarsirkelløypa på Nesøy. Foto: 
Christina Heimdal. 

Mange fulgte med på fremvisninga av 
de innsendte bidragene til Verdensda-
gen.Foto: Christina Heimdal.

Kirsten Foged demonstrerer ulike 
teknikker innen akvarellmaling.Foto: 
Christina Heimdal

en tur som vanligvis tar ca en time 
tur-retur. Denne dagen hadde imid-
lertid ungdomsskoleelevene ved Nes-
øy skole forberedt en natursti med 
spørsmål knyttet til kalkstøttene, 
man måtte derfor beregne litt ekstra 
tid. Etter turen var det tid for grilling 
og suppestasjon på stranda like ved 
kalkstøttene. Det ble også premieut-
deling til alle som hadde deltatt på 
turen, samt underholdning med sang 
og gitarspill. Stemninga var upåkla-
gelig.
 Senere på kvelden var det kafé 
på ungdomshuset på Nordnesøy, 
med mulighet for å kjøpe seg kaffe, 
brus og kaker. Kafeen var dekorert 

Alle følger nøye med på det som blir gjort. Foto: Chris-
tina Heimdal
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I løpet av Verdensdagsuka presen-
terte Fysak-Rødøy en forsmak på det 
som kommer til å bli ”Polarsirkelløy-
pa”. Fram mot våren skal det jobbes 
med å legge til rette turløyper som 
skal være med i Polarsirkelløypa. 
 – Tanken er at det skal være 
mulig å gå seg gjennom hele kom-
munen, en kan bruke akkurat så 
lang tid som en selv ønsker på å 
gjennomføre dette. Når en har fått 
klipp fra alle løypene, har en gått 
Polarsirkelløypen, forteller Fysakko-
ordinator i Rødøy, Maj-Britt Hafsmo. 
I løpet av uka er det registrert hele 
223 turer knyttet til arrangementene, 
noe Fysakgruppen er storfornøyd 
med. Alle som deltok på tur i for-
bindelse med verdensdags- arrange-
mentene er premiert med reflekser 
som er sponset av Statens Vegvesen. 
Blant deltakerne er det også trukket 
en vinner av et gavekort på kr 500,- 

sponset av Dybvik Sport på Ørnes. 
Trekking er foretatt på lensmanns-
kontoret i Rødøy 3. november og den 
heldige vinneren er 10 år gamle Emil 
Telnes fra Jektvik/Verangfjorden. 
Emil fikk overrakt premien på skolen 
og han synes det var artig å vinne i 
en slik konkurranse. Selv hadde han 
vært med og gått to av turene, en på 
Myken og en i Jektvik. Men han kun-
ne ikke huske at det var tungt å gå;
 – Nei, det var bare artig forteller 
Emil. 
 Emil har ikke tenkt noe over hva 
han skal bruke gavekortet til, han 
må først se hva de har der. Selv spil-
ler han litt fotball, så kanskje er det 
nettopp fotballutstyr gavekortet blir 
å gå til.

Polarsirkelløypa

En stolt vinner av et gavekort på kr 
500,- fra Dybvik Sport AS. Foto: Kjell 
Hammer. 

Samarbeid om oppgavene i naturstia.. 
Foto: Christina Heimdal

Nordnesøy
Refleksbamser 
fra Statens 
vegvesen var 
populære pre-
mier hos den 
yngre genera-
sjon. Foto: 
Christina 
Heimdal.

Georg Lyngved underholdte med sang 
og musikk, både på stranda og på ung-
domshuset. Foto: Christina Heimdal.

med tegninger som elever fra Nes-
øy skole hadde tegnet i forbindelse 
med Verdensdagen. Brosjyrer knyt-
tet til Verdensdagen var lagt frem 
til gjennomsyn og det ble sagt noen 
ord om bakgrunnen for markeringa. 
Etterpå ble de innsendte bidragene 
til Verdensdagen vist på storskjerm. 
Også på kafeen var det underhold-
ning med sang og gitarspill av Georg 
Lyngved.
 Da klokken nærmet seg 19.30 
var det tid for å avvikle kafeen og 
gjøre lokalene bedre egnet til male-
kurs. Kunstner Kirsten Foged som 
tidligere har bodd i kommunen var 
tilbake for å gi en kort innføring i 
ulike tegne- og maleteknikker, samt 
si noe om hvordan farger kan virke 
inn på følelsene våre. Kreativiteten 
sto i taket i det kursdeltakerne skulle 

prøve ut de ulike teknikkene som 
var blitt presentert. Kurset ga bare 
en kort innføring i de ulike teknik-
kene, men kanskje ga det inspirasjon 
til mer kreativ utfoldelse utover sene 
høstkvelder. 
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i Øresvik var et samarbeid mellom 
Rødøy- og Lurøy kommune, derfor 
var også psykisk helsetjeneste i Lur-
øy representert på arrangementet. 
 – Mennene skal ikke ha spaget-
tiarmer, de skal vise muskler, roper 
Marianne.
 – Husk, en skal kunne ha en 
tusenlapp eller en flaske cognac 
under armen uten at en mister det, 
føyer Jan til. 
 Danserne er i full gang igjen etter 
pausen, og nok en gang siler svetten 
på deltakerne.
 – Jeg har svettet så mye at jeg må 
ha tatt av meg to kilo i løpet av dan-
singa, sier en av deltakerne.
 – Ja, men så har du lagt dem på 
Som en avslutning av Verdensdags-
markeringa i Rødøy kommune var 
det lagt opp til 4- timers swingkurs 
over to dager på Øresvik samfunns-
hus. Ekteparet Marianne og Jan 

Larsen fra ”Kom og 
Dans, Mo i Rana” 
var innleide instruk-
tører for helga. De 
ga en kort innføring 
i mange ulike turer, 

men presiserte at 
det var øving som 
gjorde folk til gode 
dansere. 
- Alle kan begynne 
å danse, informerte 
Marianne. 
– Da han begynte 
å danse hadde han 
fire venstreføtter, 
sier hun med et 
smil om munnen og 
peker på ekteman-
nen Jan. Han nik-
ker, og bekrefter at 
det er sant. 
Latteren sitter løst i 

Som en avslutning av Verdensdags-
markeringa i Rødøy kommune var 
det lagt opp til 4- timers swingkurs 
over to dager på Øresvik samfunns-
hus. Ekteparet Marianne og Jan Lar-
sen fra ”Kom og Dans, Mo i Rana” 
var innleide instruktører for helga. 
De ga en kort innføring i mange 
ulike turer, men presiserte at det var 
øving som gjorde folk til gode dan-
sere. 
- Alle kan begynne å danse, infor-
merte Marianne. 
 – Da han begynte å danse had-
de han fire venstreføtter, sier hun 
med et smil om munnen og peker 
på ektemannen Jan. Han nikker, og 
bekrefter at det er sant. 
 Latteren sitter løst i gymsalen på 
samfunnshuset, og det som tidlige-
re på dagen var et kaldt lokale har 
nå endret seg til et varmt og klamt 
lokale. Det er mye svette i omløp, 
og flere ganger i løpet av øktene må 
danserne inn på kjøkkenet for å fylle 
på med vann. 
 Det var lagt opp til to økter per 
dag, med en liten pause i mellom. 
Lørdag ble det servert kaffe og vafler 
i pausen, samtidig som deltakerne 
hadde mulighet til å lese eller ta med 
seg hjem brosjyrer knyttet til psykisk 
helse, Verdensdagen eller Fysak. 

Pausen ble 
også benyt-
tet til å gi litt 
informasjon 
om hva det 
jobbes med 
i n n e n f o r 
disse områ-
dene. Arran-
g e m e n t e t 

... deretter prøves det ut i praksis. Foto: Christina Heimdal.

Først demonstrerer instruk-
tørene hvordan turene skal 
gjennomføres….
Foto: Christina Heimdal

Øresvik Ut på tur, aldri sur. Foto: 
Christina Heimdal.

En pust i bakken før til-
baketuren. Foto: Christina 
Heimdal.

gymsalen på samfunnshuset, og det 
som tidligere på dagen var et kaldt 
lokale har nå endret seg til et varmt 
og klamt lokale. Det er mye svette 
i omløp, og flere ganger i løpet av 
øktene må danserne inn på kjøkke-
net for å fylle på med vann. 
 Det var lagt opp til to økter per 
dag, med en liten pause i mellom. 
Lørdag ble det servert kaffe og vafler 
i pausen, samtidig som deltakerne 
hadde mulighet til å lese eller ta med 
seg hjem brosjyrer knyttet til psykisk 
helse, Verdensdagen eller Fysak. 
Pausen ble også benyttet til å gi litt 
informasjon om hva det jobbes med 
innenfor disse områdene. Arrange-
mentet i Øresvik var et samarbeid 
mellom Rødøy- og Lurøy kommune, 
derfor var også psykisk helsetjeneste 
i Lurøy representert på arrangemen-
tet. 
 – Mennene skal ikke ha spaget-
tiarmer, de skal vise muskler, roper 
Marianne.
 – Husk, en skal kunne ha en 
tusenlapp eller en flaske cognac 
under armen uten at en mister det, 
føyer Jan til. 
 Danserne er i full gang igjen etter 
pausen, og nok en gang siler svetten 
på deltakerne.
 – Jeg har svettet så mye at jeg må 
ha tatt av meg to kilo i løpet av dan-
singa, sier en av deltakerne.
 – Ja, men så har du lagt dem på 
deg igjen med vaffelkakespising i 
pausen, føyer en annen til. 
 Bare på de to dagene kurset har 
foregått er det stor framgang i delta-
kernes danseferdigheter, og planene 
om å få til flere dansekvelder er også 
sådd. 
 Mye tyder på at danserne er godt 
fornøyd med dansehelga, og instruk-
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... NÅ NYE HØYDER MED ...

Etter swingkurs og Fysak-tur var det 
salg av kaffe, pølser og brus på bede-
huset. Foto: Christina Heimdal.

Mange var med på fellesturen til Vassberget. Foto: 
Christina Heimdal.

tørene fra Mo i Rana var også posi-
tive;
 – Folk er jo svette når de drar her 
i fra, og det må jo være positivt, sier 
Jan med et glimt i øyet, før turen går 
tilbake til Mo i Rana hvor nye grup-
per er klare til dans. 
 I etterkant av swingkurset er 
det lagt opp til fellestur med Fysak 
til Vassberget. Noen drar igjen etter 
swingkurset, mens andre kommer 
til for å være med på turen. Alt i alt 
er det 24 stykker som går til Vassbe-
rget denne lørdags ettermiddagen. 
Turløypen er nyoppmerket, noe som 
innebærer at de fleste ikke har gått 
akkurat denne løypen før. Mange er 
allikevel kjent i området og folk tar 
seg tid til å stoppe for å se på land-
skapet. Også denne turen er vi så 
heldige at det er oppholdsvær gjen-
nom hele løypa. 
 Vel fremme på posten må alle 
skrive seg inn i boka for å være med 
i trekningen av et gavekort som er 
sponset av Dybvik Sport på Ørnes. 
Alle turdeltakerne får også premi-
er i form av refleks som er sponset 
av Statens Vegvesen. Etter et kort 
pust i bakken går turen tilbake til 
samfunnshuset, og derfra videre til 
idrettsplassen hvor en kan få kjøpt 
pølser, brus og kaffe. 
 Psykisk helsetjeneste i Rødøy 
benytter herved anledningen til å 
takke alle som har bidratt med noe 
i forbindelse med Verdensdagen for 
psykisk helse, uten dere hadde vi 

ikke fått dette til. Vi vil også takke 
alle fremmøtte på arrangementene. 



Midtre Rødøy pensjonistforening la sist sommer 
sin fellesreise til de nære områder – for å bedre 
bli kjent i egen kommune.
 Pensjonistforeningen sendte følgende referat 
fra turen til informasjonsbladet Rødøyløven.
 Etter invitasjon fra Solfrid Lorentzen bar det 
med ”Rødøyløven” en fin junidag med reisemål 
Jektvik. Første etappe gikk til Nordvernes. Her 
stod bussen klar med Reidar Jensen som sjåfør. 
Første stoppested var Kvalvika hvor vi fikk se de 
gamle båtmotorene i motorsamlingen. Motorene 
ble oppstartet slik at lyden fra en svunnen tid fritt 
strømmet ut, og for mange ble det et hyggelig 
møte med vår nære fortid.
Fra motorene på Kvalvik gikk turen videre langs 
Værangfjorden til Jektvika, med Reidar Jensen 
som en framifrå guide. Det ble orientert om 
bosetting og hendelser knyttet til mennesker på 
gårdene langs fjorden. Dette til stor interesse for 
oss tilhørere. 
 I Jektvika stoppet bussen ved ”Naustloftet” der 
Solfrid tok i mot oss og viste oss rundt på ”Naust-
loftet”. ”Naustloftet” inneholdt mange gamle gjen-
stander fra hav og fiskerimiljøet. I dette miljøet 
var det spiseplasser, og her inne ble det bydd på 
fiskesuppe og loff, og senere kaffe og bløtkake. 
Solfrid orienterte om samlingen, ideen og tanken 
bak. – Videre trakterte Per Ivar Myrbekk fiolinen 
sammen med en av sine elever. 
 Foreningen ble også vist ei skolebokutstilling 
fra gamle dager, noe som ble nøye studert og 
mange fant ”sine” lærebøker som det knyttet seg 
mange minner til.
 Det var stor oppslutning om turen, hele 28 fra 
pensjonistforeningen deltok.
 Midtre Rødøy pensjonistforening takker vert-
skapet for en fin og opplevelsesrik dag.

Bli-kjent-reise i egen kommune

Per Ivar Myrbekk underholder på Naustloftet.


