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HILSEN FRA ORDFØREREN
Jul og nyttår nærmer seg raskt igjen og vi gjør opp status for 
året som snart er over. 

Vi har hatt et år med utfordringer og et år der 
viktige vedtak er gjort i forhold til fremtidig utvikling. 
I kommunestruktursaken har kommunen vedtatt å stå 
for seg selv som egen kommune, kommunestyret hadde 
klokkertro på at det ville gagne kommunens innbyggere 
best.  Intensjon fra staten var at kommunene skulle gi 
et helhetlig tjenestetilbud til befolkningen, noe som vil 
bli utfordrende i vår kommune i tiden fremover.  Vi vil 
ha nærmere førti interkommunale tjenester når de nye 
tjenestene blir tillagt kommunene, og i denne sammenheng 
har fylkesmannen anbefalt oss å ta en naboprat med Meløy, 
noe vi vil gjøre. Kommunestyret må ta stilling til hvordan en 
ny kommunestrukturprosess skal være dersom vi skal ha en 
ny prosess. 

Så har vi budsjett som skal vedtas for 2017 og en 
økonomiplan for de de nærmeste fire år. Vi ser at forbruket 
må ned flere millioner i driften. Dette vil gi kommunestyret 
utfordringer og vil gi endringer i kommunens tjenestetilbud. 
De store investeringen som gjøres innen omsorgssektoren 
går sin gang og vi ser frem til ferdigstillelsen. 

De fire gjennomgangsboligene som skulle bygges er 
ferdigstilte og vi håper de vil være til nytte for dem som har 
behov. Til neste år står en slik bolig for tur i Nordnesøy. 

I en slik oppsummeringens stund kan det også være 
plass å nevne de utfordringer som har vært på flere felt 
og de oppslag som til tider har vært på sosiale media. Vil 
spesielt nevne de ytringer som er kommet og anmode om 
at man tenker seg om en ekstra gang før man trykker på 
knappen. Ytringsfriheten er i vårt land og vår kommune 
selvfølgelighet, men vil oppfordre alle og enhver til å omtale 
hverandre med respekt-også i sosiale medier.

Til slutt ønsker jeg kommunes innbyggere god jul og godt 
nyttår, og håper høytiden kan feires sammen med familie og 
i gode venners selskap!

Olav Terje HOff, Ordfører
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RØDØY KOMMUNE
rodoy.kommune.no

Telefon 75 09 80 00

Telefaks 75 09 80 01

E-post: postmottak@rodoy.kommune.no

OPPDATERT 
INFORMASJON
Facebook/rodoykommune
Følg oss på Facebook for 
nyheter og informasjon om 
smått og stort.

rodoy.kommune.no
På Rødøy kommunes nettside 
finner du kontaktadresser, 
åpningstider, søknadsskjemaer, 
planer, forskrifter, vedtekter og 
reglement. Her kunngjøres også 
ledige stillinger, høringer og 
annet aktuelt fra etatene.

Politikk
Saksfremleggene til  og 
protokoller fra de politiske 
utvalgene finner du på  
kommunens nettside under 
politikk/saksdokumenter.

° ° °  kystfolket  under  Polarsikelen ° ° °

Vinterlys

FRA REDAKSJONEN
Solen snur i disse dager, og det går mot lysere tider. Vi 
er i gang med planleggingen av et nytt, spennende år i 
Rødøy. Idet vi trykker Rødøy-løva er det en uke til budsjettet 
skal vedtas, og det er mange spørsmål som skal besvares 
der. Blant annet om vi fremdeles kan ta oss råd til å utgi 
bladet i fremtiden, eller om vi bør bruke nye og rimeligere 
informasjonskanaler. Regjeringens forventning til kommunene 
er at vi tar ny teknologi i bruk for å effektivisere driften, og slik 
også gir et enda bedre tilbud til befolkningen. Da må vi være 
kreative, og våge å prøve nye løsninger.

Innovasjon og nyskaping er nær knyttet opp med tilgang på 
infrastruktur. Nå jobbes det også med å få bedret tilgangen 
på bredbånd og mobiltelefoni i de mest kritiske områdene 
i kommunen, slik kommunestyret vurderer det. Vi håper å 
finne løsninger sammen med leverandørene som vil gi flere 
muligheter og bedre tilgang til internett. Dette vil bidra til å 
gjøre det mer attraktivt å bo og å drive forretningsvirksomhet i 
kommunen, og ikke minst bidra til en bedre beredskap.

Nå benytter jeg sjansen til å ønske alle rødøyfjerdinger et 
riktig godt nytt år – jeg gleder meg til fortsettelsen!

KiTT GrønninGsæTer, rådmann
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Operasjon dagsverk
Operasjon dagsverk (OD) er en årlig solidaritetsaksjon arrangert av, med og for ungdom.  
Aksjonen arrangeres på ungdomskoler og videregåendeskoler og består av informasjons- 
kampanjen Internasjonal Uke og OD-dagen, der man kan velge å jobbe en dag. 
Aksjonen er underlagt Elevorganisasjonen.  Les mer om OD på nettadressen od.no.

OD 2016: Snu fortida! 
Det er ungdom som skal skape fremtiden, og vi fortjener å bli hørt. OD 2016 hadde tre hovedmål:
1. Ungdom skal gå på trygge skoler
2. Ungdom skal ha kunnskap om sine rettigheter
3. Ungdom skal påvirke politikk og være med å bestemme
OD-dagen gjennomført 3. november, og Internasjonal uke 17. – 28. oktober 2016! 
I Rødøy kommune var alle skolene med på OD. Til Rødøy folkebibliotek kom det to elever fra Tjongsfjorden, 

Nadya Korneeva fra 9. klasse og Ilja Korneev fra 10. klasse. De var med å kasserte bøker, ryddet, og registrerte 
nye bøker på kommunens bibliotekbase Bibliofil. Det var moro å være flere som jobbet sammen på biblioteket 
denne dagen, og Nadya og Ilja var ivrige og til stor hjelp. Det var en viktig jobb de gjorde denne dagen, for 
trygghet, kunnskap og medbestemmelse er noen av de grunnleggende rettighetene alle barn skal ha!  

Kjell Arnfinn Oland er nyansatt ved økonomiavdelingen. 
Kjell jobber med skattesaker, fakturering og annen saksbehandling innen 
økonomi. Han kommer fra Arendal og har kone og tre barn. Frilutsliv og 
kanskje særlig klatring er Kjells store fritidsinteresse. Kjell gleder seg til at 
resten av familien kommer flyttende til Rødøy før jul, til at de alle samles 
igjen. 

Økonomimedarbeider

Camilla Andrea Jensen er vernepleierstudent med praksisperiode i Rødøy 
kommune, psykisk helse. 
Camilla kommer fra Tjongsfjorden, hvor hun bor med mann og to barn. 
Dette er den siste praksisperioden før bachelorskrivingen begynner. Denne 
oppgaven skal være ferdig høsten 2017. Camilla tenker å skrive noe om 
«adferdsendringer hos barn og unge i denne oppgaven». Familien ønsker å 
fortsette å bo i Rødøy kommune, og Camilla gleder seg til å bli ferdig med 
utdanningen.

Vernepleierstudent

Hanne Berit Tharaldsen er ny renholdsarbeider på kommunehuset i 
Vågaholmen.
Hanne Berit bor i Tjongsfjorden med familien, mann og to barn. Hun er 
utdannet hjelpepleier og har arbeidet på Alderstun omsorgssenter. Hun og 
mannen driver gård. Hun er ansatt som renholdsarbeider i kommunen i  
50 % jobb. 

Renholdsarbeider
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fOTO: lyder sTOrHauG  

Nå er Donald Duck’s julehefte for 2016 i butikkhyllene, 
og du kan lese Anne Marie’s julehistorie om 
Godtegnomene. I tillegg er det også en artikkel om 
konkurransen og om vinneren Anne Marie i heftet. 

Juryen, bestående av manusforfatter Knut Nærum, 
tegner Arild Midthun og redaktøren av Juleheftet, 
Tormod Løkling, fikk mange bidrag til ideer for 
fortellingen. Anne Marie’s forslag hadde den sterkeste 
historien. Hun la opp til en handling hvor endene fra 
Andeby får kjørt seg, møter motgang og stilles på store 
prøver. Historien handler om horder av Godtegnomer 
som myldrer fram og slenger seg i trærne, og 
superskurken Magica fra Tryll prøver å få tak i Onkel 
Skrues lykkemynt. I romjula i fjor lå Anne Marie våken 
om natta og skrev historien, etter at hun hadde lest 
juleheftet, hvor konkurransen var utlyst. Inspirasjon 
fra tidligere Donaldhistorier og gode kunnskaper 
om hvordan en god historie bygges opp, resulterte i 
vinnerideen. 

Anne Marie og faren Lyder, var i møte med tegneren 
Arild Midttun i forbindelse med bokdagen i Mo i Rana. 
Det var stas å signere Donalds julehefte sammen med 

tegneren Arild, og moro å spise lunsj sammen med han 
og Gunnar Staalesen etterpå. Anne Marie fikk høytidelig 
overrakt originaltegningen, hvor hun er skrevet inn i 
historien i julenummeret, til stor applaus. Det skal også 
sies at historien om Godtegnomene ligger i Disney’s 
store dataarkiv, og kan brukes av alle som utgir Donald 
Duck i hele verden. Anne Maries historie har fått 
terningkast 5 i Aftenposten og Stavanger Aftenblad i 
forbindelse med anmeldelse av årets julehefter.  

Anne Marie G. Storhaug fra Gjerøy vant konkurransen om den beste ideen til Donald Duck’s julehefte 2016.  
Den 15 år gamle jenta fikk vite at hun hadde vunnet i mars, og har siden holdt arbeidet med historien hemmelig. 

Anne Maries ”stripe”  
i Donald Duck´s julehefte
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I uke 36-38 var det arrangement i forbindelse med 
Folkehelseuka 2016 i Rødøy kommune. Det skjer mye 
godt og positivt folkehelsearbeid. Folkehelseuka er en 
ekstra markering av dette arbeidet, og en synliggjøring 
av de tilbud som eksisterer i kommunen og i lokalmiljøet.

Flere lag og foreninger hadde arrangement i forbindelse 
med Folkehelseuka. Våre lag og foreninger gjør daglig 
en stor innsats for folkehelsa vår. Det er en uvurderlig 
innsats som legges ned for å sikre trivsel og fysisk 
aktivitet i Rødøy kommune!

KULTURMINNEDAGEN I RØDØY 2016
Søndag 11. september inviterte Tjongsfjord husflidslag 
og Helgeland museum i Rødøy til omvisning, moteshow, 
musikk og mat i Tjongsfjorden. Kirsti og Henry 
Tharaldsen hadde omvisning i deres gamle nordlandshus 
i Øverstua. Det var åpen dag på Falch gamle handelssted 
med temaet «se hva vi kan». Helgeland museum i 
Rødøy hadde informasjonsstand og Tjongsfjorden 
husflidslag viste fram gamle håndverkstradisjoner. Det 
ble servert smaksprøve på gammeldags sildesuppe og 
Per Ivar Myrbekk spilte fele.

«GUTTA PÅ TUR» I KISTEN
Tirsdag 13. september var guttene fra Mottaket for 
mindreårige asylsøkere i Tjongsfjorden med til Kisten på 
fisketur. De var med og laget bål og spiste pølser med 
bålstekt kakebrød til. Noen prøvde fiskelykken, noen 
klatret i fjell og knauser rundt om, og noen gikk fjelltur. 
Guttene hadde stor glede av å være på tur, og hadde 
mye å snakke om og fortelle etterpå.

Folkehelseuka

FERGESTRIKK FOR 10. GANG 
fOTO: ynGve BrOx GuldBjørsen 

I 2016 var det 10. gang det ble arrangert «Ferjestrikk». 
Trygve Danielsen var som vanlig med og underholdt, 
kona Elin solgte garn og strikkeeffekter og de 
frammøtte strikka hadde det hyggelig. Det var servering 
av rundstykker, kaker og kaffe.  

BÅLTUR I TURLØYPA BEDRINGENS VEI 
Fredag 16. september var det tur i stien ved Alderstun 
omsorgssenter i Tjongsfjorden. Turstien var renovert 
med nytt dekke, og det var «skoga» litt på sidene og 
pynta fint. Det var servering av kaker og bålkaffe, Trygve 
Danielsen spilte og sang og presten vår, Bengt var også 
med på tur denne flotte høstdagen. Mange var med på 
den lille åpningen av renovert tursti. 

FOLKEHELSELUNSJ PÅ GJERØY 
fOTO: ynGve BrOx GuldBjørsen 

Lørdag 1. oktober var det Folkehelselunsj på Gjerøy. 
Det var som vanlig mye god og hjemmelaget sunn 
mat og lotteri. Gjerøy UL/IL var som vanlig arrangør 
og de fleste av Gjerøyværingene møtte fram til lunsj 
denne lørdagen. Arnulf Hansen på Vågaholmen & Co 
AS på Vågaholmen ga en frukt- og grønnsakskurv til 
arrangementet, som ble en viktig del av dagnes lotteri. 
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FOLKEHELSETUR TIL LØVEHYTTA  
PÅ RØDØY
fOTO: svenn a. enGøy 

Løvehytta ligger på en av stiene 
opp til Rødøyløva og er et populært 
turmål for mange, etter en ganske 
bratt stigning på ca. 150 meter 
som tar frem svetten på de fleste, 
kommer en frem til hytta, der kan 
en ta en velfortjent hvil. Hit hadde 
Rødøy helselag lagt sin markering 
av Folkehelseuka på torsdag 8. 
september. De inviterte på kaffe, 
nystekte vafler og grilling, ca. 25 
små og store fant veien dit, og da 
sola tittet frem bak regntunge skyer 
som det var først på dagen, var 
grunnlaget lagt for en vellykket tur, 
og en trivelig stund sammen med 
naboene.

BOLLER OG EVENTYR TIL BARNEHAGEBARNA I RØDØY
Alle barnehagene i Rødøy fikk besøk av eventyrfortellere, og alle fikk boller 
til. I Jektvik kom selveste ordfører Olav Terje Hoff og leste flere små historier. 
Rektor Frank K. Heidal tok turen over skoleplassen til biblioteket hvor han 
leste om Reven og grisungen for barnehagebarna. På Rødøya kom barna 
fra barnehagen og hørte på Sebastian Aakre som leste flere spennende 
historier.
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Felles planleggingsdag  
for skolene i Rødøy

Skolene i Rødøy har lange 
tradisjoner for å møtes til slike 
planleggingsdager.  Tanken er 
at skolene skal få faglig påfyll 
fra eksterne forelesere, og fra 
hverandre.  Det er også viktig at 
våre lærere får møte hverandre og 
kjenne på at vi er et kollegium med 
felles mål: å gi våre elever et best 
mulig opplæringstilbud.

Tema for planleggingsdagen 
var den statlige satsingen 
«Ungdomstrinn i utvikling» 
som Rødøy kommune nå 
deltar i.  Satsingen styres av 
utdanningsdirektoratet, og 

kommunene får ekstra tilskudd 
for å delta.  Rødøy kommune er 
tilknyttet veiledere fra UDIR og 
NORD Universitet som også deltok 
og bidro på samlingen.  Alle skolene 
i Rødøy deltar.

Rødøy kommune har valgt å 
involvere alle trinn i grunnskolen, 
og det innebærer at alle lærere og 
alle elever er involvert på forskjellige 
nivå.  Vi har kalt satsingen for 
«Skoleutvikling i Rødøy» - SKUR.

Satsingen innebærer 
kompetanseheving av skolelederne 
og en ressurslærer ved hver skole 
i form av kursing. Disse har så 
et oppdrag med å involvere de 
øvrige lærerne ved hver skole. Det 
handler om kompetanseheving i 
forhold til metodeutvikling sett i 

lys av skolenes satsingsområder 
på bl.a. grunnleggende 
ferdigheter, vurdering for læring 
og klasseledelse.  Hensikten med 
satsingen er å fremme bedre og mer 
læring for å ruste våre elever bedre 
til videregående opplæring.

Skolenes satsingsområder er valgt 
ut ifra den kunnskapen man får fra 
ulike indikatorer: elevundersøkelsen, 
grunnskolepoeng, standpunkt- og 
eksamenskarakterer m.v. 

Første del av dagen fikk 
alle skolene presentere sine 
satsingsområder og hvordan det 
jobbes med disse.  Etter en felles 
lunsj ble det satt av tid slik at 
man kunne komme i gang med å 
planlegge det videre arbeidet.

Fredag 18. november ble det avviklet 
en felles planleggingsdag for alle 
lærerne i grunnskolen. 
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Førstehjelpskurs  
for barnehage-  
og SFO-ansatte
Torsdag 24.11.16 var alle barnehage og SFO ansatte samlet til 
førstehjelpskurs på Jektvik Grendehus. 

Det var 28 ansatte som deltok på kurset, og det var Norsk 
Folkehjelp som var kursholdere.

Det er viktig at de ansatte som arbeider i våre barnehager 
og skolefritidsordninger er skolert innen førstehjelp.  Men som 
kursholderen sa da han avsluttet dagen:

– Jeg håper at ingen får bruk for noe av det de har lært i 
dag.

 

Sammen får vi 
hjelpen helt frem
TV-aksjonen 2016 samlet inn penger til Røde kors. 
Aksjonens motto var «Sammen får vi hjelpen helt frem». 
TV-aksjonen 2016 går til Røde Kors, og sammen skal vi gi livsviktig hjelp til de mennesker som er rammet av krig 
og konflikt i Syria, Afghanistan, Libanon, Myanmar, Sør-Sudan, Somalia, Honduras, El Salvardor, Guatemala, og 
her i Norge.

TV-aksjonen skal redde liv og gi omfattende helsehjelp til noen av de mest sårbare i verden – sivile rammet av 
krig og konflikt.

Rødøy kommune har de siste årene gjort en flott innsats for Tv-aksjonen i Norge. I år ble vi 4. beste kommune 
i Nordland og 19. beste kommune i Norge med 102,06 kroner per innbygger. Det ble samlet inn 129 418 kroner 
i Rødøy og 221 311 755 i hele Norge. 
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Noen trenger en ny jobb av ulike 
grunner. Det kan være at de har 
noen helsemessige utfordringer 
som gjør det umulig å fortsette i 
den jobben de allerede har. NAV 
skal være med å veilede brukere 
til å finne nye muligheter i 
arbeidslivet. Det kan være 
å veilede innen utdanning 
eller være med å finne 
annet arbeid som er 
mer tilpasset til de 
helseplagene den  
enkelte har.

For å kunne bistå våre 
brukere, må vi kjenne 
arbeidsmarkedet i egen 
kommune og i det 
naturlige geografiske 
arbeidsmarkedsmarkedet 
vi tilhører, derfor 
kontakter vi arbeidsgivere. 
Det er arbeidsgiverne som 
sitter med kompetansen 
på hvilken arbeidskraft de 
trenger, i dag, men også 
hva de vil ha behov for i 
fremtiden! I noen tilfeller 
ringer vi arbeidsgiverne bare 
for å få og gi informasjon, og 
andre ganger inviterer vi oss selv 
på besøk for å bedre lære mer om 
den aktuelle bedriften eller generelt 
om bransjen. Målet vårt er å ha 
kjennskap til flest mulig bedrifter 
i vår kommune, og vi ønsker å 
være oppdatert på hva som skjer i 
næringslivet i vår kommune.

Vi trenger også kontakt med 
arbeidsgiverne for å følge opp 
arbeidstakere som er sykemeldt. 
Det er kommet nye elektroniske 
løsninger for oppfølging av 
sykemeldte, slik at arbeidsgiverne 
skal få et elektronisk varsel med 
engang en av arbeidstakere som 
har oppgitt dem som arbeidsgiver 
blir sykemeldt. Arbeidsgiver skal 

ha utarbeidet, og ha sendt inn 
denne oppfølgingsplanen innen fire 
ukers sykefravær. Vi i NAV trenger 
oppfølgingsplan fra arbeidsgiverne, 
både på hva de kan legge til rette 

av arbeidsoppgaver, og det som 
ikke går å tilrettelegge. Disse 
opplysningene er nødvendig når 
NAV kontoret skal vurdere om 
man oppfyller aktivitetskravet ved 
åtte uker. Hvis vi ikke mottar nok 
opplysninger kan sykepengene bli 
stanset etter 12 uker.

NAV kan bistå med arbeidsplass-

vurderinger, for tilpasninger som kan 
gjøre arbeidet lettere for den enkelte 
arbeidstaker. Har arbeidstaker 
helsemessige utfordringer, kan 
også hjelpemiddelsentralen bistå 
for å se om det kan finnes ulike 
tekniske løsninger som kan bidra 

til å lette arbeidsoppgavene.  
På hjemmesiden til NAV vil 

arbeidsgivere  finne mye 
relevant informasjon, se 

nav.no velg «Bedrift», 
og tema. Blant annet vil 
arbeidsgivere her finne 
diverse skjema, hvordan 
følge opp sykemeldte 
arbeidstakere, mm.

For at arbeidsgiverne 
lettere skal få kontakt 
med NAV, er det et eget 
telefonnummer kun for 
arbeidsgivere og leger: 
55 55 33 36, der vil de 

få hjelp eller de kan be 
om å bli satt over til det 

lokale kontoret. 
Er det noe arbeidsgivere 

vil at NAV skal vite om sin 
bedrift, så ta kontakt med 

oss, vi kommer gjerne ut på 
bedriftsbesøk til dere! Vi ønsker 

å lære mer om hvor mange 
ansatte arbeidsgiver har, hvilken 
kompetanse de i bedriften har, og 
om man harplaner om utvidelse. 
Hvilken kompetanse arbeidsgiver 
anser som nødvendig at de frem-
tidige medarbeidere må ha. Det er 
viktig når vi skal veilede folk inn i 
nye utdanninger/yrker at vi vet hva 
det er behov for her i vår kommune/
området rundt oss. 

Vi spør også alltid til slutt 
om det kan være aktuelt for 
arbeidsgiverne om å ta inn folk som 
av ulike grunner kan ha behov for 
arbeidstrening for en kortere eller 
lengere periode.

I NAV er vårt samfunnsoppdrag 
kontakten med arbeidsgiverne en 
viktig del av vårt arbeid. Vi i NAV 
skal ha fokus på arbeid, og hvordan 
vi skal hjelpefolk ut arbeid. 

Kontakt med arbeidsgivere
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NAV Rødøy er opptatt av å ha god kontakt med 
arbeidsgiverne i kommunen, og hadde fått en avtale 
med flere arbeidsgivere i Myken for å komme på 
besøk.  Hensikten med besøket var å få bedre innsyn i 
arbeidsgivernes hverdag/behov og hva som opptok dem, 
samtidig som NAV Rødøy kunne informere om hva NAV 
kunne bidra med.

I august tok NAV 
Rødøy hurtigbåten fra 
Vågaholmen kl. 08.30 
om morgenen, og 
var ute på øya Myken 
ved 11-tiden. Den 
første avtalen hadde 
ved med Myken 
Destilleri, og fikk 
omvisning av en av 
eierne, Jan Hellstrøm, 
som fortalte om 
ideen, planleggingen, 
og produksjon av 
verdens nordligste 
whiskyproduksjon. 

Han fortalte om prosessen med å lage whisky, hvor de 
kjøpte eiketønnene og hvorfor, og at de var avhengig av 
private investorer for å få realisert prosjektet. Bedriften 
satser på en nisjeproduksjon, og de reklamerer for 
bedriften via facebook, whiskyklubber verden over, 
venner og andre nettverk. Hellstrøm fortalte at eierne 
ikke hadde hatt mulighet ennå for å ta ut lønn, men i 
sommer har de hatt to studenter i sommerjobb. 

De vurderer nå å ansette folk fast om ikke så lenge, 
og da skulle de ta kontakt med NAV Rødøy dersom 
de trengte hjelp til rekruttering. Myken Destilleri 
produserer også gin, som kan produseres og selges via 
Vinmonopolet. Gin trenger ikke å lagres slik som whisky, 
som minimum trenger tre års lagringstid, alt etter hvor 
stor tønnene er, før den kan selges. Bedriften hadde 
blant annet investorer fra Kina, som ble oppdatert med 
hvordan deres whisky på tønne utviklet seg.

Da det etter hvert ble viktig for Myken Destilleri at 
kundene/tilreisende skulle få smake på det de laget, 
startet de opp kafeen Bruket Bord og Bar, som ligger 
i etasjen over destilleriet. NAV Rødøy møtte Kerstin 
Marthinsen som fortalte at de hadde hatt mange 
besøkende i sommer, og at de foreløpig hadde kafeen 
åpne i sommermånedene. De tok på seg oppdrag om 
lukkede selskap en stund utover høsten.

NAV Rødøy møtte innehaveren av butikken og posten 
på Myken, den islandske Kristin Arnadottir. Hun og 
hennes ektemann, Hafsteinn Ásgeirsson, forteller at 
butikken lønner seg bedre og bedre for hvert år. Av 
maltet fra whiskyproduksjonen lager Kristin Arnadottir 

et islandsk brød 
som hun selger 
i butikken. Hun 
hadde oppskriften 
i hodet, så hun 
kunne ikke dele 
den med veilederen 
fra NAV Rødøy. 
Butikken er blitt 
den sosiale arenaen 
for fastboende 
og besøkende 
gjester, som blir 

benyttet hver dag til en fastsatt tid. Veileder møtte 
en vikarierende redaktør for en lokal trønderavis, 
som syntes det var mer viktig å treffes på den lokale 
butikken, enn å ha skypemøte med sine redaktør 
kollegaer.

Mens kona drev butikken drev ektemannen, Hafsteinn 
Ásgeirsson, Myken Skipsekspedisjon og Myken 
Apartments AS. Ásgeirsson fortalte at han holdt på med 
overnatting og båtutleie i Myken til turister, og han var 
så fornøyd med utviklingen at nå bygde han ut i  
andre etasje for mer overnattingsplasser og leiligheter. 

Veileder var så heldig å få overnatte på Myken Bed & 
Breakfast, den gamle skolen på Myken som nå er blitt 
omgjort til overnatting og spisested. De åpnet 1. juni, og 
var fornøyd med sin første sommersesong. 

Bedriftskontakt og besøk
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Fritjof Harald Strøm tildeles 
Rødøyprisen 2016 på bakgrunn av 
sitt mangeårige engasjement for 
speiderbevegelsen og for Camp 
Gjerøy. Rødøyprisen skal fremme 
frivillig arbeid i lokalmiljøet, og 
tilføre trivsel og glede hos folk i 
Rødøy. 

Frivillighetsarbeidet er en 
livsstil for Fritjof. Han har vært 
Speiderleder på Gjerøy i 18 år, og 
vært med som kokk og ansvarlig for 
mat og kjøkken på Camp Gjerøy 
siden det startet. Etter hvert som 
årene har gått, har det blitt mye 
reising og mange turer, særlig i 
forbindelse med Speiderbevegelsens 
arbeid. 

Den gode samtalen rundt bålet 
trekker Fritjof fram som særlig 
viktig i forbindelse med formidling 
av uteliv, speiding og trivsel i 
nærområdet. 

«Sjukdom som fører til mye 
smerter, er også noe som gjør fysisk 
aktivitet og sosialt samvær med 

andre mennesker viktig», sier Fritjof. 
Det er ikke bra å bli for rolig, da blir 
alt mye vanskeligere. «Samvær med 
andre, utfordringer og mestring 
gjør oss alle til vinnere», mener 
den optimistiske Gjerøyværingen.  
En av foreldrene som har unger 

på speidern på Gjerøy forteller 
at han er med og gjør ungene 
sjølvstendige, han trygger dem og 
oppfordrer ungene å ta sjanser og 
å prøve, også det som kan være litt 
skummelt. 

Rødøyprisen til Fritjof Strøm
Fritjof Harald Strøm fra Gjerøy ble tildelt Rødøyprisen for 2016 i 
kommunestyremøtet 9. november 2016. 
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KONTAKT LEGE
RING 113 VED LIVSTRUENDE HENDELSER

Legevakt: 116 117  ukedager kl 08:00-15:00 og 
i helger og høytidsdager når fastlegen ikke er 
tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente.

Legekontor/fastlege: 75 09 88 50 (timebestilling, 
veiledning, resepter). Telefonen er betjent  
kl 09:00-11:00 og 13:00-14:00 mandag-fredag.

Timebestilling for konsultasjoner og blodprøver er 
nødvendig. 

HELSESØSTER
Telefon: 959 65 660. Send gjerne også SMS. 

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

Helsesøster følger legedagen på de ulike plassene

KONTORDAGER 

Merk utvidede åpningstider ved Kila legesenter.

Mandag Rødøy, åpent kl 08:00-15:30,  
 konsultasjoner fra kl 09:00 
Tirsdag- Kila, åpent kl 08:00-15:30, 
torsdag konsultasjoner fra kl 09:00
Tirsdag Nordnesøy, Storselsøy, Myken i  
 oddetallsuker
Tirsdag Kilboghavn, Sørfjorden, Melfjorden i  
 partallsuker
Onsdag Gjerøy, Selsøyvik, Sundøy i oddetallsuker
Onsdag Jektvik i partallsuker

Ved henvendelser til legekontoret vil du bli veiledet 
først av en telefonsvarer:

For øyeblikkelig hjelp, tast 1 (telefonen blir besvart 
for du trenger hjelp som ikke kan vente).

For andre henvendelser som timebestillinger, 
resepter, veiledning etc., tast 2 (se telefontider).

OBS: Ha respekt for bruk av øyeblikkelig hjelp, da 
vil sekretærer betjene kun deg og slippe alt annet 
arbeid. 

Tirsdager og onsdager avvikles øyene på ambulanse-
båten, avhengig av timebestilling på forhånd. 

Utbyggingen av  
barnehagen i 
Jektvik ferdig
I Jektvik er barnehagen blitt utvidet med leke- og 
oppholdsrom, vindfang og garderobe, nytt kontor og et 
vognskur eller lager. 

Utbyggingen er på ca. 30 m2. Mange småbarn i kretsen 
de siste årene hør ført til at det var hensiktsmessig å 
dele opp i to avdelinger. 

Arbeidet er nå ferdig, og en har flyttet inn i nye og 
lyse lokaler. 

Med denne utbyggingen har barnehagen to 
fullverdige avdelinger – Storebjørn og Lillebjørn. Begge 
avdelinger har egen inngang og garderobe. Nybygget 
ble tatt i bruk først i november, og alle er fornøyd med 
resultatet!

NYE ÅPNINGSTIDER,  NY LINJE FOR 
ØYEBLIKKELIG  
HJELP!
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Er du klar for det digitale 
radioskiftet?
Stortinget har bestemt at radio i Norge skal 
digitaliseres. I 2017 blir derfor riksdekkende radio 
heldigital. Radioskiftet nærmer seg med stormskritt. 
Vet du hvilke radiokanaler som blir heldigitale og når 
radioskiftet skjer der du bor?

FRA FM TIL DIGITAL RADIO
I Nordland starter avviklingen av FM-nettet for 
riksdekkende radiosendinger, samt for lokalradioer som 
ikke fortsetter i FM-nettet, 11. januar 2017. Utover året 
følger resten av landet etter, og før utløpet av 2017 vil 
all riksdekkende radio i Norge være heldigital. 

Når det digitale radioskiftet er ferdigstilt, vil du kunne 
lytte til riksdekkende kanaler via DAB-nettet, nettradio, 
apper på mobil eller tv. Mange lokalradioer vil fortsatt 
sende på FM også etter 2017. Med unntak av Radio 
Norge og P4 vil alle riksdekkende kanaler som sendes på 
DAB (uten pluss) flyttes over på DAB+ i 2017. De fleste 
DAB+-radioer kan ta inn sendinger på DAB og FM. 

OPPDATER KANALLISTEN 11. JANUAR
Natt til 11. januar vil det både komme nye kanaler og 
det gjøres endringer i sendernettene. Blant annet vil 
alle NRKs kanaler sendes i DAB+ når disse endringene 
er gjort. Ikke alle DAB+-radioer fanger opp endringer 
automatisk. Derfor vil vi anbefale deg å oppdatere 
kanallisten i DAB+-radioene dine 11. januar, uansett 
hvor i landet du bor. 

BEHOV FOR MER INFORMASJON?
Mer informasjon om det digitale radioskiftet og 
fullstendig slukkeplan finner du på www.medietilsynet.
no/digitalradio. Du kan også sende spørsmål til 
digitalradio@medietilsynet.no. 



RØDØY-LØVA 3/2016  15

Det kommunale vannverket på 
Nordnesøy er nå utbygd med nye 
oppsamlingstanker. Det produseres 
ikke mer vann, men magasinet øker 
og en tåler betre svingninger ved 
hendelser og stopp. 

Vannverket tar vann fra grunnvanns-
brønner, med borehull i grunnen og 
pumper, som pumper vannet  
opp i oppsamlingstanker (rentvanns-
magasin). Vannverket har til nå hatt 
en kapasitet på rent vann på 12 m3 
(12 000 liter). Dette tilsvarer ca. et 
døgn vannforbruk på Nordnesøy. 

Utbygging av Nordnesøy vannverk 
har hatt en økonomisk ramme på 
300 000 kroner. Dette omfatter 
en økning av magasinkapasiteten 
med 36 m3. Tre nye tanker på 
12 m3 er gravd ned og det er fylt 
over med masse. Etter denne 
utbedringen er det nå en kapasitet 
på rentvannsmagasinet på 48 m3  
(48 000 liter). Lagerkapasitet på  
fire-fem døgns forbruk. 

Utbygging av vannverket på Nordnesøy

Nye gjennomgangsboliger  
i Jektvik og Tjongsfjorden
Åtte nye gjennomgangsboliger står nå ferdig i Tjongsfjorden og i Jektvik. I Jektvik er det bygget fire nye 
boliger på Jektvikhalvøya, ovenfor ferjeleiet. I Tjongsfjorden er det bygget fire nye boliger i Skolebakken i 
Kila.

Intensjonen med bygging av gjennomgangsboliger er at en ønsker tilflytting til Rødøy kommune. En 
ønsker å legge til rette for gode boforhold, at kretsene skal være gode steder å vokse opp og leve i for alle. 
Folk som opprinnelig kommer fra Rødøy kommune skal kunne flytte hjem, og i en periode kunne leie en 
gjennomgangsbolig til de får permanente bomuligheter. 

De siste seks-syv årene har kommunens nye gjennomgangsboliger vært fulle og konstant utleid. I 2012 ble 
det bygd 12 nye utleieleiligheter, og nå står det ferdig åtte nye leiligheter. Alle de nye utleieleilighetene er 
treroms leiligheter som er bygd som vertikaldelte tomannsboliger. Til sammen har Rødøy kommune nå om lag 
70 utleieenheter. 

Kommunestyret vedtok i 2015 en ramme på 20 millioner kroner til bygging av nye gjennomgangsboliger. I 
tillegg har en fått tilskudd fra Husbanken til byggingen. Dette betyr at boligene også skal dekke et behov for 
vanskeligstilte på boligmarkedet.

Grunnarbeidet med sprengning, graving og planering, og nedlegging av kloakk og tilkobling til vann ble 
utført av Gjerøy Maskinstasjon i forbindelse med arbeidet i Jektvik, og av Willy Pedersen i Skolebakken i Kila. 
Totalentreprisen i forbindelse med bygging av boligene er det Halsa bygg som har hatt. 

Tirsdag den 15. november ble boligene overtatt av Rødøy kommune. Rødøy kommune var representert 
ved ordfører, rådmann og teknisk etat. Halsa bygg ved Bjørn Kristian Kildal overleverte boligene til 
kommunen. Det var flere andre som også hadde hatt sentrale roller under oppføringen av boligene med på 
arrangementet.  
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Sykkelmuligheter i Tjongsfjordfjella
Mariann Sæter er profesjonell elvepadler og 
sykkelentusiast. Hun brukte noen uker i Tjongsfjorden i 
sommer sammen med kjæresten, og hadde blant annet 
med seg stisykler. De fant noen brukbare stier, og 
tok noen fine bilder. Det er fine stisykkelmuligheter i 
Tjongsfjordfjell. Bildene viser turer på Arhaugtuva. 
 
fOTO: mariann sæTer

TeKsT: TerrenGsyKKel.nO, nOTs.nO
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STISYKLING
Sykling på stier, i skog og 
mark og fjell er blitt mer 
og mer populært. Der 
vi tidligere gikk på tur, 
sykler vi i dag. Stisykling 
er en disiplin innen 
terrengsykling. Aktiviteten 
har vokst fram det siste 
tiåra, og terrengsykler har 
blitt mer spesialiserte og 
robuste slik at de egner 
seg godt til sykling over 
stokk og stein. 

For dem som liker 
å svette seg oppover 
og ønsker action i 
nedoverbakkene, er 
stisykling helt perfekt. 
Sykkelsesongen på sti kan 
bedrives hele vinteren på 
snøfattige steder, mens en 
i fjellet må man vente til ut 
juni for å kunne drive med 
stisykling. 

En må prøve å være i ett 
med sykkelen. Ikke vær 
redd for å falle, da blir en 
stiv og kommer ikke av 
flekken. Se langt fram, 
planlegge ruta en har 
tenkt til å sykle, og øve på 
å gire og bremse er viktig. 

Det er magisk når en 
endelig finner flyten.

FLERE SYKLER Å VELGE 
MELLOM
Det finnes ikke sykler som 
kan brukes til alt. Noen er 
best på grusveier i marka, 
mens i fjellet trengs grove 
stisykler. Det som er den 
store forskjellen på de 
ulike syklene, er hvor 
solide de er og hvor mye 
slag demperne kan tåle. 

SIKKERHET OG SYKLING
Når en sykler i uryddig 
terreng, må man forvente 
at en kan falle, selv 
om det sjeldent skjer 
store skader. Standard 
beskyttelse som en må ha 
er; stihjelm, gode hansker 
og knebeskyttelse. Det 
kan også være godt med 
albuebeskyttelse. For ren 
nedoverrettet sykling, bør 
det også brukes helhjelm 
og ryggbeskyttelse. 
Norsk Organisasjon for 
Terrengsykling har utviklet 
egne stivettregler. 

En stisyklist har alltid 

vikeplikt for turgåere. Så 
hvis en sykler et sted hvor 
det er folk må en vise 
hensyn til de som beveger 
seg til fots. Det beste er jo 
de egne sykkelløpene som 
finnes. Her kan man cruise 
på og nyte naturen.

UTBREDELSE OG LØYPER
Stisykling kan være både 

ritt og konkurranser, men 
også den fine sykkelturen 
du tar på fjellet med 
vennegjengen. En kan 
sykle bratt nedover og i 
tilrettelagte sykkelparker 
eller på skogstiene der 
en bor. Det finnes mange 
tilrettelagte sykkelløyper 
for stisykling, både i Norge 
og i mange andre land. 
Skisenter tilbyr gjerne 
stisykling i skitraseene 
på sommerstid, og noen 
steder er det laget egne 
løyper. 

I Rødøy har altså 
Mariann og kjæresten 
sykla på Arhaugtuva . 
Spennende sykkelturer i 
flott natur her hvor vi bor. 
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TeKsT: Ole edGar nilssen

landBruKsKOnsulenT 

ELGJAKT
Elgjakta i høst 2016 har 
gitt felling av 38 dyr i 
Rødøy kommune. Det 
var tildelt fellingstillatelse 
på i alt 58 dyr, og 
fellingsprosent blir 62%. 
Det er litt bedre enn i fjor 
2015, da det ble felt 30 
dyr.

Jaktstatistikk for elg 
er åpent på nett hos 
Hjorteviltregisteret.no. 
Vi finner der tall fra alle 
kommuner og vald i 
landet.

Resultater i 
Hjorteviltregisteret er fra 
felte dyr, og observert 
under jakta Sett elg. Det 
er tall som brukes til å se 
utvikling av elgstammen.

År om annet utarbeider 
vi rapport om utvikling 
av elgbestanden i 
kommunen. Siste rapport 
var i 2015 og sees på 
nettside i kommunen 
under Natur og miljø/
viltforvaltning. Vi ser der 
at høyeste elgbestand 
i kommunen var rundt 
2005-2009.

VILTFOND
Fellingsavgift betales 
fra valdene til 
kommunekassen, og 
går inn på kommunens 
viltfond. Fellingsavgiften 
beregnes av antall felte dyr 
i vald.

Kommunen betaler 
fra fondet utgifter til 
oppdrag med ettersøk 
utenom jakttid. Vi bruker 
faste jegere med avtale 
i ettersøk. Det er oftest 
meldinger om sjuk 
og skadd elg og etter 
påkjørsel.

Fondet kan brukes til 
tiltak for viltforvaltningen, 
ettersøk og kunnskap om 
vilt.

PÅKJØRSEL AV ELG
Ved påkjørsel av elg 
melder du snarest til 
lensmann eller politiet:  
Tlf.  02800 

Du oppgir det som du 
ser og vet om: 

• Vei og skadested 
• Hvor skadd dyret er, 

og kjennetegn på 
dyret som voksen eller 
kalv, horn eller kollet

• Hvor dyret gikk, så 
ettersøksjeger kan 
leite etter det.

• Ditt navn og mobil 
telefon

Politiet vil varsle videre 
til kommunen om det er 
påkrevd med ettersøk for 
påkjørt elg.

Vi har avpasset 
elgbestand i kommunen 
og har få påkjørsler i året.

SKUDDPREMIE
Rødøy kommune betaler 
skuddpremier for avlivet 
rødrev og villmink
Skuddpremie er basert på 
årlig budsjett og satser på 
dyr.  

Vi har flere jegere som 
år om annet skyter rødrev. 
Videre har vi folk på øyer 
som tar villmink i felle.

Skuddpremie er for 
å begrense bestand av 
rovdyr som gjør skade. 
Grunn er at rev kan ta 
lam og sau på beite, og 
villmink gjør inngrep i 
bestand av ærfugl.

Ta kontakt med 
landbrukskonsulent for å 
spørre om skuddpremie.

JEGERPRØVE EKSAMEN
Kommunene arrangerer 
elektronisk eksamen for 
de som har gått godkjent 
kurs til jegerprøve. 

Vi tar imot kandidater 
til eksamen på kontor ved 
avtale eller møter på skoler 
etter kurs.

  

Viltforvaltning

TALL FRA RØDØY KOMMUNES VILTFORVALTNING
Tall for 2016 er til og med november:

 2014 2015 2016
Felte elgdyr 29 30 38
Fellingsavgift elg, kr 10954 13 410 
Ettersøk elg utenom jakt 3 1 2
Skuddpremie rødrev 10 7 
Skuddpremie villmink 15 5 
Eksamen jegerprøve bestått 10  11
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Vi har seks VTA-plasser (brukerplasser). 
I tillegg er vi tre fast ansatte, og har 
per i dag i tillegg to assistenter i 
deltidsstillinger.

Bedriften skal være en tjenesteyter 
i kommunen, og tar derfor på oss 
oppdrag av forskjellig art. Det kan 
være snømåking om vinteren og 
plenklipping om sommeren, og mye 
annet. 

Vi har vedproduksjon og selger ved i 
sekk. På snekkerverkstedet forsøker vi 
å produsere det kunden måtte ønske. 
Parkbenker, fuglekasser, hundehus, 
blomsterkasser, rullpresser, etc.

På systua er vi behjelpelig med 
reparasjon/opptrekking av møbler, 
reparasjon av klær etc. Vi produserer 
også håndarbeid som vi selger i 
utsalget vårt.

Vi har også ansvaret for drift av 
kai i Jektvik, med hurtigbåtanløp, 
sending og mottak av varer, og 
levering av varer. I tillegg til dette 
har vi utkjøring av hjelpemidler fra 
hjelpemiddelsentralen til brukere.

Så hvis du har behov for varig 
tilrettelagt arbeid, VTA, og vil være 
en del av oss, har du et oppdrag, eller 
ønsker du å komme å se, så ta kontakt 
på telefon eller mail, eller kom innom!

Rødøy produkter 
Rødøy Produkter er en bedrift som sysselsetter personer med yrkeshemming av en eller annen art, gjennom varig 

tilrettelagt arbeid (VTA). Vi er lokalisert i Jektvik i det gamle fiskemottaket på kaia.
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TeKsT: BriGT s. sKeie

Når foreldre blir spurt om korleis det var å vera med på 
fødsel, har spesielt fedre svara at det var nesten noko 
«heilagt» over det som skjedde. Tida sto stille, og eitt 
(eller fleire) barn kom synleg fram. Det å få sjå og halda 
eit heilt nyfødd barn, er noko av det mest fantastiske 
eg har opplevd, seier mange. Noko som er vanskeleg å 
kunne formidla, setja ord på.  

Ein annan ting er det som har skjedd med «design/
pynting» rundt dei første fotoa av nyfødde born.

Dette er langt unna det vi møter rundt Jesu fødsel: 
den skjedde ikkje i eit «design-rom». Det lukta, det var 
dårlege forhold for ein stilig fødsel.

Men likevel: det var ei heilag stund for Maria og Josef.  
Heilagt betyr noko spesielt, noko utanom det vanlege. I 
kyrkja bruker vi ordet om det som høyrer Gud til og det 
som skal brukast for Gud.

Gud var der i stallen, den heilage Gud, no var det 
skjedd som både Gud og menneske hadde venta på. 
Maria hadde ingen flotte skrytefoto å visa fram. Men 
utslitte hadde dei det heilage barnet å visa fram for 
gjetarane, for vertsfamilien og seinare for vismennene 
som kom, og for Anna og Simon i tempelet.

I Norge har vi no GOD JUL-lappar, kort og plakatar 
mange plassar i det offentlege rom. I Japan kunne vi sjå 
«MERRY  X-MAS» frå tidleg i november. X: den ukjente, 
og ikkje Christmas: Kristus. Handelsstanden kunne verta 
irritert på den kristne kyrkja som ville bruke jula til sin 
fordel. Men det måtte vel  vera fordi dei ikkje visste kva 
jula handlar om!

Overraskinga vart difor stor då vi reiste rundt i Kina 
ved juletider og såg deira to teikn for jul: Heilag + 
Fødsel. Eit flott uttrykk for kva jul handlar om; fødselen 

til det heilage barnet i Betlehem. Barnet komen frå Gud, 
utvalt og spesielt.

Kva som skjer etter fødselen er jo også viktig: korleis 
livet vidare vert. Slik óg med Jesu fødsel og liv. Lukas 
2,51:  Jesus gikk fram i alder og visdom. Han var til 
glede for Gud og mennesker. 

Med håp om at denne heilage fødselen, Jesu fødsel, 
skal vera sentrum i julefeiringa, ønskjer eg alle: ei heilag 
jul! 

HEILAG FØDSEL – JULEANDAKT 
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Himlen i min favn
melOdi: eriK HillesTad

TeKsT: CarOla HäGGKvisT, Her OversaTT Til nOrsK 
sTår på svensK i nOrsK salmeBOK 2013 nr 72

Hvem har tent den stjernen som lyser i ditt øye?
Hvem tok mørket bort i hyrders blikk din første natt?
Hvem har flettet kronen, av strå omkring din panne
hvem har ført tre visemenn til vår stall min kjære skatt?

Er du en av tusen små, er du han vi venter på,
du mitt lille barn, en engel gav deg navn.

Er det jordens største skatt,
jeg beskytter denne natt,

er det selve himlen som jeg vugger i min favn. 

Hvem har gitt deg frykten, som får deg til å gråte?
Hvorfor tar din hånd så hardt et grep om mammas hår?
Rundt oss danser skygger, nå er engelen borte

han sa så mye vakkert, mye mer enn jeg forstår.

Er du en av tusen små, er du han vi venter på,
du mitt lille barn, en engel gav deg navn.

Er det jordens største skatt,
jeg beskytter denne natt,

er det selve himlen som jeg vugger i min favn. 

Gi at dine dager får bli til andres glede
gi at alle møter deg med kjærlighet mild og god
aldri skal jeg glemme, de ord som jeg fikk høre

hva som enn oss hender vil de gi oss kraft og mot

Er du en av tusen små, er du han vi venter på,
du mitt lille barn, en engel gav deg navn.

Er det jordens største skatt,
jeg beskytter denne natt,

er det selve himlen som jeg vugger i min favn. 

Hvem har tent den stjernen som lyser i ditt øye?
Himmeldiamanten over byen Betlehem.

Vi ønsker å starte med innsamling av midler som skal øremerkes nytt orgel til 
Tjongsfjord kirke. Det blir satt i gang innsamlinger som loddsalg, basarer og 
kronerulling det neste året. 

Vi håper mange vil være med å gi til dette formålet. Alle kan gi til konto 
4514.05.03030 og merke innbetalingen «Orgel».

Nytt orgel til Tjongsfjord kirke

Aktiviteter 
i advent og jul
DATO KL. ARRANGEMENT
11.12 11:00 Gudstjeneste Gjerøy frikirke
12.12 10:30 Skolegudstjeneste Gjerøy frikirke
14.12  12:30 Skolegudstjeneste Værangfjord kapell
14.12 16:00 Andakt på Alderstun omsorgssenter
17.12 16:00 Hasor synger julen inn på Alderstun  
  omsorgssenter
21.12  08:30 Skolegudstjeneste Tjongsfjord kirke
24.12 15:00 Gudstjeneste i Rødøy kirke
24.12 15:00 Lekmannsgudstjeneste i Tjongsfjord  
  kirke
25.12 11:00 Høytidsgudstjeneste i Tjongsfjord kirke 
   – Hasor deltar
26.12 14:30 Høytidsgudstjeneste i Sørfjorden kirke
28.12 18:00 Julesangkveld i Tjongsfjord kirke med  
  Hasor
29.12 16:00 Julegudstjeneste i Værangfjord kapell  
  med påfølgende julefest

Med forbehold om endringer. Alle arrangement er åpne 
for de som ønsker å delta.

Kirkens 
nyansatte
Vi har i høst fått 
arbeidsavtaler med tre nye 
medarbeidere, selv om to 
av disse er godt etablert i 
funksjonene sine, så har 
vi endelig det formelle på 
plass.

Freddy Bård Olsen er 
ansatt i 70 % som kirke- 
og gravgårdsarbeider i 
Rødøy.

Steinar Olsen er ansatt 
i 12,5 % stilling som 
kirketjener ved Rødøy 
kirke.

Anne Grete Theimann 
er ansatt i 8 % stilling som 
kirketjener ved Sørfjorden 
kirke.

Menighetens 
årsmøte
Menighetsrådet har 
vedtatt å avholde 
menighetens årsmøte 
2017 i Værangfjord kapell 
den 22. februar 2017.

Vi håper mange 
setter av denne onsdag 
ettermiddagen til å møtes 
for å snakke om aktiviteter 
i menigheten.
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Lys til nattsvart jord
TeKsT/melOdi: elin nyGård/rOlf løvland

Det fins en lengsel i hvert hjerte. Det fins en tone i hvert sinn. 
Det fins en spire i hver tanke, Gjemt i drømmenes spill.

Den stiger mot himmelen i denne natt, Stiger mot himmelen i denne natt.
 

Og der hvor jord å himmel møtes, i barnet som ble lagt på strå, 
der kan vår lengsel finne hvile, og vår tanke forstå. 

den stiger mot himmelen i denne natt, stiger mot himmelen i denne natt. 

Syng alle himlens engler, ta oss med i et mektig kor. 
Sangen gir liv til våre hjerter, bringer et håp om lys til nattsvart jord, 

bringer et håp om lys til nattsvart jord. 

La sangen stryke gjennom skogen, la sangen fare over fjell, 
la sangen bli en del av lyden ifra brusende vell. 

den stiger mot himmelen i denne natt, stiger mot himmelen i denne natt.

Syng alle himlens engler, ta oss med i et mektig kor, 
sangen gir liv til våre hjerter. bringer et håp om lys til nattsvart jord, 

bringer et håp om lys til nattsvart jord.

Det skjedde i de dager at 
det gikk ut befaling fra 
keiser Augustus om at hele 
verden skulle innskrives 
i manntall.  Denne 
første innskrivningen ble 
holdt mens Kvirinius var 
landshøvding i Syria. Og 
alle dro av sted for å la seg 
innskrive, hver til sin by.

Josef dro da fra byen 
Nasaret i Galilea opp 
til Judea, til Davids by 
Betlehem, siden han var 
av Davids hus og ætt, for 
å la seg innskrive sammen 
med Maria, som var lovet 
bort til ham, og som 
ventet barn.  Og mens de 
var der, kom tiden da hun 
skulle føde, og hun fødte 
sin sønn, den førstefødte. 
Hun svøpte ham og la 
ham i en krybbe, for det 
var ikke husrom for dem.

Det var noen gjetere der 
i nærheten som var ute på 
marken og holdt nattevakt 
over flokken sin. Med ett 
sto en Herrens engel foran 

dem, og Herrens herlighet 
lyste om dem. De ble 
overveldet av redsel. Men 
engelen sa til dem: «Frykt 
ikke! Se, jeg forkynner 
dere en stor glede, en 
glede for hele folket: I dag 
er det født dere en frelser i 
Davids by; han er Messias, 
Herren. Og dette skal dere 
ha til tegn: Dere skal finne 
et barn som er svøpt og 
ligger i en krybbe.» Med 
ett var engelen omgitt av 
en himmelsk hærskare, 
som lovpriste Gud og 
sang:

«Ære være Gud i det 
høyeste, 
og fred på jorden 
blant mennesker Gud 
har glede i!»

Da englene hadde 
forlatt dem og vendt 
tilbake til himmelen, sa 
gjeterne til hverandre: «La 
oss gå inn til Betlehem 
for å se dette som har 

hendt, og som Herren har 
kunngjort for oss.» Og 
de skyndte seg av sted 
og fant Maria og Josef 
og det lille barnet som lå 
i krybben. Da de fikk se 
ham, fortalte de alt som 
var blitt sagt dem om 
dette barnet. Alle som 
hørte på, undret seg over 
det gjeterne fortalte. Men 
Maria tok vare på alt som 
ble sagt, og grunnet på 
det i sitt hjerte. Gjeterne 
dro tilbake. De lovet og 
priste Gud for alt de 
hadde hørt og sett; alt var 
slik som det var sagt dem.

Juleevangeliet slik Lukas forteller



RØDØY-LØVA 3/2016  23

Kan det være en Gud?

TeKsT: BisKOp ann-Helen fjeldsTad jusnes 

Noen oppfatter historien som en rørende og vakker 
beretning det er fint og samles om, en god tradisjon 
som holder vår kultur sammen. Og det er en funksjon av 
denne gamle fortellingen.

Men fortellingen om barnet i krybben er så mye mer, i 
den er så mange sider av menneskelivet gjemt.

Maria og Josef var fattige småkårsfolk fra utkanten 
Nasaret. Fortellingen rommer den fattige og den som er 
utenfor.

Maria og Josef omsluttet barnet med kjærlighet, med 
en mors ømhet og en fars trygghet. Fortellingen rommer 
kjærlighet.

Gjeterne som kom inn fra markene omkranser barnet 
og familien i stallen. Senere kommer vismenn langveis 
fra også dit. Fortellingen rommer det grenseløse 
menneskelige fellesskap.

Stallen var ikke et godt sted å være. Antagelig mye 
mer kummerlig enn mange av de bilder som er malt av 
den. Dette var det eneste sted som var åpent for den lille 
familien. Fortellingen rommer utestengelse og isolasjon.

Kort tid etter fødselen måtte Maria og Josef ta barnet 
med å flykte til Egypt. Herodes ville drepe barnet. 
Historien rommer flukt og terror, redsel og hjemløshet.

Englene sang om en stor glede, en glede for hele 
folket. Her var det ingen forskjell, dette barnet skulle 
betyr noe for alle, gi noe til alle. Fortellingen rommer alle 
typer mennesker.

Jesusbarnet i krybben var et under, slik alle barn som 
blir født er et under. Men englenes forkynnelse sa at 
han også var Guds sønn. Det gjør underet, mysteriet, 
det uuttømmelige i tilværelsen enda større. Fortellingen 
rommer undringen over underet.

Fortellingen kommer til oss med ord til våre 
menneskelige fellesskap, ord om at det ikke skal være 
grenser mellom oss, men at alle mennesker har verdi slik 
de er. Dette perspektivet på julefortellingen utfordrer vår 
politikk, vår livsførsel, våre prioriteringer.

Fortellingen kommer til oss med ord om å være 
gjestfri, ta imot den hjemløse og den som er på flukt 
fra terror og fare, slik Jesus og familien var. Midt i vår 
velstandsfulle julefeiring er denne historien en dyp dyp 
utfordring til oss. I den hjemløse ser vi en avbildning av 
Jesus.

Fortellingen kommer til oss med bud om kjærlighet, 
vist oss i Maria og Josefs kjærlighet til barnet, vist oss 
i Guds kjærlighet som kom som et lite barn inn i vår 
verden, slik englene sang om.

Fortellingen kommer til oss med underet. 
Da er det kanskje mer enn en gammel fortelling vi ser 

og hører? Er det ikke Gud vi ser? En Gud som kommer 
dit vi er, midt i vår verden og deler alt med sin skapning. 
En Gud som rommer alt det menneskelige. En Gud for 
alle tider. En Gud for alt folket.

Er det ikke Gud vi ser?
Velsignet jul! 

Historien om barnet lagt i en krybbe i en stall i Betlehem for over 2000 år siden skal snart igjen lyde fra kirker og 
forsamlingshus. I julesanger og juletradisjoner møter vi det gamle budskap. 
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KONTAKTINFORMASJON
Menighetskontoret
Rådhuset
8185 Vågaholmen

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

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

Sokneprest Brigt Sigve Skeie 
tlf.: 75 09 80 92/mobilnr.: 924 90 408
E-post: soknepresten@rodoy.kommune.no

Kontorfullmektig May Hilde Korneliussen 
tlf.: 75 09 80 90 
E-post: may-hilde.korneliussen@rodoy.kommune.no

Organist Iustina Nakhtigal 
mobilnr.: 940 30 374

Trosopplærer Kjell Bjarne Hammer,  
mobilnr.: 996 04 150

Kirke- og gravgårdsarbeider Freddy B. Olsen 
mobilnr.: 450 62 283

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

Avsender:
Rødøy kommune
Rådhuset
8185 Vågaholmen

DØDE
Arne Ingmar Iversen, Vågaholmen, døde 
29. september 2016. 

Hermann Sigurd Abelsen, Jektvik, døde 
19. oktober 2016, gravlagt på Tjongsfjord 
gravgård.

DØPTE
09.10.16 Rødøy kirke 
 Agnar Antonius Fredriksen, Rødøy 
 Julia Abelina Pulod Jørgensen, Rødøy

16.10.16 Storselsøy skolekapell 
 Ronja Hamsund Mathisen

06.11.16 Tjongsfjord kirke 
 Ida Kvalvik Mathisen, Tjongsfjorden 
 Selma Korneliussen Kvarv, Vågaholmen

Gudstjenester 
januar-april
Dato Kl Sted
08.01.2017 11:00 Rødøy kirke

15.01.2017 11:00 Værangfjord kapell

22.01.2017 11:00 Storselsøy

05.02.2017 11:00 Tjongsfjord kirke

12.02.2017 11:00 Gjerøy

26.02.2017 13:00 Sørfjorden kirke

05.03.2017 11:00 Tjongsfjord kirke

12.03.2017 11:00 Rødøy kirke

19.03.2017 11:00 Nesøy kapell

02.04.2017 11:00 Tjongsfjord kirke

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


