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I denne utgaven av Rødøy-
Løva kan du blant annet
lese om følgende tema:

 Hilsen fra ordføreren

 Fra redaksjonen

 Fra etatene

 Rødøy Produkter

 7 topper på 7 timer

 Camp Gjerøy

 Mye aktivitet hos teknisk
etat

 Konsertforestilling Vinjes
ferdaminner

 Skoleturer

 Konserter i Rødøy

 Sommermat fra Rødøy

 Verdensdagen psykisk
helse

 Falchbrygga åpen i
sommer

Vedlegg:
Menighetsblad for Rødøy

I sommer har flere av skolene i Rødøy vært på skoletur.
Les elevenes egne fortellinger fra turene i Rødøy-Løva på side 14 og 15.

Camp Gjerøy samlet 5. og 6. klassingene til leir. På side 16 og 19 kan du lese mer
om det.
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Rødøy kommunes nettside.

Du finner flere
opplysninger og mer

informasjon på
Rødøy kommunes

nettside:

http://www.rodoy.kommune.no

Fra redaksjonen
Så er det vår og sommer igjen, og den frodige naturen her under polarsirkelen vokser fram med sola
og lyset og varmen. Hagene blir stelt,  og gode naboer drikker kaffekopp i solveggen. Båter,
motorsykler og campingvogner blir pussa og er klare for lengre sommerturer.
Rødøyløva er kommunens informasjonsblad. Ordfører Olav Terje Hoff har skrevet  en hilsen, og alle
etatene har fortalt litt om daglige sysler og hva som er nytt og spennende.
I forbindelse med at Rødøy kommune satser på kultur for eldre og har søkt om midler fra
”den kulturelle spaserstokken”, har det vært konsert med ”Doi-Doi fra Sør-Helgeland på Rødøy
omsorgssenter den 7. juni, og forestillingen ”Vinjes ferdaminne” ble vist på Alderstun omsorgssenter
i Tjongsfjorden den 20. juni. Dette kan du lese mer om inne i bladet.
”Camp Gjerøy” ble arrangert for 5. gang i år, med 5. og 6. klassinger fra hele kommunen som inntok
Gjerøya i 3 dager til ende. Været var fint og kveldene lange, og mer kan du lese om leiren som alle
ungene liker så godt inne i bladet.
Ungdomsskoleelvene har vært på tur til utlandet, hva som skjedde der kan du også lese litt om.
Fritjof Strøm serverer god mat og glede til både unger og musikere, og nå kan vi alle få en
sommeroppskrift av kokken fra Gjerøya.
Redaksjonen ønsker alle leserne en god og aktiv sommer! Besøk venner, ta med din kjære på tur
langt av lei, stell i hagen og hvil ofte og mye.
God sommer!

Visdomsord:
”Veit du ein ven
som vel du trur,

og du hjå han fagnad vil få:
gjev han heile din hug

og gåva ei spar,
far og finn han ofte”.

Håvamål



Første halvåret
har gått raskt,
fire saker er
vel det som
har vært en
gjenganger i
det kommuna-
le arbeidet .
Gjennomfø-
ringen av sam-

handlingsreformen, etablering av de
nye ambulansebåtene, bygging av
gjennomgangsboliger og kraftutbyg-
ging.
Først av alt ønsker vi den nye kultur-
medarbeideren, Anita Lykkja, vel-
kommen. Hun vil nok få mange in-
teressante utfordringer, og kan i stor
grad forme kulturarbeidet selv.
Håper hun får mange gode innspill
fra både privatpersoner, lag og
foreninger slik at vi får et mangfoldig
og godt kulturtilbud.
I siste kommunestyremøte ble de
siste samarbeidsavtalene med
Helgelandssykehuset undertegnet,
og reformen er i gang. I første rekke

er det tilbakeføring av ferdigbehand-
lede pasienter fra sykehuset som er
utfordringen. For Rødøys del har
dette hittil ikke vært noe problem, vi
har alltid tidligere tatt ut utskrivings-
klare pasienter, mens det for andre
kommuner kan ha vært en utford-
ring. I tillegg blir det interessant å se
hvordan det blir med økonomien nå
som kommunene må betale for inn-
leggelser på sykehus.
Så var det etableringen av den nye
ambulansebåten, som også benyttes
til legekontor rundt i kretsene. Jeg
var invitert til dåp av de nye båtene,
og det var stor festivitas. Eyr Myken
heter båten som har base i Rødøy.
Jeg syntes båten så utmerket ut, og
har stor tro på at båten skal fungere
godt etter hensikten når
”barnesykdommene” er justert.
Utfordringen vil være å komme ned
til 12000 kilometer i skyss av helse-
personell, hvilket er den uttrykte
målsetningen fra kommunestyret.
Det var en gledelig nyhet at Salten
Kraftsamband fikk konsesjon for

utbygging av Smibelg og Storåvatn
kraftverk. Dette var et lenge etter-
traktet vedtak, og det knytter seg
spenning om SKS finner det økono-
misk lønnsomt å bygge ut kraftver-
kene. Denne kraftutbyggingen vil
være av enorm betydning for Rødøy
Kommunes fremtidige økonomi. En
milepæl vil være SKS styremøte den
25. juni, der skal de ta stilling til om
de skal gå videre med arbeidet til en
innvesteringsbeslutning senere.
I tillegg er det flere småkraftprosjek-
ter som er under behandling av NVE,
og det ventes i spenning på utfallet
av disse.
Gjennomgangsboligene nærmer seg
ferdigstilling, og jeg håper de skal bli
en god tilvekst i boligmarkedet for
folk som vil etablere seg.
Etter en utrolig lang og kald vår og
forsommer nærmer ferietiden seg,
så vi får håpe det blir en fin sommer
slik at man kan nyte dagene og lade
batteriene til den mørke tid.
Jeg håper alle får en fin sommer og
en fin ferie.

ÅRGANG 23/2012RØDØY-LØVA

Side 3

Rødøy kommune
Sentralbord

Telefon 750 98 000
Telefaks 750 98 001

E-post: postmottak@rodoy.kommune.no

Sommerhilsen fra ordfører Olav Terje Hoff

Bedriften er en VTA-bedrift og vi holder til i Jektvik
i Rødøy kommune.
På bedriften arbeider vi med vedproduksjon, tre-sløyd,
husflidsproduksjon (reparasjon og opplegging),
møbelopptrekking og serviceoppdrag i nærmiljøet.
Arbeidsdagene utarter seg forskjellig
fra dag til dag. Det er mye etter hvem som er på arbeid. Noen
dager er lystige og lette med mye humor og latter, mens andre
er mer tunge og ensomme.
En fin dag var da vi hadde årets første sommerdag, den 23.
mai. Noen av arbeidslederne og arbeidstakerne kjørte til Kisten
for å skoge. I lunsj-tida kjørte de som var på arbeid etter, for å
grille og spise lunsj sammen i Kisten. Dette ble en hyggelig
opplevelse og en koselig stund.
Sommerhilsen fra en ansatt.

Rødøy Produkter  AS – arbeid og hygge.
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Fra etatene
Oppvekstetaten

Vi nærmer oss slutten av
skole – og barnehageåret, og
mange er travelt opptatt
med å få en god avslutning
på vårhalvåret.

Flere skoler har vært på skoletur.
Nesøy skole har vært med ”Hvite
busser til Polen Og Tyskland, Gjerøy
skole har vært i Nederland, og Rød-
øy, Selsøyvik, Jektvik og Tjongsfjord
har vært i London. Alle har hatt en fin
tur, som jeg håper elever og voksne
vil minnes med glede i lang tid fram-
over.

På alle skolene har det vært arrang-
ert idrettsdager. Selv om været i vår
har vært noe kaldt og skiftende, har
dette gått bare bra. Vi ønsker at ele

vene i Rødøy skal bli robuste barn, så
her er vær ingen hindring! Camp
Gjerøy var for øvrig heldig med været
i år. Det ble arrangert i strålende
solskinn!

I disse dager er det også eksamens-
tid, og det er nok mange avgangsele-
ver som er passelig nervøse for tiden.
Vi håper jo at alle våre har fått en
god ballast, som de kan ta videre
med seg i videregående skole.
Vi ønsker alle 10.klassingene lykke til!

Vi mangler ennå lærere på Rødøy og
på Nesøy. så er det noen som ønsker
seg et år eller flere i vår vakre kom-
mune, er det bare å søke! Vi har fått
ny rektor på Selsøyvik. Mari Zareus
Bergen har arbeidet der siden påske i
år. Ellers har Ingunn Tarebø-Myhre
vært rektor på Tjongsfjord skole i et
skoleår allerede.

Den siste tiden har vi vært opptatt
med opptak av barn både i barneha-
ge og SFO, og nå arbeider vi med å få
på plass bemanning i barnehage og
skole. Vi får ny styrer i Tjongsfjord
barnehage fra høsten, June Seljevoll.

I Tjongsfjord barnehage er det satt
opp en ny port, noe som har vært
svært etterlengtet. Her trenges det
også nytt gjerde, og dette bør vi få på
plass så snart vi får bevilget penger til
dette formålet. Det vil ikke bli drevet
barnehage på Nesøy og på Gjerøy til
høsten på grunn av få barn i barne-
hagealder. Ellers er det ganske stabilt
barnetall i kommunen for tiden.

Nå står sommerferien for døren, og
oppvekstkontoret vil ønske alle en
riktig god sommer!

Kjersti Setvik, oppvekstsjef.
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Sommer og mye
aktivitet ved  teknisk
etat.

Det er sommersesong ved teknisk
etat og det er mye som skal gjøres.
Ved siden av daglig drift og vedlike-
hold av vannverk og kommunale byg-
ninger er det mange ulike prosjekt
det jobbes med.

12 kommunale uleieboliger blir fer-
digstilt sommer/høst 2012. Dette er
et stort prosjekt med en økonomisk
ramme på 20 millioner. Det har blitt

4 utleieenheter på Rødøya, 4 utleie-
enheter i Jektvika og 4 utleieenheter
i Tjongsfjorden. Boligene er 6 stk to-
mannsboliger i en etasje. De er på ca
71m2 og har 2 soverom. Det er

mange som har søkt om leieavta-
le i boligene på Rødøya, i Jektvik
og Tjongsfjorden, og en regner
med at alle leilighetene blir ut-
leid.

På Rødøya blir 5 nye boligtomter
klare til høsten. I Kila ferdigstilles
utvidelser av det kommunale
boligfeltet (11 tomter) i disse
dager.

Alle kommunale vannverk er
ferdigstilt, og godkjent av mattilsynet
(de som er godkjenningspliktige).

Tjongsfjord Gravgård og arbeidet
med utvidelsen av denne starter opp
i disse dager og skal ferdigstilles i
november 2012. Kommunestyret har
bevilget til sammen 1.65 millioner
kroner til prosjektet. Utvidelsen om-
fatter et areal på ca. 3,5 daa, og vil gi
ca. 430 nye gravplasser.

Rødøyhallen – Rødøy kommune.
Kulturdepartementet har gitt Rødøy
kommune idrettsfunksjonell for-
håndsgodkjenning av planene for
Rødøyhallen. Departementet har
vurdert planene og forhåndsgodkjent
disse med en del merknader. Disse
må rettes før byggearbeidene kan
igangsettes. Det må også utarbeides
oppdaterte tegninger før endelig
godkjenning av planene kan gis. Det
er satt en økonomisk ramme for pro-
sjektet på kr. 29 millioner kroner.

Det kan søkes om tilskudd på 1/3 av
kostnadene inntil.
6,5 mill. kroner til flerbrukshall 23x44
m, med 1 sett garderober.
0,7 mill. kroner for
styrketreningsrom, >150m2.

I tillegg kommer den særskilte
tilskuddssatsen for anlegg i Nordland
på 20% av ordinært tilskudd.
Idrettsfunksjonell godkjenning gir
ingen garanti for tilskudd frå spille-
midlene.

Kjetil Hansen, teknisk sjef.
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Nye inntrykk
og mye glede.

Etter påske begynte Anita
Lykkja som kulturkonsulent i
Rødøy kommune.

Opprinnelig kommer hun fra Valdres,
men har bodd i Haltdalen i Holtålen
kommune de siste årene. Anita Lykkja
har bakgrunn i idrett og friluftsliv,
historie og pedagogikk. Hun har ar-
beidet som kulturkonsulent, lærer og
miljøterapeut, og gleder seg nå til å
arbeide med kultur igjen.
”Når jeg fikk sjansen til å arbeide som
kulturkonsulent her i Rødøy komme,
ville jeg gjerne flytte hit”, sier hun.
Anita har vært mye i Lofoten hvor

søstera har hus, og har lenge hatt lyst
til å kunne arbeide og bo i Nord-
Norge forteller hun.
Kulturkonsulenten jobber mye sam-
men med folk fra de andre etatene.
Helse- og omsorg, Oppvekst,

Bibliotekansatte i kommunen og kul-
turskolerektor, er noen av dem kul-
turkonsulenten samarbeider med

jevnlig. Idrett og friluftsliv ligger også
innenfor hennes ansvarsområde.

Kulturetaten

Her er en liten oversikt over det som har vært av arrangement i mai og juni:
Camp Gjerøy – Gjerøy 22.-24. mai 2012.

Konsert med gruppa ”Doi-Doi” – distriktsmusikere fra Sør-Helgeland på Rødøy omsorgssenter og på Gjerøy torsdag 7.
juni 2012.

Forestillingen ”Vinjes Ferdaminne” – på Alderstun omsorgssenter 20. juni 2012.

Aktiviteter og arrangement i sommer er:
Melfjorddagen – Melfjorden 29.30. juni 2012.

Polarsirkeltrimmen – I år har Rødøy kommune 41 ulike trimløyper med i dette systemet. Informasjon om hvilke løyper,
og kart ligger på http://polarsirkeltrimmen.turlogg.no Her finner du også informasjon om løypene i andre kommuner,
og premiering for 2012.

Falch Gamle Handelssted – Åpent for omvisning og bevertning fra i uke 28- 31 i 2012. Dette kan du også lese mer om
bakerst i bladet i tillegg til informasjon på kommunens internettsider og informasjon ellers på kommunale oppslagstav-
ler. Kristin Myrvoll er ansvarlig for kafèdrifta i sommer, og Jann Breivik er ansvarlig for omvisningen.
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Informasjon ellers:

Biblioteket i Tjongsfjorden er stengt i hele juli 2012.

Alle lag og foreninger kan søke om kulturmidler for 2012 med søknadsfrist den 1. september 2012. Se egen utlysning
på internett, lokale oppslag og tilsendt informasjon. Dette er andre gangs utlysning.

Det er laget en aktivitetskalender for sommeren/høsten som er tilgjengelig på kommunens internettsider.

Kommunens internettsider er under oppdatering, og det er derfor viktig at vi får rett og ny informasjon på sidene. Vi
ber om at kommunens innbyggere er behjelpelige med dette.

Anita Lykkja, kulturkonsulent.
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Helse og omsorg

Helsesøstertjenesten i Rødøy.
Helsesøster er å treffe på telefon: 959 65 660

Mandag – Torsdag kl. 10.00-15.00
Fredag kl. 09.00-12.00
Send gjerne også sms.

Helsesøster treffes fast mandager på Rødøy kl. 10.00-16.00 og onsdager i Tjongsfjorden kl.09.00-15.00.
Helsesøstertjenesten i Rødøy er en ambulerende tjeneste. Tjenesten tilbys og så om bord i legebåten.

Helsesøster følger legedagen på de ulike plassene.
Ta gjerne kontakt for å avtale time, veiing/måling av ditt barn eller spørsmål angående ditt barns helse/velvære.

Mental helses hjelpetelefon:
116 123

Tjenesten er åpen for alle, hele døgnet, hele året, og det er gratis å ringe.

Ambulanse- og legeskyssbåten i
Rødøy kommune.

Fra og med 1. mai overtok Helgelands-
sykehuset og Redningsselskapet
ansvaret for drift av ambulanse- og
legeskyss    båten – EYR MYKEN- i Rødøy
kommune.

Tjenesten vil i stor grad fortsette som før, og
det vil bli avviklet kontordager med lege og
helsesekretær/helsesøster som tidligere i de
ulike kretsene i kommunen.

Den etablerte legevaktordningen i kommunen
videreføres.

Den nye ambulansebåten vil være bemannet
av skipper, motorpasser  og ambulanse-
arbeider.

Rødøy legekontor:
tlf. 75 09 88 50.

Telefontid fra kl. 10.00 - 12.00
alle hverdager.

Legevakt: tlf. 75 09 61 03
(hele døgnet).



STØTTEKONTAKT/
AVLASTNING
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Lisbeth og Lisbet fra Rødøya tok sju topper på
sju timer i Bodø søndag den 3. juni 2012

Søndag den 3. juni gikk
Lisbet Støre og Lisbeth
Arntsen fra Rødøya den
kjente ”Sju-toppturen” i
Bodø. Den ble arrangert
for åttende gang, og det
var omtrent 3.950 men-
nesker som deltok.
Jentene sa at både bakke-
ne mellom Rønvika-
Linken pg bakkene opp til
Keiservarden var tunge i
det fine været, men turen
gikk veldig greit. ”Vi kjen-
ner det i beina, men har
hatt en kjempeflott tur”,
sa Lisbet og Lis-
beth.”Kanskje blir vi støle
i morgen”, lo de. Turen
tok sju timer inkludert en
times pause.
Damene fra Rødøya men-
te at denne turen er noe
som flere kan ha glede

av, og at en neste år kanskje kan ar-
rangere en felles tur til Bodø.

I Rødøy kommune har vi mange turløy-
per, og vil gjerne minne om alle de fine
mulighetene vi alle har for å få trim i
sommer. ”Polarsirkelløypene” i Rødøy
kommune er lagt ut og følgende poster
er klare til bruk: Løvehytta, Risvika,
Eventyrskogen, Selvågen Sør, Bren-
neshode og Østerdalsløypa. Polarsir-
keltrimmen er et tilbud om digital
trimkasseregistrering. Tilbudet er et
samarbeid mellom Polarsirkelen fri-
luftsråd og folkehelsekoordinatorene i
kommunene. Logg deg inn på ”Mine
sider” på http://
polarsirkeltrimmen.turlogg.no/ og del-
ta i polarsirkeltrimmen.
Vi ønsker god tur!
Kulturkonsulent Anita Lykkja

Vi ønsker god tur!

Kulturkonsulent Anita Lykkja

Sju topper - sju timer

Har du litt tid til overs noen ettermiddager og/eller kvelder, eller kanskje en helg i måneden?
Synes du det er morsomt å jobbe med mennesker?

Nav Rødøy/Barnevernstjenesten søker etter støttekontakter og avlaster for barn,
unge og voksne.

Støttekontakten har som oppgave å bidra til en aktiv og meningsfull fritid.
Oppdraget innebærer sosialt samvær og følge til fritidsaktiviteter, turer osv.

Avlastning har som hensikt å gi pårørende nødvendig og regelmessig fritid.
Godtgjøring etter faste satser.

Ta kontakt med oss hvis du er interessert!

Kontaktpersoner:
Inger Lise K. Aakre, tlf: 21 05 41 08

Siri Midttun, tlf: 21 05 41 08
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Gruppa DOI DOI består av 3
distriktsmusikere fra Sør-
Helgeland, Geir Allan Reitan
keyboard og trekkspill, Gunn
Sæther på sang og klarinett
og Roy Bjørnli på trommer.

Sistnevnte er kanskje mer kjent som
trommisen i Publiners. Med seg på
konsert-turné hadde de også Nils-
Olav Johansen på gitar og bass, for
anledningen innleid fra Farmers
Marked.

Torsdag 07.juni var det duket for kon-
sert med DOI DOI på Rødøy omsorgs-
senter. De første tilhørerne var ute i
god tid, ca èn time før konserten, kan
skje for å sikre seg de beste plassene.
Det de fikk servert var en musikalsk

blanding av selvkomponerte stykker,
Cornelis Vreeswijk og serbisk folke-
musikk. Man kunne tydelig se flere
rytmiske fotbevegelser blant tilhører-
ne og personalet som tok seg tid til
kulturelt påfyll denne formiddagen.

Til tross for at konserten var
mer preget av jazz og ”truede
taktarter” enn av Jens Book
Jensen så var bestillingen klar
etter konserten: ”Dere må
komme snart igjen”.

Undertegnede lovet etter beste evne
at vi gjennom ”den kulturelle spaser-
stokken” vil forsøke å bringe kulturli-
vet oftere inn i stuene også til bebo-
erne på våre omsorgssentre.

Så gikk turen til Klokkergården for
bespisning og avslapping før gruppa
satte kurs for Gjerøy til åpen konsert
på samfunnshuset.
Fremmøte var slett ikke verst til å
være en torsdag ettermiddag. Ca 40
tilhørere i varierende alder hadde
funnet veien til konserten.

Etterpå ble slitne musikere tatt hånd
om og servert Fritjof Strøms
rødseibaccalao. Den falt så godt i
smak at den til og med gikk ned til
dessert etter hovedretten. Tidlig
fredag morra gikk så veien videre til
Lurøy/Onøy.
Vi sier takk til alle gode hjelpere, til-
hørere og til DOI DOI for en oppfris-
kende torsdag!

Lyder Storhaug

Nede i maskinrommet fikk vi se mo-
torene og Harry fortalte hvordan de
fungerte. Han fortalte også at han
kunne styre ferja fra maskinrommet
hvis det ble nødvendig. Den store
røde knappen var spennende, den
skulle vi gjerne ha prøvd.
Noen syntes også det var moro å få
prøve treningsapparatene som stod
nede.
Det var mye støy der nede, slik at vi
fikk ørepropper for å putte i ørene.
Oppe på broen fikk vi prøve stolen til
skipperen. Vi fikk også prøve
nødpeilesenderen, den sender ut
signaler hvis ferja trenger hjelp hvis
den har vært i en ulykke for eksem-
pel, slik at andre båter kan finne ut
hvor den er.
Han fortalte oss også hvordan ting
fungerte, hvordan man styrer
ferja.

Etter omvisningen fikk vi gratis brus
og is, det var veldig godt.

Øresvik skole v\ 1-4 klasse

Da vi skulle til Jektvik måtte vi reise med ferge fra
Kilboghamn. Om bord i ferja fikk vi en omvisning av
maskinist Harry i maskinrommet og skipper Frank
på broen.

Omvisning på M/S Rødøy

DOI DOI med to vellykkede konserter i Rødøy
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Menighetsblad for Rødøy

Menighetsb lad for Rødøy sogn

Tjongsfjord gravgård utvides.
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Kan menighetsbladet bli en trykksak
man baremå lese? Noe man faktisk
trenger å bla gjennom for å bli opp-
datert? Absolutt, bare menighetsbla-
det er vellaget – slik som Talefoten i
Grefsen i Oslo.

Jon Andreas Hasle er pensjonist, men
har en voksen baby; Talefoten. Publi-
kasjonen het Grefsen menighetsblad
for 40 år siden, men den da 27-årige
unge Hasle ville legge om hele bladet.
Resultatet ble Talefoten, en slags by-
delsavis med kirken som utgiver. Tale-
foten kommer ut ti ganger årlig, den
er på ca 30 sider og har seks helsider
med annonser. Inne i bladet er det
3-5 sider med Kjelsåsposten, sider
som fullt ut disponeres av Kjelsås
idrettslag.

- Vi har ikke gjort noen undersøkel-
ser på dette, men får stadig tilbake-
meldinger om at bladet blir bladd i
og lest. Når vi også har idrettslaget
inne i bladet, når vi ut til flere på
den måten. Det tror jeg absolutt er
en av de viktige grunnene til at vi
har lykkes med menighetsblad. I
tillegg er jeg opptatt av at det er re-
daksjonen som styrer bladet, ikke de
ansatte. Talefoten er et uavhengig
organ, med stoff som ikke er skrevet
spesielt for kirkegjengerne.

Hvordan lykkes?
Et av de viktigste rådene han vil gi, er
nettopp å tenke utenfor boksen. Tenk
diakonalt, for menigheten er en del av
samfunnets store fellesskap. Når du
skal nå ut til nye mennesker, må du
ikke skrive et språk som bare forstås
av de mest ivrige kirkegjengerne.

- Vi må huske at vi menighetsaktive
faktisk er en underlig subkultur i et
lokalmiljø, vi har vår sjargong, men er
opptatt av spørsmål som for andre
oppleves som helt underlige. Ingen
andre går jo rundt og tenker på Den
hellige ånd! Så du må ikke regne med
at flertallet vet noe som helst eller er
interessert i hva menigheten holder
på med, men kanskje er de interesser-

te i åndelige ting. Kanskje tror de at
det er mer mellom himmel og jord, og
så får man begynne her. Leserne i lo-
kalmiljøet er gjerne på en slags leting,
også andre steder enn bare i kirken.
Så mitt tips er: skriv gjerne om tro og
tvil, og gi folk noe som når deres tenk-
ning rundt dette når dere skriver for-
kynnende stoff.

Redaktøren vet godt at menighetsbla-
der befinner seg i svært så ulike virke-
ligheter, men han mener de fleste kan
dra nytte av noen tips om hovedtan-
ken bak den lokale kirkens skriftlige
organ.

- Vi kan jo aldri bli best på nyhetsstoff,
men derimot kan vi være bedre enn
lokalaviser på å gå i dybden. Vi kan gå
litt bakom nyhetene og ha mer human
touch-stoff. Og jeg må understreke at
det ikke nødvendigvis må ha en kirke-
lig vinkel. Tenk diakonalt, la bladet
knytte kontakter mellom mennesker
og putt dem inn i en sosial sammen-
heng.

Stort og vesentlig
Talefoten har budsjettert med annon-
seinntekter på 350 000 kr og givertje-
neste på 100 000 kr. Med en årlig inn-
tekt på 450 000, betales det ut noe
honorar til han selv som redigerer, og
ellers til layout og trykk. Bladet deles
ut til 9500 husstander, så her er ingen
fordyrende portokostnader. I de siste
numrene har han også prøvd ut en ny
inntektsmulighet – han har oppfordret
leserne til å gi 100 kroner ved å sende
en sms til et bestemt nummer. En slik
annonse ga 20 000 i uttelling.

Verdt å forsøke for flere!

Papir har kommet for å bli
Verden går i retning av flere utgivelser
på nett, og færre på papir. Dette har
åpenbare fordeler som null trykke-
kostnader, ingen dugnadskrevende
utdeling og mulighet for å være dags-
aktuell. Likevel er redaktøren klar –
Taleposten skal være på papir.

- Det er det ingen tvil om, hvis vi bare
skulle være på nett, ville det vært
svært mange som aldri fant oss. Nå
kommer vi i postkassen til folk, og de
får noe fysisk å bla i. Det er jo også

mange eldre som fortsatt ikke
bruker nett, og de ville i så fall
miste tilbudet helt. Talefoten er
faktisk identitetsskapende, det er
vi på Grefsen som har Talefoten
som vårt organ. Jeg tror det er
samlende for beboerne som bor
på Grefsen, Kjelsås eller Disen.
Her har vi noe felles. Om det nå
skulle gå litt dårlig økonomisk
med Talefoten, vil jeg fortsette
med papirutgaven, dette er utvil-
somt den beste løsningen for oss.

Men vi skal jobbe for å komme på
nett, som et supplement!

Langvarig moro
Ikke mange har holdt på med menig-
hetsbladskriving gjennom fire tiår, og
med hovedansvar i tre av disse tiåre-
ne. Men Jon hadde ikke gjort det hvis
det ikke var fordi han likte det!

- Det er jo rett og slett moro! Det er
glede og lyst som gjør at jeg holder på
med dette, ikke plikt. Det er jo flott å
skape noe i hvert nummer, vi seks i
redaksjonen lager et produkt sammen
som betyr noe for lokalmiljøet og me-
nigheten. Jeg bruker vel omtrent halv-
annen uke på hvert nummer, men
dette er jo noe jeg gjør for kirken, det
er en frivillig innsats jeg trives med.

Kilde: Kirkeaktuelt.no

Menighetsbladsuksess
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Utvider
Tjongsfjord

gravgård

Det er gjort forberedende
arbeid for å utvide grav-
gården ved
Tjongsfjord kirke.

Utvidelsen er planlagt av
teknisk etat, og vil gi  427
nye graver.

Det er avsatt et eget felt
for gravlegging av
personer fra andre
trossamfunn.

Menighetsb lad for Rødøy sogn

Far Julian og datteren Brynhildur opptrådte sammen
under huskonserten hos Grete og Jan Gunnar
Hammer, tidligere i vår. Bispevisitas

Det blir bispevisitas i Rødøy 26. til 30. September 2012.
Program er ikke fastlagt, men det vil bli besøk ved flere
prekensteder. Visitasen vil sannsynligvis avsluttes i
Rødøy kirke.
Program bekjentgjøres senere.

JUBILEUM
Det er 50-årsjubileum for Tjongsfjord kirke 16 september.
I den anledning vil det bli gitt ut en egen bok, som vil bli lagt ut
for salg.

Biskop Tor B. Jørgensen

Kantoren
forlater
Rødøy

Det er etter hvert blitt
kjent at Julian Isaacs har
sagt opp stillingen som
kantor i Rødøy, for å tiltre
tilsvarende stilling ved
Heddal Stavkirke.

Dermed tar han med seg
familien og flytter til

Heddal, og Rødøy mister
en viktig resurs innen
musikklivet.

Kantor Julian Isaacs , og
hans kone Gunnhildur, har
satt sitt preg på musikkli-
vet i Rødøy.
Julian gjennom sitt arbed
med korvirksomhet, og
Gunnhildur gjennom sitt
arbeid i Rødøy kommuna-
le kultur– og musikkskole.
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Menighetsb lad for Rødøy sogn

Døpte 2012
05.02.2012
Tjongsfjord kirke
Jonas Falling Hafsmo May Britt
Fallingen, Rune Hafsmo ,  Mo i Rana.

05.02.2012
Tjongsfjord kirke
Martin Elias Bang-Johansen Bente
Bang, Karl-Arne Johansen, Bodø

03.03.2012
Storselsøy
Morten Heen
Anniken Jensen Heen, Knut Heen,
Storselsøy

04.03.2012
Tjongsfjord kirke
Elian Nikolai Telnes
Marit Hagen Olsen, Kjetil Andreas
Telnes, Jektvik

11.03.2012
Rødøy Kirke
Isak Olai Fredriksen
Trude Helen Pedersen, Freddy
Fredriksen, Rødøy

Døde i 2012

17.01.2012
Sverre Andreas Aga, Tjongsfjorden.

02.02.2012
Eldbjørg Bergitte Monsen, Gjerøy.

09.02.2012
Audhild Sivertsen, Tjongsfjorden.

05.03.2012
Eivind Monsen, Gjerøy.

09.03.2012
Jens Ingvard Selsøyvoll, Selsøyvik.

11.03.2012
Jørgine Lorentzen, Jektvik.

29.03.2012
Julie Charlotte Strand, Sørfjorden.

26.04.2012
Hulda Alberta Bang, Tjongsfjorden.

28.04.2012
Gunvor Helene Lauritsen, Storselsøy.

01.05.2012
Hans Grimsland, Nordnesøy.

06.05.2012
Hjalmar Arne Johansen, Rødøy.

Alltid freidig når du går
veier Gud tør kjenne,
selv om du til målet når
først ved verdens ende!

Aldri redd for mørkets makt!
Stjernene vil lyse;
med et Fadervår i pakt
skal du aldri gyse.

Kjemp for alt hva du har kjært,
dø om så det gjelder!
Da er livet ei så svært,
døden ikke heller.

24 Juni 4. s. i treenighetstiden FRIHELG
26. Lørdag 17.00 Sørfjorden Nikolai Steen Julian Isaacs
30 Lørdag 10:30 Rødøy Dåp Nikolaj Steen Julian Isaacs
30 Lørdag 12,30 Rødøy VIGSEL Nikolaj Steen Julian Isaacs
30 Lørdag 15.30 Tjongsfjord VIGSEL Nikolaj Steen Julian Isaacs
1 Juli 5. s. i treenighetstiden 11.00 Værangfjord Gudstjeneste Nikolaj Steen Julian Isaacs
8 6. s. i treenighetstiden 11.00 Rødøy Gudstjeneste 50-års

konfri-
manter

Nikolaj Steen Julian Isaacs

8 6. s. i treenighetstiden 14.00 Hestmannøy Gudstjeneste Nikolaj Steen Julian Isaacs
15 7. s. i treenighetstiden 11.00 Tjongsfjord Gudstjeneste Nikolaj Steen Julian Isaacs
15 7. s. i treenighetstiden 18.00 Myken Gudstjeneste Nikolaj Steen Julian Isaacs
22 8. s. i treenighetstiden FRIHELG
29 Olsok 17.00 Selsøyvik Olsok Nikolaj Steen
29 Olsok 20.00 Nordnesøy Olsok Frilufts-

gudstj.
Nikolaj Steen

4 Aug. 10. s. i treenighetstiden 17.00 Sørfjorden Gudstjeneste Lørdag Nikolaj Steen
5 10. s. i treenighetstiden 11.00 Værangfjord Gudstjeneste Nikolaj Steen

12 11. s. i treenighetstiden 11.00 Rødøy Gudstjeneste Nikolaj Steen
12 11. s. i treenighetstiden 18.00 Myken Gudstjeneste Nikolaj Steen
19 12. s. i treenighetstiden 12.00 Melfjordbotn Gudstjeneste Menig-

hetstur
Nikolaj Steen

26 13. s. i treenighetstiden FRIHELG

Gudstjenesteliste
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Konsertforestilling med Vinjes Ferdaminne.

Onsdags kvelden, den 20. juni
ble forestillingen ”Vinjes fer-
daminne frå 1860” vist ved
Alderstun Omsorgssen-
ter i Tjongsfjorden.

Frammøtte fikk se og høre
kjente dikt og sanger av Aas-
mund Olavsson Vinje. Ferden
hans som gikk fra Kristiania til
Trondheim i 1860 var temaet
for teaterforestillingen.

Skuespiller Magne Skjæves-
land spilte rollen som Aas-
mund Olavsson Vinje. Musiker
og skuespiller Oddrun
Valestrand spilte fele, sang og hadde
kvinnerollene som budeia Anne, Ragn-
hild, Malene og “Drosi”. Og
musiker Andrea Cvetkovic spilte
piano.

Mange av tekstene til Vinje dreier seg
om naturskildringer og skildringer om
kjærlighet. I denne forestillingen var
dette det viktige.
Noen av de mest kjente diktene og
sangene som Vinje skrev var med, som
”Blåmann”, ”Ved Rondane” og ”Den
dag kjem aldri”.

Musikken vi fikk høre var folketoner
og kjente melodier, de fleste av
Grieg.

Vinje var også en friluftslivsmann som
var over måte glad i damene,
og på turen til Trondheim traff han
budeia på Helaksetra, som han t
rodde var huldra – kanskje fordi han
måtte gå videre uten hell hos henne.
Så møtte han gamle Malene, som la
sin elsk på han og fulgte han helt til
Kongsvoll, til fest med halling og
”karstykkje”.
Men Vinje fikk det travelt og ville vide-
re, og forlot Malene der.
Publikum lo frydefullt og klappet av
dansen og leken, men følte med

Malene når han hun likte så godt dro
videre.
Når byfrøkna Drosi kom spradende om
bord på båten uti Orkdalsosen, med

nesa i sky og overlegent
blikk, steg stemninga, og
latteren hang løst bland de
frammøtte.

Det var noe godt og hum-
rende over det hele, folk i
salen kjente seg igjen og
hadde det hyggelig.

Etter forestillingen var det
kaffe og kake til alle.

”Dokk må kom snart igjen”, sa ei blid
dame til skuespillerne, og takka glad
for en fin kveld.

Alderstun Omsorgssenter stod for
kjøttsuppe og annen heimmelaga mat
til skuespillere og frammøtte.
Med slik velvilje og glede er det lett å
være arrangør, og omreisende kunst-
nere på turne.

Anita Lykkja, kulturkonsulent.

Oddrun Valestrand, Magne
Sjævesland og Andrea Cvetkovic

Mange av tekstene til Vinje dreier seg
om naturskildringer og skildringer om
kjærlighet. I denne forestillingen var
dette det viktige.
Noen av de mest kjente diktene og
sangene som Vinje skrev var med, som
”Blåmann”, ”Ved Rondane” og ”Den
dag kjem aldri”.
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Skoleturer 2012

Skoletur til Nederland

Årets skoletur for 8-10. klas-
se gikk til Nederland. Vi be-
søkte byen ”Brielle”, hvor to
av elevene kommer ifra.
Temaet for turen var Nederland sin
konstante kamp mot havet, og deres
utvinning av nytt land. Store deler av
landet ligger nemlig under havover-
flaten.

Lørdag 2. juni tok vi hurtigbåten til
Bodø. Derfra reiste vi med fly til Gar-
dermoen, så til Amsterdam. Vi bod-
de i noen fine campinghytter i Brielle
med kjøkken, bad og TV. Vi besøkte
mange interessante turistattraksjo-
ner: ”Neeltje Jans”, var et opplevel-
ses- og utstillingssenter i betong
som viste landets forsvarsverk mot
havet.
Det var også seler og haier der.
”Futureland” viste hvordan landet
stadig ble utvidet ved at sand ble
hentet opp fra havet.
Vi syklet 40 kilometer på liggesykler
for å komme oss til Futureland. Vi
spiste vafler i den norske sjømanns-
kirken i Rotterdam, så på utsikten
over Rotterdam fra den 185 m høye
”Euromast”
og var på båttur i Europas største
tankhavn, ”Europoort”.
Vi besøkte også en del plasser kun
for moro, som badelandet,
”Efteling” (en kjempestor fornøyel-
sespark), kino (3D) og shoppingsent-
re.

Norge og Nederland er veldig
forskjellige. Nederland er nærmest
helt flatt, har mange vindmøller,
områder med kanaler overalt og de

hadde ikke noe fjell. Vi hadde en
stor fordel med å dra til Nederland

fordi vi hadde med oss de lokalkjen-
te guidene
Carmen Luiten og Lars Hoff, som
begge har bodd mesteparten av sitt

liv i landet. Derfor fikk vi se og opp-
leve så mye som mulig på kort tid.

Lærer Arne Jan Hoff var også med.
Alle elevene var
kjempefornøyde med turen. Det var
som en flott liten lærerik ferie.

Skrevet av Ruth Elfrid og Mari

Gjerøy skole
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Rødøy skole

Vi vil fortelle litt om hvordan vi hadde det på skoletur i London, en tur som startet 31. mai og
var dessverre over 7. juni.

Det har vært veldig lærerikt, og alle kunne tenkt seg å dra tilbake.

Noe av det vi har vært så heldig å oppleve var hele tre musikaler, London Eye, British Museum, The Doungeons og enda
mer. I tillegg har vi prøvd ut forskjellig mat fra forskjellige land, da vi hver kveld var på leting etter en ny restaurant (må
ikke glemme å nevne at vi var på blant annet Jamie Olivers restaurant, "Jamie`s Italian", da vi feiret bursdag for to av
jentene.

Vi må også få skryte av den fantastiske tre-etasjers leiligheten, som vi slo oss til ro i hver kveld etter lange
ekspedisjoner i Londons gater.

Dette er har vært en helt fantastisk skoletur, med masse gode minner, og nye matvaner.

På bildet: her var vi oppe i London Eye og beundret utsikten, på en endelig klår dag.

Hilsen9.-10. klasse ved Rødøy skole - kull 2011/12
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Sola kom som
bestilt da hele
kommunens 5. -
og 6.klassinger
samlet seg til
årets
Camp Gjerøy.

For fjerde år på arrangerte Rødøy
kommune Camp Gjerøy, i Esvågen
nord på øya.

Omlag 50 elever og 15 voksne var i
sving tre dager til ende. Under leiren
fikk elevene prøvd seg i ulike aktivite-
ter knyttet til kystkultur og de gamle
tradisjoner Rødøy kommune knyttes
til.

Rødøy kommune
ønsker at alle barn
og unge som vokser
opp i kommunen
skal ha kjennskap til
hvor de kommer
fra, hvilke tradisjo-
ner og hvilken kul-
tur som har og
enda eksisterer.

Vi ønsker at elevene gjennom et slikt
tiltak skal kjenne følelse av mestring
og utvikling, og at elevene gjennom å
møtes kan skape tettere sosiale bånd.
Elevene ble delt i sju ulike grupper på
tvers av alder og bosted.
Gruppene rullerte mellom ulike

aktiviteter deriblant roing, naturfags-
aktivitet, orientering, vikingleker,
førstehjelp og sying av bestikkposer
og livet i leiren.

Elevene ankom Gjerøy tirsdag, noen
på morgenen og andre utover mot
lunsj.
Fritjof Strøm, lokal speiderleder og

friluftsentusiast, sto for lunsj; "Camp
Gjerøy suppe". Måltidene under det-
te arrangementet bærer preg av gam-
le tradisjoner; Dagmars fiskegryte og
lammelår på steinaldervis, stekt i ko-
kegrop, for å nevne noe. Elevene fikk
være med på tilberedning og fulgte
spente med underveis.

Årets camp ble avsluttet med en fin
tur i nydelig vær over Polarsirkelløypa
Manna, før elevene returnerte til
diplomutdeling på skolen og videre
hjem.

Camp Gjerøy arrangeres som et sam-
arbeid mellom Oppvekstetat, Helse-
og omsorgsetat v/Psykisk Helse og
Helsesøster, Kulturetat og Barnevern-
tjenesten i Rødøy kommune.
I tillegg fikk vi god hjelp fra Polarsirke-
len Friluftsråd v/Knut Berntsen og
lokale krefter til gjennomføring av
aktiviteter.

Vi ønsker et bredere tverrfaglig sam-
arbeid mellom alle som arbeider ret-
tet mot barn og unge i kommunen, og
Camp Gjerøy er en flott arena for å bli
kjent med hverandre utenom de fas-
te, tradisjonelle møtene.

Campen er sponset av NFK Kultur og
miljø, Rødøy FSK, Horns Slakteri og
private sponsorer.

Ellen Holmberg Jensen

Vi ønsker at elevene gjennom et
slikt tiltak skal kjenne følelse av
mestring og utvikling, og at ele-
vene gjennom å møtes kan ska-
pe tettere sosiale bånd.

Camp Gjerøy
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Markering av
Verdensdagen for psykisk helse.

Velkommen til en
opplevelsesdag sammen på Myken!

Myken lørdag 06.10.2012.

Markering av Verdensdagen for psykisk helse
er blitt en god tradisjon å markere på Myken.
Verdensdagen for psykisk helse er en årlig markering som
holdes over hele verden den 10.
oktober. Siden 1992 har Verdensdagen bidratt til økt
åpenhet om psykisk helse, og i år er det
20 års jubileum.

I år er tema for dagen - Vær med! Spre kunnskap og
snakk sammen.

Vær med - spre kunnskap og snakk sammen! er årets
kampanjenavn. Vi har som mål å bidra
til økt åpenhet og alminneliggjøring av psykisk helse. Det
er også fokus på forebygging og
gode lavterskeltiltak.
At fjorårets arrangement utgikk beklages på det sterkeste,
grunnen var lite bemanning i tjenesten.

Etterlysningen av markeringen viser at mange har store
forventning og glede av dette.

I år kommer vi tilbake!

Programmet blir som før, med konsert i Bedehuset.
Artisten er ”litt hemmelig” enda, men en fornøyelse å
oppleve, så gled dere!

Her blir det samling på skolen med diverse informasjon
fra psykisk helsetjeneste, Kurt Lyngved og eventuelt
andre, før vi går en tur langs Polarsirkelløypa ut til
Sørløkta.

Velforeningen tar hånd om middagsservering på skolen
etter turen, etter dette kan en gå rundt og gjøre seg kjent
på øya. Det antas at middagen er like velsmakende
og spennende i år som tidligere.
I år har vi med vår lokale musiker, John Olav Aga, en
”skjult skatt” som spiller på mange forskjellige instrumen-
ter og synger. Han vil selger sine plater til dem som
ønsker å kjøpe.
Myken har også mange små skjulte skatter i naturen som

det er mulig å utforske på egen hånd eller sammen med
andre denne dagen.

For å komme til Myken denne dagen går ”Rødøyløven”
fra Vågaholmen kl. 09.00

Det blir satt opp skyssbåt etter endt arrangement.

Nærmere informasjon vil bli gitt via oppslag senere.

Tone Norskott
Rødøy psykisk helse

Aktivitetskoordinator.
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En fin sommerdag er Falch gamle handelssted en perle. Du trer inn i tida da trådsnellene ble solgt i tre, da du fikk
ubrent kaffe og kamferdråper, stoppegarn og hofteholder ”i rett farge” på handelslaget. Det var Indigo-garnfarge og
”ny-sko” i svart lakk, og det var skrå-tobakk og kammer og brylkrem. Borte ved ovnen står kassa med torv ved siden av
”spyttebakken”. Båtene står utstilt: ”Nordlandsbåt” og ”Jolle”, ”Dorry” og flere andre, -med sydvest og oljehyre, lagt
fra seg på rekka for siste gang. Utenfor brygga glitrer sola og varmer en som har vært inne og blitt ”tatt” av tida.

Rødøy Historielag/Stiftelsen Falch Gamle Handelssted

Rødøy Historielag inviterer med alle som har lyst og anledning til å delta i arbeidet med å ta vare på
Rødøys gamle kystkultur.

Falch Gamle Handelssted i Tjongsfjorden framstår i dag etter mange års restaureringsarbeid,
med offentlig støtte og stor dugnadsinnsats som et eksempel på at slikt arbeid nytter.

Støtt opp om Falch Gamle Handelssted - bli kjent med oss i det videre arbeidet for bevaring, drift og utvikling.

Velkommen til Falch Gamle Handelssted.

Rødøy Historielag
Stiftelsen Falch Gamle Handelssted

Sommermat fra
Rødøy

Rødsei bacalao
Antall porsjoner: 4
Tilberedningstid: 30 minutter

Ingredienser:

800 gr. Rødseifilet skinn og benfri
800 gr. Potet
3 bokser hermetiske tomater i
biter
4 løk
4 stk. rød paprika
4 stk. hvitløk fedd
1 stk. rød chili
2 dl. Olivenolje

Tilberedning:
Legg rødseifilet i rikelig med
vann 1 døgn. Skift vannet 1-2
ganger pr. dag. Del den i små
biter. Kok opp uten salt, ha i
fisken og la den  trekke i 7-10
minutter. Kok potet med skal-
let på, rens den og skjær i ski-
ver.

Fiskestykkene legges lagvis i en
gryte med kokte potetskiver,
løkskiver og paprika i strimler.
Ha i hermetiske tomater,
finkuttet chilipepper (uten frø)
og olje.
Serveres med hvitt brød

Velbekomne!
Kilde: Fritjof Harald Strøm
(Matmins.NET)
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Ønsker velkommen til omvisning

Også i sommer vil Falch gamle handelssted holde åpent i fire uker (f.o.m. uke 28 t.o.m. uke 31). Fire dager i
uken vil det være åpen kafé som serverer kaffe, forfriskninger, smørbrød, kaker og vafler. Omvisning på det
gamle handelsstedet blir det to dager i uka.

I butikklokalene finner du et varesortiment som stammer fra førstehalvdel av 1900-tallet, og det er tatt være
på en rekke gamle båter og utstyr relatert til kystkultur og fiske.

Falch Gamle Handelssted ligger like nedenfor kontorene til Rødøy-Lurøy kraftlag.

Falch gamle handelssted holder åpent i sommer

Falch Gamle Handelssted har åpen kafé:

Onsdag, torsdag og fredag kl. 1200-1700
Lørdag kl. 1400-1800

Gamle Falch Handelssted har omvisning:

Onsdag 1300-1500
Lørdag 1400-1600

For informasjon og avtaler utenom åpningstid:
Kristin Myrvold (960 156 05)

Kristin Myrvoll som
skal være ansvarlig for
Kafédrifta på Falch
Gamle Handelssted i
sommer.


