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En hilsen……..

Så er det jul igjen snart , i de hjemlige
gemakker står den hardeste julestria
for tur og det legges til rette for at fa-
milie og venner skal ha ei fin høytid
sammen.

I kommunen er de siste vedtak og be-
slutninger gjort for i år.  Det er vedtatt

driftsbudsjett for neste år som opprett
holder dagens drift, under  forståelse
av at det er stramt og at det er lite
reserver å hente. Utfordringen er desto
større for å holde de vedtatte
budsjetter, og det har høyeste prioritet
både hos rådmann og  politikere, slik at
vi kan  bevare vår handlefrihet.  På
Investeringsbudsjettet  er det også for
neste år stor aktivitet, etter vår måle-
stokk.

Gledelig er det at befolkningsutvikling-
en har vist positive tall de seneste kvar-
taler. Fra kommunens side har vi som
målsetting å legge til rette for at denne
utviklingen skal fortsette. Vil i den sam-
menheng ønske hver enkelt av våre nye
innbyggere hjertelig velkommen til
kommunen.

Etter valget i høst ble det en stor
utskifting av kommunestyrerepresen-
tanter, jeg takker de avgåtte
Representantene for godt samarbeide  i
forrige periode.

Flere av dem har jo vært i kommune-
styret en liten mannsalder og det er jo
litt rart at de ikke er til stede lenger. De
nye representantene som kom inn

ønskes velkommen og de inviteres til
et verv som gir masse informasjon,
godt innblikk og interessante
utfordringer  i utformingen av
nærmiljøet der vi alle bor.

Undertegnede inviterer til et godt
samarbeide  der god kommunikasjon er
et nøkkelord.
Hvis vi alle gjør vårt beste blir det nok
bra.

Til slutt håper jeg  alle
får en fin julefeiring

og et godt nyttår.

Hilsen
ordfører Olav Terje Hoff
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Rødøy kommune
Sentralbord

Telefon 750 98 000
Telefaks 750 98 001

E-post: postmottak@rodoy.kommune.no

Rødøy psykiske helse
Den psykiske helsetjenesten i Rødøy
inneholder mange oppgaver både
forebyggende, helsefremmende, re-
habiliterende og individuelle oppføl-
ginger.
Det individuelle oppfølgingsarbeidet
er underlagt taushetsplikten, og ut-
gjør ca. 50 % av arbeidet.
I det forebyggende arbeid er det fo-

kus på sosiale fellesaktiviteter som er
åpen for alle.

Fellesaktiviteter der Alle er velkom-
men til sosialt .

Fergestrikk IV seilte runden i Rødøy-
bassenget den 23. februar.

Over hundre mennesker sluttet seg til
turen. Det var rekord! Som før var det
Trygve Danielsen & co som ga oss en
musikk opplevelse.
Fysioterapeut Linn Fløttkjær aktivi-

serte oss med ”strekk med strikk” på
fergestrikk.

Temadag om demens den 20. mars
på Rødøya, ”Vi skal gjøre hverdagen
bedre”.

Ønske for dette møtet var å kunne
komme i gang med dannelse av støt-
tegruppe for pårørende til personer
med demenssykdom.
I samarbeid med Rødøy helselag og
psykisk helse tok vi kontakt med Liv
Herder fra Kløveråsen kompetanse-
senter for demens i Nordland.
Det arbeides videre med å få tilrette-
lagt for pårørendeskole i kommunen,
da i samarbeide mellom helse etat og
helselagene. Dette har tatt litt lenge
tid enn først antatt, men er under
arbeid.

Tur til Nordnesøy den 10.mai.

Her tok Nesøy aktivitetslag imot en g
lad turgjeng. Helsehuset var fylt opp
av glade mennesker.
Fysioterapeut Linn Fløttkjær var med
på turen og ga oss tips om gode øvel-
ser for nakke, rygg. Hun ga også indi-
viduell veiledning. Nordnesøy har for
øvrig Rødøy kommunes best utstyrte
helsestudio.
Vi fikk servert deilig kjøttsuppe, kaffe

og bløte kaker.

Busstur til Hemavann den 20. mai.

I samarbeid med Lurøy psykiske helse
leide vi inn en buss, som tok oss med
på tur fra Tonnes/Kilboghavn til
Hemavann. Der ”sjoppa” vi litt, spiste
middag, skravla og sang. Bussen var
full av glade turstemte mennesker.
Denne turen spanderte Lurøy!

Kjell Elvis på besøk 23 og 24 mai.

I samarbeid med Trygves artistbyrå,
Rødøy og Alderstun omsorgssenter
ble det stelt i stand fest der vi leide
inn ”Elvis”. Omsorgssenterene hadde
stelt i stand til fest som var en nytelse
for øye og gane, Elvis kom med opple-
velsen for øre, og noen fikk føle. Noen
heldige damer fikk ”Elvis” litt brukte
skjerf .Det ble en fin fest som ga mye
fine opphevelser.

”Vi seiler i egen sjø” tur til Nordfjor-
den den1. juli.

I nydelig sommervær, med bare litt
skodde tøffet vi ut i egen sjø en tidlig
fredag morgen. Forventningsfulle rei-
sende sto på kaia og ble tatt om bord.
Alle 25 fikk plass, med og uten rulle-
stol.
Ms” Skarsfjord” fra Halsa ble leid inn
for dagstur fra Jektvik og Kilboghamn,
og inn Nordfjorden. Musiker Igor Kill

var innleid og spilte på flere instru-
menter.
Om bord stelte vi i stand med fiske-
suppe og kaffe.

Med Hurtigruta til Kirkenes
29. august – 04 september.

En fantastisk tur med fantastiske
mennesker! Vi var 16 deltakere som
dro med MS Trollfjord fra Bodø til
Kirkenes T/R.
Båt, besetning, vær og reisende pas-
set sammen, slik at turen ble en hyg-
gelig opplevelse.

10. oktober Verdensdagen for
psykisk helse.

Samarbeide med Lurøy. Vi var samlet
på Onøy til markering. Tema var,”
ungdom på vei ut i livet.” Det ble en
fin dag, med godt opplegg for ung-
dommene.

”Grånissene på tur” 06. desember i
Nordnesøy.

Hvorfor være inne når maten et ute?
Fritjof Strøm var matnisse nr 1.som
kom med vårt vedfyrte feltkjøkken,
Løvekjøkkenet, på slep bak bilen.
Kjøkkenet var fylt opp med grøt, gløgg
og suppe. Sittegrop og bålplass ord-
net lokalutvalget med. Vivian Strøm
spilte gitar og sang. Det ble en fin et-
termiddag der ca 30 personer kom
sammen, og var samme til regnet tok
over.

Rødøy psykiske helse ønsker alle en
riktig God jul og et Godt nyttår!

Beste hilsen
Tone Norskott
Aktivitetskoordinator

Se egen art. om ”Grånisseturen ”
på side 14
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Kommunestyret i Rødøy 2012—2015

Senterpartiet

Kystpartiet

Ordfører Olav Terje Hoff
Jektvik

Erling Hafsmo
Vågaholmen

Bodil Pettersen
Øresvik

Randi Storvik Telnes
Jektvik

Thor Magne Hoff
Tjongsfjord

Trond Telnes
Jektvik

Anita Tustervatn
Nordnesøy

Thomas Olsen
Nordnesøy

Jon Egil Johansen
Rødøy

Lyder Storhaug
Gjerøy

POLITISKE FAKTA

Alder: Rødøy kommunestyre har 17 representanter.
Gjennomsnittalderen er 46 år.

Kjønnsfordeling: 29,4 prosent kvinner og 70,6 pro-
sent menn.

Rødøy formannskap: Linda Olsen (Stø Kurs), Jon Egil
Johansen (Kystpartiet) og Bodil Pettersen
(Senterpartiet). Olav Terje Hoff (Senterpartiet) ble
gjenvalgt som ordfører, og Torsten Simonsen
(Rødøy Fellesliste) som varaordfører.

Resultat kommunevalget 2011 (i prosent)
Senterpartiet 34,79, Rødøy fellesliste 17,42, Kyst-
partiet 27,86, Fremskrittspartiet 10,18 og Stø kurs
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Rødøy fellesliste

Stø kurs

Kommunestyret i Rødøy 2012—2015

Varaordfører Torsten Simonsen
Tjongsfjord

Marit Hagtvedt
Tjongsfjord

Arild Lorentsen
Tjongsfjord

Frida Bikset
Rødøy

Linda Olsen
Rødøy

Vidar Solheim
Tjongsfjord

Kjell Viggo Ovesen
Tjongsfjord
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Myken lokalutvalg

Gro Bygdevoll
Kristin Arnadottir
Eileen Hansen Rørdal

1. vara: Hafsteinn V Asgeirsson
2. vara: Kjellaug Gabrielsen
3. vara: Bjarney Grimsdottir

Nordnesøy lokalutvalg

Anita Tustervatn (leder)
Rita Tuven (nestleder)
Milian Grønning
Hans Axel Graarud
Eskild Grønning

1. vara: Tore Jentoft
2. vara: Anita Karin Didriksen
3. vara: Tor Olsen
4. vara: Anne Karin Grimsland
5. vara: Elinor Kroken

Storselsøy lokalutvalg

Tone Norskott  (leder)
Rolf Ivar Dahl (nestleder)
Margareth Mathisen
Karen-Margrethe Haug
Anniken Jensen Heen

1. vara: Ståle Gjersvik
2. vara: Knut Heen
3. vara: Agnes Nilsen
4. vara: Synnøve Mathisen
5. vara: Birger Mathisen

Selsøyvik lokalutvalg

Tone Hammersmark Olsen (leder)
Bjørn Pedersen (nestleder)
Astrid Rangø
Tommy Benjaminsen
Kjell Setvik

1. vara: Vigdis Kalås
2. vara: Anita Didriksen
3. vara: Mona Benjaminsen
4. vara: Olaf Didriksen
5. vara: Astrid Tove Didriksen

Gjerøy lokalutvalg

Jim Roger Monsen (leder)
Ramona Helen Aakre (nestleder)
Paul Amundsen
Lyder Storhaug
Siri Midttun

1. vara: Jorunn Ø Monsen
2. vara: Carmen Luiten
3. vara: Randi Sindre Hoff
4. vara: Lars Gustav Hoff
5. vara: Bent-Roar Aakre

Rødøy lokalutvalg

Svenn A. Engøy (leder)
Bernt Arntsen (nestleder)
Fredrik Olaisen
Nina Engøy Johansen
Mariann Aga

1. vara: Linda Olsen
2. vara: Steinar Olsen
3. vara: Evelyn Fredriksen
4. vara: Heidi Anita Fyhn
5. vara: Lisbet Støre

Tjongsfjorden/Vågaholmen
lokalutvalg

Jimmy Krogh, (leder)
Erling Hafsmo
Thor Magne Hoff
Frank Kristiansen Heimdal
Espen Moland

1. vara: David Engen
2. vara: Christina Heimdal
3. vara: Mona Axelsen
4. vara: Signe Marie Hansen
5. vara: Trond Hansen

Jektvik/Nordværnes
lokalutvalg

Trond Viggo Sjåvik (leder)
Rakel-Eline Heen (nestleder)
Per Ivar Myrbekk
Thomas Hoff
Ståle Kvalvik

1. vara: Rolf Jensen
2. vara: Thomas Arntsen
3. vara: Sonny Telnes Krogh
4. vara: Svetlana Heløy
5. vara: Tove Eliassen

Øresvik lokalutvalg

Marianne Benjaminsen
Finn Karstensen
Sissel Karstensen
Tone Drevvatne
Anne Stephanoff

1. vara: Reid Engseth
2. vara: Margunn Engseth
3. vara: Tove Engseth
4. vara: Paul Vårheim
5. vara: Leif Nilsen

Sørfjorden/Nygård
lokalutvalg

Hans Sjöberg (leder)
Marita Nygård (nestleder)
Anna Cecilia Sjöberg
Anne Grete Theimann
Arnold Nygård

1. vara: Laila Johansen
2. vara: Helge Nygård
3. vara: Gunnar Skivik
4. vara: Kent-Arne Jakobsen
5. vara: Tordis Iversen

Lokalutvalgene i Rødøy
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Kommunale utvalg og
nemnder i Rødøy
I PSU (Partsammensatt utvalg):
Olav Terje Hoff gjenvalgt som leder. Øvrige medlemmer er Thor Magne Hoff
(nestleder), Marit Hagtvedt, Thomas Olsen og Kristian Aanes. Leder og nestle-
der utgjør sammen med Thomas Olsen kommunens forhandlingsutvalg.

Plan- og jordstyret:
Arild Lorentsen (leder), Anita Tustervatn (nestleder), Bent Hilstad, Kjell Viggo
Ovesen, Torunn Våtvik, Hans Strømdal og Bodil Pettersen.

Eldrerådet:
Johan Svartis (leder), Marit Hagtvedt (nestleder), Frida Bikset, Jørgen Larsen og
Per S. Johannessen.

Kulturstyret 2012-2015:
Marit Hagtvedt (leder),  Vidar Solheim (nestleder), Frank Heimdal, Arne Tore
Bang, Silja Hilstad, Lyder Storhaug, Brit Krogh og

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Frida Bikset (leder), Marit Hagtvedt (nestleder), Lyder Storhaug, Per Ivar Myr-
bekk og Toril Olaisen.

Ble takket for innsatsen
Da resultatet etter høstens kommu-
nevalg ble offentliggjort viste det
seg at en rekke representanter,
mange med flere perioder i Rødøy
kommunestyre, nå forlater sine verv
som faste representanter i kommu-
nestyret.
I siste kommunestyre, før konstitue-
ring av nytt, ble en rekke represen-
tanter takket for innsatsen i politik-
ken i Rødøy.
Nå er det nye og friske krefter som
skal innta forskjellige kommunale
utvalg.
Bak fra venstre: Elisabeth Pettersen, Herbjørn
Fyhn, Halgeir Hafsmo, Ragnvald Seljevoll, Monica
Karlsen, May-Britt Olsen, Terje Lauritsen, Borghild
Strømdal og Aud Steinrem Johansen.

Senterpartiet: Arne Tore Bang, Per
Ivar Myrbekk,  Elisabeth T V Pettersen,
Veronica Våtvik, Reid Arne Engseth,
Roald Johan Stensland,  Morten Ås-
mund Karlsen, Daniel Olsen og Espen
Moland.

Rødøy fellesliste: Frank-Robert K
Heimdal,  Ragnvald H Seljevoll, Hall-
geir Hafsmo, Ingrid H Anbakk,  Valborg
S Fagereng og Torbjørn S I Johansen.

Kystpartiet: Elin Monsen, Nina Engøy
Johansen, Bjørn E J Pedersen, Axel
Graarud, Lisbet Støre, Milian Robin
Grønning, Terje Lauritzen.

Fremskrittspartiet: Brit Krogh, Willy
Pedersen, Kenneth Hansen, Astrid
Tove Didriksen, Paul Martin. Vårheim.

Stø kurs: Kristine Einvik, Heidi Anita
Fyhn, David Sigurd Engen,  Kristian
Alexander Aanes, Stian Andre Olsen

Vararepresentantene
til kommunestyret

Møteplan 2012
Kommunestyret

Onsdag 25. januar
Torsdag 29. mars
Torsdag 14. juni
Torsdag 27. september
Torsdag 8. november
Torsdag 20. desember

Møteplan 2012
Formannskapet

Mandag 12. mars
Mandag 7. mai
Mandag 4. juni
mandag 25. juni
Mandag 27. august
Mandag 17. september
Mandag 22. oktober
Mandag 3. desember
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Torsdag 10. november ble kontrakt for bygging av de nye gjennomgangsboligene på Rødøy, i Jektvik og i Tjongsfjorden
signert. Solhaug Bygg A/S, Halsa, har - i konkurranse med 6 andre entreprenører - fått kontrakten på oppføring av alle de
12 boenhetene i en totalentreprise, dvs. alle bygningsmessige arbeider frem til nøkkelferdig bygg.
Kontraktssum er på kr. 16 mill. inkl. mva.

Det blir fire boenheter på hvert sted, og prosjektet er kostnadsberegnet til totalt 20 millioner kroner. Grunnarbeidene er
ferdige, og utført av Willy Pedersen, Øresvik, på Rødøy, Gjerøy Maskinstasjon, Gjerøy, i Jektvik, og Vågeng Maskin ANS,
Vågaholmen, i Tjongsfjorden.

Solhaug Bygg A/S er i gang med arbeidene, og boenhetene på Rødøy skal være ferdigstilt innen 15. juli 2012. Videre skal
boenhetene i Jektvik være klare til 15. september, og i Tjongsfjorden innen 30. oktober 2012.

Ordfører Olav Terje Hoff, teknisk sjef Kjetil Hansen og daglig leder for Solhaug Bygg AS Ken-Henry Solhaug.

Byggestart for gjennomgangsboliger

Fortsatt oppgang i folketallet
Vi kan glede oss over fortsatt oppgang i folketallet i Rødøy kommune. 1319 personer var registrert bosatt i kommunen 1.
oktober i år. 65 personer er innflyttet – av dem 16 fra utlandet – og 39 er utflyttet. Med et fødselsunderskudd på 1 har vi
en folketilvekst på 25 personer ved utgangen av tredje kvartal. I år 2010 var tilveksten på 13 personer.



Nr. 3/2011

Menighetsblad for Rødøy

Kling no, klokka! Ring og lokka, ring og lokka frå tusund tårn!

Tona um frelsa! Kalla og helsa, kalla og helsa med fred Guds born!

Kling no, klokka! Ring og lokka, ring og lokka frå tusund tårn!
Elias Blix



ÅRGANG 21/2011Menighetsb lad for Rødøy sogn

Side 2

Etter valget….

….. ser listen over rådene i
Den Norske Kirke i Rødøy
slik ut:

Rødøy Menighetsråd:

Henny Gurine Nilsen, Nordnesøy, Le-
der
Evelyn Anita Fredriksen, Rødøy, Nes-
teleder
Steinar Olsen, Rødøy
Aud Petrine Steinrem Johansen, Rød-
øy
Jon Egil Johansen, Rødøy
Nina Olaisen Grønning, Nordnesøy
Sokneprest Nikolaj Steen

Vara:
Edny Johannessen, Rødøy
Kirsten Mathilde Kvalvik, Jektvik
Eskil Olaisen Grønning, Nordnesøy
Bjørnar Karlsen, Gjerøy
Solfrid Johanne Lorentzen, Jektvik
Vara for soknepresten er Anders
Rosland, sokneprest i Lurøy.

Rødøy kirkelige fellesråd:

Aud Petrine Steinrem Johansen,
Rødøy, Leder
Jon Egil Johansen, Rødøy, Nestleder
Henny Gurine Nilsen, Nordnesøy
Evelyn Anita Fredriksen, Rødøy
Steinar Olsen, Rødøy
Nina Olaisen Grønning, Nordnesøy
Sokneprest Nikolaj Steen
Kommunens representant
Olav Terje Hoff.

Vara:
Edny Johannessen, Rødøy
Kirsten Mathilde Kvalvik, Jektvik
Eskil Olaisen Grønning, Nordnesøy
Bjørnar Karlsen, Gjerøy
Solfrid Johanne Lorentzen, Jektvik
Vara for soknepresten er Anders Ros-
land, sokneprest i Lurøy
Vara for kommunens representant er
Arild Lorentsen

Julehilsen fra sognepresten
I skrivende stund er det 10 dager til julaften. Igjen skal vi høre juleevangeliet
lest i kirkene våre. Budskapet om at Gud har kommet til jorden for å gi oss
fred skal igjen forkynnes fra prekestolene. I hver eneste gudstjeneste synger vi
englesangen som ble sunget for gjeterne over betlehemsmarkene den første
julenatt.
Ta velsignelsen fra Herren til deg. Gud har lovet oss i dåpen at han er med oss
alle dager inntil verdens ende. Veien gjennom livet er ikke bestandig enkel.
Mennesker gjør ting som de ikke burde ha gjort mot hverandre. Ulykker kan
inntreffe. Livet er ikke bestandig enkelt. Men husk løftet Gud gav oss i dåpen.
Jesus er med deg alle dager.
Mange av dere så kanskje Seilerpresten Arild Strand på TV i november.
Arild har dessverre seilt videre nordover i Norge, men kan fortelle at han har
det bra selv om han ble glad i mange Rødøyværinger. Selv savner jeg Arilds
gode humør og sosiale vesen. Jeg tror han som person og seilerprest tilfører
den norske kirke svært mye positivt.
Nå venter vi på den nye presten i Rødøy. Nikolaj fra Danmark holder på å lære
seg norsk har det blitt meg fortalt.
Prestene er viktige for Rødøy. Men like viktig er det at vi som medmennesker i
Rødøy bygger hverandre opp. Gi hverandre ros for det positive som skjer. På
den måten kan vi sammen bygge Guds rike og Rødøy menighet de neste åre-
ne. Jesus er vårt gode forbilde.
Julens budskap gir håp. Derfor ønsker vi hverandre alt godt og går inn i det
nye året med optimisme. Vi må se fremover. Gårsdagen er forbi. Morgenda-
gen står der ubrukt med nye muligheter. Stå på. Bygg hverandre opp med
gode ord på butikken, arbeidsplassen, hjemme, på båten osv...
Hver og en av oss på Helgeland er viktige brikker for fremtiden enten vi er
unge eller eldre. Lykke til. Jeg ønsker dere alle en fortsatt god advent og en
riktig god jul.

Onøy den 14 desember 2011

Vennlig hilsen
Anders Rosland. Sokneprest i Lurøy og fungerende sokneprest i Rødøy

Hellig juleild Biskopens julehilsen 2011.
Bildet på bispedømmets julekort er hentet fra altertavla i Bodø Domkirke.
De gylne bølgene, som stiger opp mot det vakre glassmaleriet, illustrerer den
hellige ilden som stiger opp fra kirken.

Det skaper tanker både om påske og pinse, men hva med jula?
Elias Blix, som vi har feiret i år, 175 år etter hans fødsel, har gitt ilden en
juledimensjon for meg i den vakre salmen ”Sæle jolekveld!”. For her skriver Blix
nettopp om en julekveldens  ”heilage eld”. Ilden er svaret på englesangen og på
budskapet om Jesu komme til jord. På  vårt sted. Hver jul!

Jeg forestiller meg at Blix husket flammene fra ildstedet i barndommens hus på Våg i
Gildeskål.
Det var sikkert de fineste vedkubbene med de klareste ildtunger som gav en spesiell
julekveldsstemning fylt av lys og varme.

Ilden som stiger opp, er en gledens og takkens ild skapt av englenes sang. Den lød
første gang over Betlehem og siden lyder den hver jul på hvert sted hvor Jesu fødsel
feires.

Vår julesang er en del av et stort, universelt kor, slik Blix minner oss om i avslutnings-
strofen: ”Syng då alle med, jord og himmel, kved!” Det er det himmelske budskapet
som skaper den hellige ilden.

Gledelig jul ønskes alle! Biskop Tor B Jørgensen
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SÆLE JOLEKVELD

Salmen ”Sæle jolekveld” står i Norsk salme-
bok, nr 67. Den er også med i det endelige

utkastet til ny salmebok.

Sæle jolekveld!
Englar høgtid held,

syng i dag den same songen
som dei song den fyrste gongen

over Betlehem:
Sjå din Frelsar kjem!

Sæle jolekveld!
I vårt loge tjeld

vil no Jesus heimvist taka,
så hans sysken små kan smaka

her på jord den fred
som Guds englar gled.

Sæle jolekveld!
Lat ein heilag eld

stiga høgt i logar klåre
opp ifrå vår låge åre,

brenna i kvart bu
høgt i takk og tru!

Sæle jolekveld!
Englar høgtid held,

lovar Gud for dei fekk kveda
ut på jord den store gleda.

syng då alle med,
jord og himmel, kved!

Hei alle i Rødøy menighet.

Her kommer en hilsen til dere fra ny-
valgt leder i
fellesrådet.

Først litt om meg selv:
Jeg heter Aud Steinrem Johansen og er
57 år.
Er gift, har 3 voksne barn og 8 barne-
barn.
Har tråkket mine barnesko i Sørfjorden,
men flyttet til Rødøya for 39 år siden.

Den 30 nov. var det konstituering av det nye fellesrådet og jeg sa ja til
å stille som leder.
Jeg er usikker på om jeg er klar over hva jeg har gitt meg ut på, men
med
kursing og godt samarbeid både med fellesrådet og ikke minst med de
ansatte har jeg troen på at dette går bra.

De siste 4 årene har jeg sittet i fellesrådet som kommunens
representant, og har dermed fått være med på restaureringsarbeidet
på
kirkene våre. Nå står de alle som “monument” i hver sin krets og er
ikke
lenger til irritasjon for menighetene, og jeg må si Rødøy Kommune har
vært raus. Det er ikke alle kommunene som har sett seg råd til et slikt
løft.
Økonomien i kirken er ikke den beste, men vi skal prøve så godt det lar
seg gjøre innenfor budsjettet å drive fortløpende vedlikehold.

Året 2012 gir oss store utfordringer med bispevisitas og 50 års jubi-
leum for Tjonsfjord kirke. Til jubileet er det nedsatt en komité som
jobber med det. Bare det å klare å drive forsvarlig med di midlene vi
har er en utfordring. Jeg lover vi skal gjøre vårt beste.

Til slutt vil jeg, med 1.vers av Trygve Hoffs Nordnorsk julesalme, ønske
dere alle  en god og fredfull jul, og et godt nytt år.

Velsigna du dal over fjorden
Velsigna du lys over land
Velsigna de evige ordan
Om håp og ei utstrakt hand
Verg dette lille Du gav oss
Den dagen Du fløtta oss hit
Så vi kjenne Du aldri vil la oss
Forkomme i armod og slit.

Med vennlig hilsen Aud

Nyansatt sokneprest
i Rødøy

20. desember flytter den nytilsatte sokne-
presten, Nikolaj Steen, 39 år, inn i presteboli-
gen i Tjongsfjorden.
Nikolaj Steen kommer fra Danmark og gleder
seg til å starte sitt virke i Rødøy.
Vi håper han vil trives her og ønsker han
hjertelig velkommen!
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Døpte

07.08.2011 Markus Hansen Moe
Sandnessjøen
Tjongsfjord kirke

07.08.2011 Christian Heimstad
Oddvang Pedersen
Tjongsfjorden
Tjongsfjord kirke

04.09.2011 Karoline Marie Olsen
Os

Tjongsfjord kirke

08.10.2011 Markus Hilstad
Stavanger
Engset bedehus

09.10.2011 Rolf William Engseth
Øresvik
Aldersund kirke

06.11.2011 Lilja Holmberg

Benjaminsen. Selsøyvik
Rødøy kirke

Døde i 2011

03.01.2011 Grethe Olea Taraldsen
Tjongsfjord

17.01.2011 Astrid Olivia Kalås
Rødøyvika

16.03.2011 Haldis Johanna Elias-
sen Gjerøy gravgård

14.04.2011 Paula Alise Andreassen
Tjongsfjord

21.04.2011 Peter Torvald Karlsen
Gjerøy gravgård

09.05.2011 Tanja Thyrhaug
Tjongsfjord

12.05.2011 Harry Danielsen
Hestmannøy gravgård

30.06.2011 Torvald Lauritsen
Hestmannøy gravgård

25.09.2010 Irene Sjåvik
Urne Tjongsfjord
15.07.2011

29.07.2011 Anton Kåre Pedersen
Sørfjorden

14.09.2011 Eldor Johannessen
Rødøy østre

15.09.2011 Paul Aakre
Rødøy østre

19.09.2011 Ole Johan Rønneberg
Tjongsfjord

23.09.2011 Borghild Marie
Knudsen
Tjongsfjord

Gudstjenesteliste for Rødøy  1. halvår 2012
Vi tar forbehold om evt endringer. Følg med på oppslag og annonsering

uke dato Måned Kirkeårsdag KIRKE KL. GUDSTJENESTE

1 8 Januar
Kristi åpenba-

ringsdag Tjongsfjord 11.00 Gudstjeneste

2 15
2.s.i. Åpenba-

ringstiden Rødøy kirke 11.00 Gudstjeneste

3 22
3.s.i. Åpenba-

ringstiden Værangfjord 11.00 Gudstjeneste

3 22
3.s.i. Åpenba-

ringstiden Sørfjord 17.00 Gudstjeneste

4 29
4.s.i.åpenbarings

tiden Nord Nesøy 11.00 Gudstjeneste (betjening fra Lurøy)

5 5 Februar Såmannssøndag Tjongsfjord 11.00 Gudstjeneste

6 12
Kristi forklarel-

sesdag Rødøy kirke 11.00 Gudstjeneste

7 19
Fastelavenssøn-

dag Værangfjord 18.00 Gudstjeneste

7 19
Fastelavenssøn-

dag Sørfjord 13.00 Gudstjeneste

9 4 Mars 2.s.i fastetiden Tjongsfjord 11.00 Gudstjeneste
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De siste ukene har det vært hektisk aktivitet på skolen og i barnehagen på Selsøyvik. De eldste musikkskoleelevene har
øvd på piano, gitar og bass, noen har hatt ansvar for maling av kulisser mens andre igjen har sydd kostymer.
Resten av gjengen har øvd på sangen i julespillet ”Det visste ikke keiser’n om!”.

Tirsdag 7.desember var det klart for årets juleforestilling på Selsøyvik og foreldre og besteforeldre og naboer var invitert.
De flinke skuespillerne og musikerne formidlet Juleevangeliet på rim, med rytme og fengende melodier.
Det ble en flott opplevelse for små og store.

Tone Hammersmark Olsen.

ENGLEDANSEN med Sunniva og Birgitta, Tom Martin, Anna og Madelen.

Juleforestilling på Selsøyvik

Endring i takstene SFO

Satsene har stått uforandret lenge.
Kommunestyret vedtok 15. desember
å øke satsene litt i tråd med generell
prisøkning. Satsene gjelder fra neste
skoleår.
De nye satsene blir:

Inntil 9 timer kr 600,00
Inntil 14 timer kr 800,00
Inntil 21 timer kr 950,00
Utvidet åpningstid kr 1400,00

Fellingsavgift for elg

Fra 2012 endres fellingsavgiften for
elg i Rødøy.
Satsene er oppdatert i tråd med tilråd-
de satser fra direktoratet for
naturforvaltning.
Satser fellingsavgift elg:

Elg voksen kr 485,00
Elg kalv kr 285,00

Oppreisningsordning

Rødøy kommune har vedtatt å slutte
seg til felles oppreisningsordning for
tidligere barnehjemsbarn og spesial-
skoleelever i Nordland.

Evt. utgifter til oppreisning må dekkes
som ekstrabevilgning fra kommune-
styret i den enkelte sak.



Ungdomsstyret 2011/2012

I begynnelsen av skoleåret 2011/2012 ble det valgt representanter til Ungdomsstyret 2011/2012. Hver skolekrets er re-
presentert i Ungdomsstyret.
Det har til nå vært avholdt to møter, og under første møtet ble Eirik Martinussen (Selsøyvik skole) valgt til leder og Ama-
lie Arntsen (Rødøy skole) valgt til nestleder. De øvrige representantene er; Tina Eilén Mathisen og Simen Krogh
(Tjongsfjord skole) Emil André Bjørnø (Øresvik skole) Sindre Olsen (Nesøy skole) Anna Cecilia Sjöberg og Erlend E. Eliassen
(Jektvik skole), Lars Gustav Hoff (Gjerøy skole) og Oda Lisell Engøy (Rødøy skole).

Ungdomsstyret skal sammen med Barne- og Ungdomskoordinator i kommunen, legge til rette for ulike aktiviteter og ar-
rangement for ungdom i kommunen, og vil få ulike ansvarsområder i tilknytning til arrangementene. Ungdomsstyret i
Rødøy kommune skal fremme ungdommens interesser, og det er representantenes oppgave å fungere som kontaktper-
soner mellom barne- og ungdomsgruppa i kommunen og Barne- og ungdomskoordinator.

Ungdomsstyret gir ungdommene i kommunen et talerør og muligheten til å påvirke sin egen hverdag og sitt nærmiljø. I
dokumentet ”Satsing på barn og ungdom – Regjeringens mål og innsatsområder i statsbudsjettet 2011” utarbeidet av
Barne-, Likestillings-, og inkluderingsdepartementet står det blant annet at ”Regjeringen ser det som viktig at barn og
unge får økt innflytelse i saker som berører dem og deres hverdagsliv.” Ungdommens kunnskap er viktige bidrag i utfor-
ming og gjennomføring av de prioriteringer kommunen gjør politisk. Å satse på medvirkning, og å legge til rette for ung-
dommens deltakelse er Rødøy kommunes ansvar.

Alle barn og unge har rett til å si sin mening i alt som vedrører dem.
Ungdomsstyret 2011/2012 er en engasjert gjeng ungdommer, som ønsker at alle barn i kommunen skal bli hørt. Repre-
sentantene skal presentere alle barn og unge i sin skolekrets, og har et ansvar for å viderebringe innspill, spørsmål og
ideer til møtene. Har DU noe du ønsker at Ungdomsstyret eller Barne- og ungdomskoordinator skal ta opp, ta kontakt
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Polarsirkeltrimmen
Polarsirkeltrimmen er et samarbeid mellom Polarsirkelen friluftsråd og
fol   kehelsekoordinatorene i 7 kommuner på Helgeland, inkludert Rødøy
kommune. Det er valgt ut til sammen 120 trimkasser som er med i dette
systemet, og Rødøy kommune har 30 løyper som omfattes av dette.

Polarsirkeltrimmen er et digitalt trimkasseregistreringssystem.
Registrer deg  som deltaker på : http://polarsirkeltrimmen.turlogg.no/

Link til siden finnes på Polarsirkelen friluftsråds hjemmeside og på kommunens hjemmeside.
Det er selvsagt gratis og delta.
På hver kasse skal det stå en kode, denne koden kan du registrere på nett. Slik registrering kan du enten gjøre via mobil
eller via internett.
På denne måten kan du registrere egen aktivitet og ikke minst konkurrere med andre på en uhøytidelig måte. Felles eller
lokale konkurranser annonsert etter hvert.
Vi vil bruke høsten 2011/vår 2012 til å prøve ut systemet og kvalitetssikre at alt er på plass og fungerer.
Vi håper du vil benytte deg av tilbudet!

Ved spørsmål kontakt folkehelsekoordinator Maj-Britt Hafsmo

eller  Barne- og ungdomskoordinator på telefon 75098017
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Årets skumleste
Mørketur!
22 ungdommer fra Rødøy reiste sammen til Rangsund på mørketur, 11.-12.
november. Turen var arrangert av ungdomsstyret og barne/
ungdomskoordinator i Rødøy. Med hjelp av folk som bor der, ble det til slutt et
veldig bra arrangement med både skrekkfilm, kiosksalg og en lang kvelds/natt-
tur opp til en av Haakaringvannet. På turen ble det fortalt spøkelseshistorier , og
enkelte i ungdomsstyret tok ansvaret for en skummel tur med stor innlevelse.
Et stykke på veien hadde noen gjemt seg i en gravemaskin for å skremme oss da
vi kom forbi. Da alle var kommet forbi ble gravemaskinen startet og de fleste ble
ganske skremt.
Da vi kom tilbake fra turen så vi enda en film og spiste pizza. Noen sovnet, andre
sang og noen spilte gitar. Med deltakende ungdom fra alle kretser i hele
kommunen ble ungdomsstyret veldig fornøyd med arrangementet.

Skrevet av Emil Andre Bjørnø og Anna Cecilia Sjöberg, representanter i Ungdomsstyret i Rødøy kommune.

Barne og Ungdomskoordinator
på Facebook.

I august i år ble Ellen Holmberg Jensen tilsatt i
vikariat som Barne – og ungdomskoordinator i
Rødøy kommune.
Hun er utdannet sosionom, og skal være i jobben ut

dette skoleåret. Barne – og ungdomskoordinator er underlagt Psykisk Helse i
kommunen, og fungerer som et bindeledd mellom barn og unge og kommunen.
Som et ledd i dette har vi opprettet en facebook-profil, slik at ungdommen
lettere kan nå oss. Profilen brukes for å formidle saker som angår barn og unge,
både lokalt, regionalt og nasjonalt, i tillegg til at informasjon om arrangementer
og lignende blir lagt ut her.

Legg gjerne til som venn:

Barne Ungdomskoordinator Rødøy

Vårres unga –
Vårres framtid

Alle har et ansvar for
barn og unge!

I disse dager er Rødøy kommune i
gang med en økt satsing på barn og
unge i kommunen.

Gjennom satsingen Vårres unga -
Vårres framtid, ønsker kommunen
å kartlegge hvordan våre tjenester
fungerer, og hvilke områder
kommunen trenger forbedring på.
Satsingen er satt i gang av
Fylkesmannen i Nordland, og RKK
Ytre Helgeland bistår oss med råd
og veiledning under kartleggingen.

Vårres unga – Vårres framtid er en
satsing som skal bidra til å sikre
bedre etterlevelse av FNs barne-
konvensjon i kommunene.
Barnas hverdag og evt. problemer
er ikke inndelt i fagområder,
forvaltningsnivå eller i kontorer.
Utfordringen er derfor å se hele
barnet og i tillegg å flytte
kompetansen tilbarnet framfor bar-
net til kompetansen.  Når framtidas
lokalsamfunn skal formes er det
viktig med et særlig fokus på at
barn og unge skal høres.

Det er nå sendt ut kartleggingsskje-
maer til ulike etater og instanser
som arbeider med barn og unge i
kommunen.
Resultatene av analysen skal kom-
munen bruke til å iverksette tiltak
som bedrer etterlevelse av FNs bar-
nekonvensjon, få barn og unge mer
på banen og også gjøre Rødøy kom-
mune til en enda bedre kommune å
vokse opp i.
Tverrfaglig team er satt ned som
arbeidsgruppe under kartleggingen,
med koordinator Ellen Holmberg
Jensen som kontaktperson ved evt.
spørsmål.

Rødøy kommune inn i Helgeland Reiseliv AS
I forbindelse med stiftelsen av Helgeland Reiseliv AS har Rødøy kommune ved-
tatt å gå inni selskapet med en aksjekapital på 50 000 kroner, som tilsvarer en
eierandel på 2,78%.
Utgiftene til aksjekjøp dekkes av midler innenfor Næringsfond B.

Stiftelsen Helgeland Reiseliv AS som et destinasjonsselskap er vedtatt i alle 18
kommunene på Helgeland.
Dette medfører at Helgeland Reiseliv AS skal ta over ansvaret for drift av fire
helårsåpne turistkontor med syv ansette fra 1. januar 2012.

Avtalen innbefatter turistinformasjon, markedsføring, produkt- og næringsutvik-
ling og rammevilkår.
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Ett år er gått siden jeg ”tiltrådde” som
næringsarbeider i Rødøy kommune,
og jeg føler det er riktig å dele noen
tanker om mine erfaringer fra det
første året, og hvordan jeg tenker det-
te arbeidet må prioriteres i 2012. Som
kjent er jeg engasjert/innleid med en
ramme på 20 timer hver måned, og
den er ment brukt til blant annet en
fast kontordag på rådhuset i Vågahol-
men.  Resterende timeverk pr. måned
er (12 timer) ment å bruke til å bistå
eksisterende næringsliv og fol k med
nye ideer med rådgivning samt bi-
stand i å søke om midler til Innovasjon
Norge der det var aktuelt. I tillegg
skulle jeg benytte denne rammen til å
lete etter mulige større etableringer i
Rødøy kommune i mitt nettverk.

Når det gjelder søknader om tilskudd
til kommunale næringsfond har jeg og
vil ha en rådgivende funksjon, men jeg
kan ikke slik jeg gjør i forhold til Inno-
vasjon Norge kunne bistå med selve
søknadsskrivingen. Det er umulig å
skrive søknader for næringsdrivende
om slik støtte, og samtidig i neste fase
skal kunne ta stilling til eller gi råd til
formannskapet i slike saker.
I tillegg til ovennevnte skulle jeg ar-
rangere et seminar for næringslivet i
Rødøy i 2011.

Hva har jeg så lært av det første året,
og er målsetningene nådd med mitt
engasjement ?  Det er det selvsagt

andre som først og fremst må vurde-
re, men min oppfatning av det kan
oppsummeres i følgende punkter.
Jeg opplever å ha klart i 2011 å bistå
og følge opp alle henvendelser fra
både eksisterende næringsliv og grun-
dere rundt om fra hele kommune. Det
gjelder også henvendelser fra perso-
ner som bor utenfor kommunen, og
som vurderer eller vurderte etable-
ringer i Rødøy. Jeg har hatt møter i
både Oslo, Bodø, Mo i Rana med po-
tensielle grundere eller etablerere
som ønsket å høre hva Rødøy kan til-
by. Jeg tror at alle som har tatt aktiv
kontakt har fått den bistand jeg mener
å kunne bidra med, og det har vært
løst gjennom å ha møter med disse, gi
råd og innspill, samt bistå og hjelpe til
med å skrive eventuelle søknader der
det har vært aktuelt.

Det hører også med til den jobben jeg
er satt til at jeg i for en del av disse
henvendelsene har måtte si og konk-
ludere med at jeg anbefalte dem å dra
hjem å jobbe videre med planene for-
di de ikke var tilstrekkelig bearbeidet.
Andre har jeg gitt tilbakemelding på at
jeg ikke opplever at forretningsideen
er realiserbar. Jeg har et positivt ut

gangspunkt til alle som tar kontakt,
men opplever at det å være rådgiver
også betyr å fraråde noen å investere i
forretningsideer som ikke er realiser-
bare. I det ligger det også at jeg i slike

saker opplever det som usannsynlig at
bank og Innovasjon Norge vil være
med på å finansiere prosjektet.

Næringsseminaret på Rødøya i sep-
tember-2011 opplevde jeg som svært
positivt, og som startskuddet til den
handlingsplanen for næringsarbeid i
Rødøy som jeg er jobber med, og som
jeg ser må legges frem for kommune-
styret i Q1-2012. Alle innspill fra
næringsseminaret er bygd inn i denne
planen.

Jeg har også jobbet mye med en po-
tensiell større etablering i Rødøy helt
fra februar, og selv om det har vært
flere motbakker enn jeg trodde i, ikke
minst som følge av krisen i Europa ser
det nå ut like før jul-2011 at vi er kom-
met et svært viktig steg videre. Dette
potensielle prosjektet har jeg helt si-
den februar-2011 brukt mye tid på,
noe som har gått på bekostning av
spesielt større reisevirksomhet rundt i
kommunen, men jeg har orientert for-
mannskapet og rådmann om dette
arbeidet fortløpende, og det har vært
full enighet om å prioritere det.

Det punktet jeg føler at jeg ikke har
lyktes, er på det området jeg gikk høy-
est på banen ved oppstart av prosjek-
tet. Nemlig at jeg skulle klare å besøke
alle kretsene i kommunen for å disku-
tere næringsarbeid. Folk fra alle kret-
ser har tatt kontakt med meg å fått

MITT FØRSTE ÅR
SOM
NÆRINGS-
ARBEIDER
I RØDØY.
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råd og bistand, men jeg har ikke kom-
met meg ut til alle kretser selv. Et kri-
tisk spørsmål blir da om jeg er
næringsarbeider for hele kommunen,
eller bare fastlandet og Rødøya der
jeg har vært mest.  Jeg håper det ikke
er slik, og at jeg har klart å hjelpe alle
som har tatt kontakt uansett hvor de
bor, men det har vært en utfordring
innenfor de rammene jeg har, å gjort
det annerledes.

Jeg ser i ettertid at jeg var naiv som
trodde at jeg innenfor 20 timer pr.
måned både kunne ha en fast kontor-
dag i Vågaholmen, og samtidig klare å
besøke 1 krets pr. måned. Det går rett
og slett ikke opp når vi legger på de
andre oppgavene. Så fra 2012 planleg-
ger jeg å erstatte den faste kontorda-
gen i Vågaholmen med en reisedag til
hver krets, da blir det lettere å få til.

Ser også at det med de rammer som
er, er det vanskelig for meg å kunne
prioritere tid til å jobbe med planar-
beid for næringsområder, næringsut-
vikling og tilrettelegging. Det har vært
en del henvendelser på det som jeg
bare å velge å skyve videre inn i den
kommunale administrasjonen.
Jeg har hatt et evalueringsmøte med
rådmannen i begynnelsen av desem-
ber, og vi er blitt enige om følgende
viktige elementer som retningslinjer
for mitt arbeid i 2012. Mitt arbeid i
2011 evalueres i formannskapet i ja-
nuar, og der legges det også frem en
liste over hva jeg skal prioritere. Ho-
ved-elementene som legges frem for
formannskapet kan oppsummeres i
følgende punkter;
Be formannskapet/kommunestyret
om fullmakt til å jobbe med å få på
plass finansiering og eiere til etable-
ring av Rødøy utviklingsselskap as et-
ter mal av det som er gjort i Gildeskål.
Det er et mål å ha dette på plass se-
nest fra 01.01.2013 da mitt engasje-
ment går ut.

Søke fylkesmannen i Nordland om
skjønnsmidler for 2012 slik at engasje-
mentet i 2012 kan utvides noe i for-
hold til timeverk og ressurser pr. må-
ned. Skjønnsmidlene vil konkret bli

søkt om å benytte til å få på plass Rød-
øy Utviklingsselskap as og å få ferdig-
stilt handlingsplanen for næringsar-
beid i Rødøy kommune.

Erstatte den faste kontordagen i Våga-
holmen hver måned med fast reisedag
rundt i den enkelte krets i Rødøy fra
februar-2012.

Bistå næringslivet med rådgiving og
søknadsarbeid på samme måte som i
2011. Det er viktig at uansett hvor du
kommer fra i Rødøy, så tar du kontakt
på min mobil 90283572 dersom du
har behov for bistand.

Etablere en grunderopplæring lokalt i
Rødøy kommune. Vil søke Innovasjon
Norge om støtte til et slikt prosjekt.
Disse grunderne skal også delta i det
årlige næringsseminaret som vi også
skal gjennomføre for hele næringslivet
i 2012.

Jobbe med å få på plass større etable-
ringer, men der en kanskje må finne
andre finansieringskilder til mitt ar-
beid for fremtiden slik at det ikke som
i 2011 går for mye ut over de andre
planlagte aktivitetene.
Jeg ønsker alle i Rødøy en riktig god
jul, og et fremgangsrikt nytt år.
Næringsarbeid er tidskrevende, og
mitt engasjement i Rødøy er motive-
rende for meg, og det blir spennende
å gjøre opp status i desember-2012
hva vi har fått ut av det.
Ambisjonen min er at vi i desember-
2012 kan si at vi har fått på plass en
større etablering i Rødøy, gjennomført
en grunderopplæring, fått en langsik-
tig handlingsplan for næringsarbeid i
Rødøy og etablert et utviklingsselskap
med minimum 1 årsverk fra
01.01.2013. Samtidig skal eksisteren-
de næringsliv som i 2011 ha fått bi-
stand og hjelp til å få på plass den
veksten de mener det er grunnlag for
inklusiv økning av årsverk hos eksiste-
rende næringsliv. Så får vi se om jeg
står på eksamen i desember-2012.

Rolf-Inge Sleipnes

Fra
næringslivsseminaret
på Rødøya.
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Med feltkjøkken, julegrøt, gløgg, løvesuppe,
pepperkake og gitar stevnet psykisk i Rødøy-
helse mot Nordnesøy. Med på lasset hadde
de grånissene som var ute for å spre lys og
varme i mørketia.

Psykisk helse i Rødøy skal ha ros for sin oppfinnsomhet
når det gjelder å sette i gang trivselstiltak for befolkning-
en i Rødøy. Noen av disse tiltakene samler en stor del av
befolkningen i Rødøy, som for eksempel «Fergestrikk».
Mens atter andre appellerer til de få. Og det er bra. Det er
ikke alle som befinner seg vel i de store forsamlingene.

Stor betydning
Selv om noen av arrangementene ikke alltid samler like
mange, er de av stor betydning for de som møter opp.
Fokuset er gjerne å gi gode opplevelser, i trygge omgivel-
ser, gjennom kultur, mat og natur. Det er vel neppe noen
tvil om at arbeidet som gjøres er viktig og kommer mange
til gode. Grånisseturen i år ble støttet av Nordland fylkes-
kommune.

Julestemning
Til tross for regn og skletta deltok i underkant av 30 rød-
øyfjerdinger på Grånissetur på Nordnesøy. Arrangør var
psykisk helse i Rødøy. På forhånd hadde de alliert seg
med Guttorm Didriksen i lokalutvalget på øya og fått han
til å ordne sitte- og bålplass.
Med på turen hadde de Fritjof Strøm, med sitt store felt-
kjøkken, fylt med julegrøt, gløgg og løvesuppe m.m. På
lasset hadde han med datteren Viviann som spilte gitar,
og sammen med de andre grånissene laget skikkelig jule-
stemning rundt bålet.

Varme i mørketid
Psykisk helse ønsker å lage tilbud
som dette, for å spre litt lys og var-
me i en mørk vintertid. Koordinator
Tone Norskott sier at de ønsker å gi
folk gode opplevelser. Ikke alltid
gjennom store tiltak, men også
gjennom turer som dette. Der en
ved hjelp av enkle midler kan vi gi
innbyggerne naturopplevelser som
blir helt unike. Naturopplevelser
paret med mat er alltid vellykket.
Selv om det var både regn og skletta
møtte folk opp og så ut for å kose
seg, selv i det mange vil karakterise-
re som uvær. Men, godt kledd og i
godt selskap, lar en seg ikke merke
med litt ruskevær.

God stemning rundt bålet
Rundt bålet ble det etter hvert god stemning. Viviann
Strøm spilte gitar til julesanger, Tone Norskott leste
«Lofotstjerna» fra diktsamlingen "Hinnøystund" av Sylvi
Ytterstad og Fritjof Strøm fortale om St. Nikolas.

Gode opplevelser
- På denne måten er vi med på å skape gode opplevelser i
nærmiljøet og gi folk anledning til å treffes på en uformell
måte. Gjennom opplesing og allsang prøver vi å skape den
gode atmosfære og åpent felleskap. På denne måten gir
vi også anledning til å møtes på tvers av alder. Vi prøver å
nå alle, enten de er ung eller gammel.

Tradisjon?
Tone Norskott forteller at hun også til neste år vil arrang-
ere en lignende tur. At turen kommer til å bli en årlig fore-
teelse er hun ganske sikker på. Tanken er å dra til forskjel-
lige steder i Rødøy kommune, slik at alle på et eller annet
tidspunkt får besøk av grånissene.

Med grånissene på tur

JULESANGER, til gitarspillet til Viviann Strøm, satte folket i god
stemning. Tone Norskott kunne nyte god Løvesuppe mens hun
deltok i allsangen.
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24. og 25. oktober 2011 var det nyvalgte
kommunestyret og representanter fra
administrasjonen samlet til opplæring på
Tjongsfjord samfunnshus. Folkevalgtopp-
læring er en del av Kommunenes sentral-
forbunds (KS) Folkevalgtprogram.
Prosessveileder var Arne Kvensjø, som
har mangeårig arbeidserfaring som
rådmann, rådgiver og veileder, i tillegg til
erfaringer fra ulike verv, blant annet som
leder i KS Rådmannsutvalg i Nordland.

I løpet av de to kursdagene ble mange
tema gjennomgått, som hva det vil si å
være folkevalgt, ulike roller, kommune-
styrets ansvarsområde, samspillet mellom
politikk og administrasjon, budsjett, etikk
og habilitet. Prosessveileder lyktes i å
engasjere deltakerne, både gjennom
foredrag og ved bruk av praktiske
oppgaver. Samlingen var i tillegg en fin
anledning for deltakerne til å bli bedre
kjent med hverandre i forkant av konstitu-
erende kommunestyremøte.

Alle foto: Arne Kvensjø

Folkevalgtopplæring
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