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READY FOR ACTION 
Redningsskøyta “Det 
Norske Veritas” på full 
fart inn leia til Værøy 

hvor den skal være 
stasjonert i vinter og på 
sikt trolig hele året 

Redningsskøyta “Det Norske Veritas” er på plass på Værøy hvor de trives best iflg. skipsfører Ben-David 
Leonardsen som sammen med Lars Vornes og Klas Andersson utgjør hele mannskapet på den 22  meter 
lange redningsskøyta som med sine 4000 hK  kan påta seg det aller meste av oppdrag på sjøen. 

Med denne solide skuta på 87 tonn som er skrudd sammen for å tåle hele 6G – fins det nesten ikke vær 
som kan hindre skøyta å rykke ut. Utbedringen av leia inn til Værøy samt havneutbyggingen har gjort det 
ennå mere attraktivt å være stasjonert på Værøy. Det eneste er problemet er liggekai  med nødvendige 
faciliteter som ikke er løst, men hvor det foreligger planer om ny kai i tilknytning til småbåthavna.  

Ordfører  Harald Adolfsen ser det som svært viktig å ha redningsskøyta stasjonert på Værøy hele året – 
og vil derfor forsøke å få fortgang i saken med liggekai og sier at den stadig økende fiskeriaktiviteten her 
ute har økt behovet for fast helårig  stasjonering.   

I tillegg til hjelp til slep, dykkeroppdrag og andre oppgaver – tar også redningsskøyta stadig flere los-
oppdrag. Den kan også bidra i tilfelle brann med en vannkapasitet på hele 150 tonn/timen og 40m kaste-
lengde på brannkanon. Med en toppfart på 28 knop og rekkevidde på 600 nautiske mil kan den dekke et 
stort område ut fra stasjonen på Værøy.  Leonardsen synes redningsselskapet nå seiler i medvind etter en 
tung periode og er på rett kurs igjen med god økonomi. Men fremdeles sliter man med gjennomtrekk blant  
mannskapet til tross for et godt arbeidsmiljø.  Forøvrig føler de seg svært godt mottatt her ute og tar 
gjerne imot besøk om bord – og ellers er det bare å ta kontakt for råd og hjelp(tlf. 91679625). 

 

 

        



 

        TAKKEFEST I KIRKEN 
Søndag 6. februar var det invitert til 
stor takkefest i Nykirka. Bakgrunnen var 
at man ønsket å takke for de mange 
prosjekt som ble igangsatt i 2010 og som 
nå var ferdigstilt. Alle som hadde 
bidratt med penger, planlegging, dugnad 
og betalt arbeid var spesielt invitert .  

I alt nærmere 150 mennesker var 
samlet for å høre Værøy Mannskor, 
Paal, Rolf Helge, Anne Margrethe, 
Hilmar og Dagfinn som spilte og sang. 

I tillegg fikk vi høre Dagfinn sette 
takkefesten i sammenheng med takken 
for det Gud gav oss da han delte Jesus 
med oss. 

  

 Kapellmester Arild er med rette stolt av 

 det nye lydanlegget som Rolf Helge har 

 montert opp i kirken 

En engasjert Arild ledet takkefesten og 
fortalte om alt hva som var gjort i tillegg til å 
demonstrere det nye lydanlegget som er 
tilpasset dagens krav samt utstyrt med tråd-
løse teleslynger i hele kirkebygget. 

Arild ble også berømmet for sitt store 
engasjement fikk overrakt et gavekort på 
spabehandling fra menigheten. 

 

Alle ble etter arrangementet invitert på 
omvisning så man kunne se alt som var blitt 
gjort. Til slutt kirkekaffe i menighetssalen 
for alle innbudte og menigheten. 

Menigheten ønsket med dette å takke alle 
som har bidratt til å realisere de mange 
arbeidene i kirkebygget. 

 



                
 

 

 

 

    

 

 

                 Aril beundrer den nye bårebilen sammen med sjåfør Werner 

 

Utenom lydanlegget har man bygd om kjøkkenet, malt og oppgradert bårerommet hvor 
det også er satt inn ny kjøler. Presterom og sakresti er helt fornyet samt underetasjen. 

I tillegg er kirkeputene til Nordlandskirken godkjent og bestilt. En uventet gave kom 
nylig fra Vestvågøy Blomster og Begravelsesbyrå ved May, Rolf og Ruben  som donerte 
helt gratis en bårebil av nyere dato som gjør at den siste turen til Nordland nå kan bli 
tryggere i dårlig vær. En takk også til Alf Kristian, Tor Kristian og Trond som på eget 
initiativ fikk hentet bilen på Leknes. Menighetsrådet vil også få rette en spesiell takk til 
Werner som alltid stiller opp når det trengs. 

Verdt å merke seg er at hele 4500 har vært innom kirken i 2010 på ulike arrangement!! 



 

   

 

       Nytt fra Værøy Idrettslag                                          

 
Geir og Terje viser frem prøver på kunstgresset. Geir fra fotballforbundet var nylig 
på  Værøy og på møtet med idrettslaget sammen med representanter fra kommunen 
ble en del viktige problemer løst og anbudspapirene gjort klar for den nye banen.  

 

De oppfordrer samtid private og næringslivet å kjøpe gavebrev a 500 kr til den nye 
kunstgressbanen. Kto nr 4509 11 61943. Ta kontakt med idrettslaget for mere info. 

Nordland fotballkrets avholdt nylig trener-
kurs på Værøy – og 6 fra idrettslaget fikk 
godkjent del 1. Arrangørene var svært 
fornøyd med den måten kurset var 
tilrettelagt på og imponert over nivå og 
engasjement her ute. Synes det er viktig at 
man har klart å få til så mye aktivitet blant 
de yngre årsklasser og kommer gjerne igjen 
for å holde flere kurs. 

 

Bilde av lilleputt-laget som er den yngste 
fotballgruppen i Idrettslaget(4-7 år). 
Ingen mangel på motivasjon og innsats her 
heller. Det gror godt blant de unge som 
man håper kan få være med på en turnering 
i vår og kanskje allerede til høsten kan få 
være med å innvie nye kunstgressbanen 



  Vannverkets ”dreamteam”(Werner og Roger) 

 

                                                             

     

Werner ved inngangen til det kommunale 
vannverket i Vika som kan produsere hele 
160 tonn rent sjøvann pr.time til  de 
fiskebrukene som er tilknyttet. 

Fra hovedkvarteret i Marka 
Her kan Werner og Roger styre det 
aller meste av produksjonen av fersk-
vann til øya samt kontrollere forbruk, ta 
prøver og utføre reparasjoner 

På en vanlig dag produseres og for-
brukes det nærmere 1000 tonn vann 
her ute på Værøy fra de 12 borehullene. 

Om nødvendig kan man i tillegg koble til 

Breivika og få 3-400 tonn/døgn ekstra. 

Fram til det ble bygd kommunalt vannverk i Rømdalen i 1956 var det store problemer både for vanlige 
folk og fiskeindustrien å skaffe nok vann og av tilfredstillende kvalitet. I perioder måtte driften av 
fiskebruk innstilles pga. vannmangel. Det var så ille at enkelte fremmedfiskere måtte ta med seg 
vanntønner når de dro til Værøy på fiske.Tidligere var det statsbrønner i Kvalnes, Tyvnes, Gullaksla og 
Kvitvarden samt Hundholmen og Hjellholmen – de to sistnevnte ble kondemnert før 1950. På Nordland 
fikk man ved hjelp av sysselsettingsmidler og stor dugnadsinnsats felles vannverk allerede i 1953 som da 
ble de første på øya med innlagt vann. Imidlertid var det likevel ikke nok vann etter at det kommunale 
vann-verket ble ferdig i 1956. Derfor forsøkte man å finne mere vann ved hjelp av borehull på slutten av 
1970-tallet hvor det ble boret 4-5 hull, et forsøk som viste seg å være meget vellykket 

. 

Fra innsiden av sjøvannsvannverket 

Roger titter opp fra et av de 12 borehullene    Her i Breivika er det store vannreserver 



 

    
            Duell Werner og Roger med ønskekvist    ”God på bunnen”(her komme ferskvannet inn)            

    
Pumpe til borehull                  “Det er tanken som teller”           Her styres vannet vannverket 

                                       

                      Vårens vakreste eventyr?(Roger på tur ned i vannkumme) 

I dag har man 12 borehull i produksjon som henter opp vann fra opptil 75m dybde. De siste 10 
årene har man i tillegg til flere borehull investert titalls millioner i renseanlegg, utskifting av 
gamle ledninger og tekniske oppgraderinger for å kunne produsere nok vann av god kvalitet. 
Fremdeles må man likevel måtte regne med å spare på vannet i nedbørsfattige perioder. 

Det er i dag totalt 1 årsverk tilknyttet vannverket samt at det brukes store summer til vedlike-
hold hvert år. På sikt håper man på nye borehull i Breivika samt utskiftninger av gamle rør. 

Takket være våre hverdagshelter Werner og Roger kan vi “regne med” å ha både kaffevann, 
blandevann og nok vann til dusj og klesvask hver eneste dag. 



En spennende fremtid for reiselivet 

          
En optimistisk Vidar Andreassen fortsetter utbyggingen av Sjybrygga 

 
Vidar med mange års erfaring som yrkesfisker og 
med stangfiske som sin store hobby satser på videre 
utbygging av tilbudet til turister og med de pågående 
arbeidene siden i høst vil han kunne tilby hele 24 
overnattingsplasser når årets sesong starter. I 
tillegg kommer brakkerigg med plass til 8 personer. 
Allerede er mesteparten av denne sesongen 
fullbooket samt at det er kommet bestillinger for 
2012 og 2013. Siste året har han investert om lag  

1,2 millioner i anlegget og håper på sikt at dette kan 
gi flere arbeidsplasser. Målet på sikt er å oppføre 4 
frittliggende sjøhus for å bedre kapasiteten 
ytterliggere. Han satser primært på ukesleie til 
havfisketurister – og har derfor 5 utleie-båter til 
disposisjon for de turister som ikke har med egen 
båt. Båtene er 20-21 fot åpne båter beregnet på 
sportsfiske og er fullt utstyr både med navigasjons- 
og sikkerhetsutstyr. Så langt det ikke vært noen 
ulykker til tross for et krevende farvann rundt øya. 
Mye av årsaken kan tilskrives strenge 

sikkerhetskrav som sportsfiskerne må følge hvis de 
skal leie båt. Han sier at havfisketuristene stort 
sett er veldig erfarne folk som kan håndtere båt og 
utstyr, noe de må kunne bevise før de får leid båt. 
De fleste turistene kommer fra Sverige, mens 
Danmark og Tyskland er et voksende marked. 
Tilbudet markedsføres kun gjennom hans egen 
hjemmeside og blogger – slik at det er minimale 
utgifter til reklame. Storkveita og stortorsken er 
det store målet for turistene – og kan vise til 
fangster nærmere 130 kg for kveite og 31 kg for 
torsk. De største kveitene slippes ut igjen.  

Vidar sier til Værøyposten at han har et godt 
samarbeide med de øvrige reiselivsbedrifter og har 
muntlige avtaler om å hjelpe hverandre når det 
trengs. Av lokale utfordringer nevner han rydding av 
søppel og skrot samt dårlig skilting. Videre bør det 
gjøres noe for å redusere drivstoffutgiftene , evt. 
få tilbake ordningen med føringstilskudd. Dagens 
kommunikasjoner er heller ikke tilfredstillende. 

   
 

Kulturkontoret skal nå lage ny turistbrosjyre for 

2011 og har tatt kontakt med reiselivsbedriftene for 

å få tilsendt oppdatert kontaktinformasjon, 

åpningstider mv. 

Brosjyren vil bli trykket på norsk og engelsk. 

Oppføring er gratis. Hvis noen ikke har fått tilsendt 

mail/brev om opp-dateringer – vennligst ta kontakt 

med kulturkontoret. 



En annerledes og eksotisk julefeiring  
   For omtrent ett år siden nå, begynte familien 
Ofte Arntsen å leke med tanken om å feire jul på 
en mer eksotisk måte. Bakgrunnen for et slikt 
valg var basert på datter Ingvilds anbefalinger og 
varme ord om denne perlen av en øy - Camiguin - 
som bare er én av de 7107 øyene som tilsammen 
utgjør Filippinene i den sørøstlige delen av Asia!   
I tillegg har de som familie hatt et ønske om å 
kunne bidra i et lokalsamfunn, i en helt annen del 
av verden, og at det selvsagt er veldig spennende 

å få reise litt og få se andre deler av 
verden.Stedet de skulle bo på heter ”Sea and 
Sun” og drives av en norsk kvinne ved navn 
Wenche Torkildsen og en filippinsk som heter 
Edith Villamor. De startet opp et resort og 
feriested for å drifte misjonsarbeid blant den 
filippinske befolkningen på Camiguin og har holdt 
dette gående, med vekst og stor framgang i snart 

ett tiår. tiår. tiår. tiår.

     

                Etter nærmere 3 døgn på reisefot var de trygt 
fremme på øya Camiguin. Allerede samme kveld fikk de 
stifte bekjentskap med ny venner. Da kom 20-30 
unger fra nabolandsbyen for å synge julesanger for 
gjestene fra Norge. De hadde gledet seg til dette for 
da visste det at det vanket en julegave til alle. 
Sannsynligvis den eneste julegaven mange fikk denne 
julen. De blide barnefjesene var et lenge etterlengtet 
syn  hvor de fikk se, oppleve, smake og føle på en helt 
annen verden. Med seg i koffertene hadde de gaver til 

alle på Sea and Sun. Her bor og arbeider det nemlig 
til daglig omtrent 20 stykker, som har dette som sin 
arbeidsplass hvor de tjener hardt tiltrengte penger til 
seg og familien. Mange unge får bo der som ikke har 
en mamma eller pappa å bo hos. En pengegave på      
kr 20 000 i tillegg til populær sjokolade fra Lofoten 
Sjokolade ble også overrakt. Penger fra julebordet på 
”Fredag” i Pinsekirka, fra glade givere ellers og fra 

menigheten....

              

                  Arbeidet som drives ut fra ”Sea and Sun Ministries”  er meget omfattende. 
Mesteparten av støtten går til barns og unges skolegang. Om lag 350 elver får penger 
til skoleuniform, bøker, skolemat og prosjektarbeid ved skolene de går på, dekket av 
misjonen. På Filippinene er undervisningen gratis, men alt de trenger for å gå på skolen 
må familiene betale selv. Og det er det ikke alle som har råd til. Ellers har Wenche og 
Edith bygd helsestasjon og fødestue, brønnanlegg, flere ”dusjhus” og rørledninger for 
vann. På selve området der ”Sea and Sun” ligger - er det bygd et barnehjem og en 
flott kirke som rommer mange aktiviteter. På området finnes det også mange dyr – 
hovedsakelig husdyr til glede og nytte. Et yrende liv som Wenche og Edith leder med 
fast og kjærlig hånd. “Sea og Sun” ligger på et område med noen mål tomt beliggende 



tett nede ved havet og de besøkende blir innlosjert i et av de 3 husene av høy standard 
med 2 leiligheter i hver. Måltidene blir servert i en liten restaurant av bambus med 
flott utsikt over havet. 

         

    I dagene før jul var det hektisk aktivitet for å få delt ut alle gavene til barn og voksne. 

Spesielt stort inntrykk gjorde gaveutdelingen på det lokale sykehuset.Bare glade barnefjes å 
se, en ny liten leke når det er jul er noe alle barn skulle fått oppleve.  

            Det som nok etterlot seg de sterkeste inntrykkene for familien Arntsen, var nok 
de mange små ”landsbyene” inne i skogen på øya. Sildkassefjøler blir av høy standard i 
forhold til byggematerialene som de måtte ta til takke med. Trist og nesten uforståelig at 
vi lever på samme klode. Det samme kan sies om de besøkene de avla på lokale sykehus – 
der de syke måtte ha med seg sengetøy, mat og drikke og der lommebok bestemte hvilken 
behandling pasientene skulle få. I tillegg var sykehusene nedslitte og behovene mange for 
hjelp til opprusting og fornyelse. 

           Dagfinn og Anne-Margrethe sier de håper at de som enkeltpersoner, og som 
menighet kan forsette kontakten med  ”Sea and Sun”, Wenche og Edith. De har allerede 
finansiert årets påskeleir for ungdommene som sokner til området,  og håper at de kan 
bidra med mer etter som behov og muligheter melder seg.  Det er også håp om å få besøk 
her på Værøy når Wenche er på Norgesopphold, i hjembyen Drammen. Likevel sier  Wenche 
og Edith  – at den beste form for støtte er at det kommer folk på besøk og bare er på 
området. For gjennom det får altså 18-20 filippinere arbeid og mat til sine familier, og 
midler genereres inn i arbeidet. Det er grunntanken til arbeidet ved ”Sea and Sun”:  å 
hjelpe lokalbefolkningen på en verdig måte. De oppfordrer samtidig folk fra Værøy som 
ønsker en eksotisk ferie og samtidig støtte prosjektet om å ta kontakt. Mere informasjon 
på hjemmesiden til “Sea and Sun”: http://ssmi.no/home 

 

                                 

 

Meldinger fra kirken 
KONFIRMASJONSTREFF;  det vises til tidligere orientering og innbydelser – og inviteres 
til konfirmasjonstreff helga 9. og 10. juli 2011. Hvis noen har forslag til innslag under 
treffet – ta kontakt med kirkeverge tlf. 76095240. Håper mange kan delta på treffet. 

 

     

   

          

GUDSTJENESTE: 13. mars i Nykirka kl.11 ved vikarprest Magne Oftedal.     

                                  “Tårnagentene”(8-9 åringer) deltar      

                      27.mars i Nykirka kl.11 ved Domprost Elin Vangen                   

 



 

   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

NY GAVEBUTIKK I VÅGEN 

             Linda Melby har lagt ned mange timers arbeid for å få lokalet i orden og lørdag 19. februar var 
det klart for åpning. Åpningen ble ikke annonsert så godt i forkant , men til tross for dette kom det mange 
kunder på besøk. Mitt inntrykk er at folk ble veldig fornøyd og at de er glade for at det kommer nye ting til 
Værøy. "Butikken i Vågen" selger varer i hovedsak fra Friendtex(Nordens største virksomhet på home-
parties innenfor salg av moteklær i alle str.) og Casa Interiør(homepartyfirma innen gave og interiør). I 
tillegg til disse 2 er det også litt andre varer fra forskjellige leverandører. Etterhvert vil det sannsynligvis 
komme flere artikler også ved egen import fra land som Thailand, USA og Italia. 

 Linda har jobbet i butikk i godt over 20 år og savner kundekontakten. Hun tviler på at hun kan leve av 
dette, men så lenge det selges såpass at det dekker husleie og strøm så er hun fornøyd. Linda liker å gjøre 
andre glad og da er det godt å gjøre noen tilfredse med at du kan få kjøpt spennende ting på Værøy. Så er 
det bare å håpe på at Værøy's befolkning benytter seg av tilbudet slik at butikken kan holde åpent. 
Fastsatte åpningstider er onsdager 17-19 og lørdager 11-14. Hun er der en god del utenom disse tidene og 
sier at så lenge det er lys der er alle hjertelig velkommen.                                                     

Som det står lenger oppe i artikkelen har ikke butikken fått noe annet navn enn "Butikken i Vågen"I den 
forbindelse starter Linda nå en navne-konkurranse. Kom med ditt forslag! Om forslaget ditt blir brukt, 
vinner du et gavekort på 500 kroner! Forslagene leveres på butikken. 

 

Utsatt arbeidsplass???? 

Nyansatt Geir Torsteinson på økonomikontoret ser noe 
skeptisk ut vinduet på noe som kan se ut som en 
mellomdistanserakett. Kan det være noen som vil klage 
på kommunale avgifter?? Geir kommer fra Tele-
mark(Lunde)med Atle Skårdal som nærmeste nabo 
Han er økonomiutdannet fra DH og har allsidig praksis 
fra SSB, Rikstrygdeverket, Telenor og Øyer kommune 

Kammer-musikkfest 15.juli       
Til sommeren får Værøy nok en gang konsert-  
besøk fra Lofoten Internasjonale Kammer-
musikkfest som holder konsert 15.7 i Nykirken.     
I spissen Leif Ove Andsnes sammen med mange 
andre stjerne-musikere som Pavel Haas Quartet, 
Engegårds-kvartetten, Knut Erik Sundquist og    
ikke å forglemme festivalgjest Susanne Lundeng. 



                                    Glimt fra skoleavslutningen 

 
         Gruppe 7 synger “Marys boychild akkompagnert av Musikkskolens husorkester 

     
Gruppe 4 viser Julespillet “I en natt”                        Gruppe 5 og 6 fremfører jule-evangeliet på engelsk  

    
Småskolen synger under åpningen                            Musikkskolelærer Iver leder musikken med stø hånd 

 

 
Den siste torsdagen før skolens juleferie var det igjen duket for den store Juleavslutningen ved 
Værøy Skole. Dette er en tradisjonsrik samling for alle elever og lærere ved skolen, og deres 
familier. Aulaen var som alltid fullsatt, dekket med langbord og pyntet fint av ungdomskole-elevene. 
Det var mye flott underholdning. Kvelden ble en fin avslutning på et halvt skoleår og en hektisk 
adventstid. Alle klasser hadde sine programinnslag, og det ble en fin variasjon i opplevelsene for 
publikum. Det hele ble ledet på en flott måte av  Lise Kristin Skavhaug og Steffen Olaussen. Etter 
endt program var det duket for kaffe, brus og kaker. Da er det snakk om runde, firkantede eller 
avlange kaker med krem og fyll, ca 30 i tallet, - bakt av foreldrene! Etter et par timers tid gikk alle 
hjem og følte at nå kunne jula stort sett bare komme! 

 

Kulturskolen ved lærer Janne Bjørnslett vil gi tilbud til mellomtrinnet og 

ungdomstrinnet i tegning, maling og formingtegning, maling og formingtegning, maling og formingtegning, maling og forming i forskjellige  materialer. 

Oppstart uke 11 og aktiviteten vil vare til mai. Kursavgift inkludert alt 

materiell blir kr 400. Påmelding direkte til Janne tlf. 98005199 eller 

på epost: janne007bjornslett@live.no 



                  Starten på en ny tidsregning 

     
Fagmek v/Frank Håkon, Ståle og Tom                 Bredbånds-spesialist Ingolf Gundersen fra Lofotkraft

VÆRØY står foran en utbygging som både betyr en ny tidsregning hva angår strømtilførsel og også en 
teknologisk revolusjon med legging av fiberkabel som starter allerede i løpet av året. Lofotkraft har 
allerede igangsatt bygging av ny hovedtrafostasjon på Værøy i Vågen hvor den nye kabelen etter planen 
skal føres i land allerede i august 2011. Arbeidet med trafostasjonen er et relativt stort prosjekthvor det 
stilles strenge krav til konstruksjon. Total-enteprisen har det lokale firmaet Fagmek as eid av Frank Håkon 
Fagertun. Firmaet startet med verksted på 80-tallet, men gikk over til kaibygging og betongarbeider i 
1996.  Til tross for ekstremt mye dårlig vær i vinter har de klart å holde tidsplanen og regner med at 
bygget står ferdig i slutten av april.  Fagmek har spesialisert seg på all slags grunnarbeider, støping, 
armering av mur, boring og saging i betong samt transport. Av tidligere oppdrag kan nevnes grunnarbeider 
på den nye skolen på Værøy, Lofoten Viking, Værøy frysehotell, flere kai-prosjektsamt arbeider på dokken 
i Svolvær. Firmaet har alle nødvendige sertifikater og er godt utstyrt på maskinsiden. De påtar seg også all 
slags transportoppdrag. Det sysselsetter for tiden 3 personer på heltid og opptil 8 i høysesongen(sommer). 
De håper også på flere oppdrag i forbindelse med Lofotkraft sitt prosjekt her ute. 

Lofotkraft skal legge all høyspent og lavspent i bakken sammen med fiberkabelen. Troms Kraft Entrepenør 
er en av de sentrale aktørene innen kraftnett og har hovedansvaret for alle arbeidene på Værøy.  

Prosjektleder for sjøkabelen hos Lofotkraft Kristian Friis sier til Værøyposten at selve utleggingen av den 
nye kabelen i sjøen trolig starter i august i år og kan kobles til nettet i september. Man vil da kunne levere 
om lag tredobbelt så mye strøm i forhold til i dag – og har med dette tatt høyde for evt. senere industri-
utbygging på øyene. Kabelen som går fra Mølnarodden  i et stykke frem til trafostasjonen i Vågen er nesten 
50km lang, dobbelt-armert og har en tykkelse på 107mm og en total vekt på om lag 1000 tonn. Levetiden er 
beregnet til minst 40-50 år. Den gamle sjøkabelen vil bli bevart intakt og kan fortsatt brukes. Kabelen 
produseres og legges ut av Nexans i Halden, mens fiberkabelen lages på fabrikken deres på Rognan. 
Grundige forundersøkelser av havbunnen gjør at man ikke frykter andre problemer enn det som større 
fartøy ved oppankring kan forårsake. Til tross for offentlig tilskudd på 46 millioner til kabelen og 22 
millioner til fiber/bredbånd - vil  abonnentene få en merkbar økning i nettleien. 

De fleste innbyggerne på Værøy har trolig allerede stiftet bekjentskap med “fiberentusiasten” Ingolf fra 
Lofotkraft som går fra hus til hus på øya og forteller om fiberens velsignelse og fordeler. Opplegget med 
Altibox betyr at man kan samle både IP-tlf., TV(opptil 150 kanaler) og internett i en kabel og boks. Senere 
vil det komme flere tillegstjenster som alarm,mobil m.m.)Største fordelen er nok for internettbrukere som 
får hastigheter man bare kunne drømme før(opptil 400 Mibts/s linje) I tillegg vil alle tjenestene være 
enkle å bruke samt at de lover at systemene er stabile og at man har backup hvis strømmen forsvinner. I 
utgangspunktet kreves det at minimum 60% av alle husstandene på Værøy tegner abonnement for at 
fiberkabel skal legges på øya, men iflg. Ingolf Gundersen fra Lofotkraft bredbånd har man allerede nådd 
denne målsettingen og vil trolig ende opp med 70-80% til slutt. Prosjektet fikk nylig hele 21,9 mill. i støtte 
fra Nordland fylkeskommune øremerket berdbåndsutbyggingen – slik at det nå ikke skulle være noen hindre 
for å kunne realisere planene. Selve graving og legging av fiberkabelen skal etter planen starte i neste 
måned i Røsnessvågen og i løpet av 2012 skal alle være oppkoblet. Ingolf lover også at lokalkontoret til 
Lofotkraft skal styrkes slik at det kan yte nødvendig service til alle kundene. Hvis du vil holde deg opp-
datert om fremdrift og nyheter mht.Lofotkraft bredbånd – se Facebook – link:      
http://www.facebook.com/pages/Lofotkraft-Bredb%C3%A5nd/383064391907 



 

          Snart kjører vi “Rolls-Royce” over Vestfjorden 

           
   Adm. Direktør Bjørn Lakseforsmo i Torghatten sammen med ordfører Harald Adolfsen 

           
I midten av januar var adm. Direktør Lakseforsmo i Torghatten Nord på Værøy og orienterte kommunestyret 
om byggingen av de nye ferjene , og for å få konstruktive innspill både mht. faciliteter og ruteopplegg.Som 
kjent vant selskapet anbudet på Vestfjordtrafikken for 10 år fremover fra 2013 og skal drifte sambandet 
med 4 nye LNG-gassferjer som skal settes i drift i 2013. Lakseforsmo sier han var veldig fornøyd med 
besøket her ute og ønsker å komme tilbake for å få sett mer av øya vår. Han har notert alle innspill og vil 
prøve å finne gode løsninger spesielt for at de reisende skal få en så behagelig reise som mulig. De nye ferjene 
skal bygges ved det kjente Remontowa-verftet i Gdansk i Polen som har stor kompetanse og lang erfaring i 
bygging av gassferjer. Byggingen starter i januar i år og første ferje skal leveres i andre kvartal 2012. 
Ferjene vil bli de hittil største ferjene i N-Norge med en kapasitet opptil 120 biler og 390 passasjerer med et 
fartsområde på 12-19 knop. Ferjene vil bli drevet av flytende naturgass LNG som skal leveres av Barents 
Naturgass som henter gassen fra Melkøya ved Hammerfest hvor den blir ilandført fra Snøhvitfeltet. Gassen 
fraktes med gassdrevne lastebiler til tankanlegg i Bodø, Moskenes og Lødingen. Dette vil også gjøre det mulig 
for andre aktører i de omkringliggende kommuner å gå over til mere miljøvennlig energi. Overgangen til 
gassdrevne ferjer vil bety at lokale utslipp vil bli betydelig redusert(NOx opptil 90% og CO2 40%)slik at man 
får en betydelig miljøgevinst. Nylig har Torghatten signert en kontrakt med Rolls-Royce om levering av 
gassmotor og framdriftssystemer til de 4 kontraherte ferjene. De vil være de første til å ta i bruk det 
nyutviklete HSG systemet som er  mere fleksibelt når det gjelder fart på motor og propeller. Selskapet er  
forøvrig verdens-ledende leverandør av energieffektiv teknologi. 

 

        “Ruskevær” av Erling Skarv Johansen  

Sorte svaberg lyser i mørket                      Tårevåte skjær som nakne                                 
knyttnever mot havet                                  ildsøyler av brenning                                                      

Nattsvarte skrog med blafrende lanterner  Tause vingeslag og skarveskrik             
sjørokket skjuler kjølevannet                      over dype avgrunner 

Værbitte strender med skjelldekt rekved     Fra gryende lysfurer gror 
morgendemringens salmesang                   minner fra vågsom seilas                       

Steinsatte iler mot sortkledde dyp               Full-lastede sjarker       
kavende fisk mot lyset                                 i skumfrosne bølgedaler                                

                       lynskarpe fyr-ekko viser veien trygt hjem  

 

Værøy kommune ønsker at gamle Værøy fyr fra 1880  som ble ble 
utsatt for brann på 90-tallet og deretter bare delvis restaurert – 
skal restaureres og bli brukt til kulturelle formål. Det er nå dialog 
med kystverket og man håper å få til et samarbeide med lag og 
foreninger samt næringslivet for å kunne få  dette til. De som kan 
tenke seg å bidra og være med på prosjektet – kan kontakte 
kulturkontoret eller rådmannen. 



 

               Redaktørens side

 

Redaktør Erling Skarv Johansen 

 

Epost:erling.skarv.johansen@ 

varoy.kommune.no 

Tlf. 7542608 - 48199927 

Pga. sykdom er Værøyposten forsinket denne gangen, men jeg vil forsøke å få ut et nytt nr annenhver måned. 
Det vil da trolig bli samme format som denne utgaven. Etter hvert vil vi forsøke å legge flere nyheter på 
hjemmesiden til kommunen. Men vi er hele tiden avhengig av tips fra publikum. Ingen saker er for små eller 
store. Ta kontakt med undertegnede nårsomhelst(også helg/kveldstid).  Tlf 48199927 

Et lite utdrag fra mine uhøytidelige fredags-sendinger på Radio Værøy:”Lekkasje fra innersia av rådhuset”: 

                OLJEVENTYRET TIL VÆRØY? 

Nye lekkasjer fra det nylig avholdte møtet i Oslo med Statoil:  

Leteboringen skal begrenses til områdene utenfor Værøy havnedistrikt forsikrer Ordfører Adolfsen.  Og i alle fall  
ikke innenfor 100m grensen fra Værøy fyr og flaggstangen til Harald samt et naturvernområde som strekker seg helt fra 
Prestholmen og nesten til Mosken. Dessuten egne  fredningsbestemmelser i Kvalnesskjæran for å verne det sjeldne fuglelivet 
her – spesielt leveområdet til skjemtegauken og sibirsk plattfotørn som visstnok hekker i området. Dette inngår i et område 
som er definert som spesielt sårbart og utsatt pga. det biologiske mangfold. 

Fiskerne skal heller ikke i nevneverdig grad bli berørt . De får anledning til å fiske minst annenhver uke – riktignok 
på et begrenset område 1400 nm. nordvest av Værøy og bare med hand-jukse og atomdorge på 300 favners dyp og kun med 3 
makkongler.  På den måten unngår oljenæringen  arealkonflikter med fiskerinæringen og sikrer samtidig en  bærekraftig 
utvikling. Dette er et resultat av intens lobbyvirksomhet på politisk toppnivå.  

Seismikkskyting blir bare aktuelt hvis fisken ikke føler noen form for ubehag sier Statoil i en pressemelding  ,og 
skal heller ikke foregå skjærtorsdag ,18.mai og lille juleaften slik at fisken likevel får nødvendig ro og ikke blir unødig 
stresset. Faren for høyt blodtrykk , kolesterol  og diabetis2  hos juletorsken skal imidlertid konsekvensutredes nærmere i 
tråd med forskerens anbefalinger for å sikre en forsvarlig forvaltning. 

Det forespeiles også tilskudd og lån fra Statoil til bedriftene på Værøy for å utvikle nye produkter.Som eksempel 
kan nevnes: makrell i totaktsolje, lodde i oljesøl, kveite i firtaktsolje og marinert uer i parafinsaus  som kan gi økt 
sysselsetting for næringslivet her ute. Evt. oljeflak vil også kunne gi både arbeidsplasser  og kjærkomne inntekter, men 
krever litt lokal tilrettelegging. Allerede planlegges  det nå utplassering av lenser – som også  kan brukes til forskjellige andre  
formål:  lensing etter pub-besøk og inkontinensplager. Også petroleumsprodukter som ny Værøy-suvenir vil bli utprøvd      
:Hva med en liten flaske nytappet  Værøyolje garantert fritt for marine organismer og spor av fisk? Eller et flaskeskip  med 
en liten sjark  som duver lett i råolje. Eller en liten flakong merket ”Den siste olje” til innvortes bruk. 

Kommunen vil også få økt sine inntekter med full eiendomsrett til evt. oljesøl som mot formodning skulle finne på 
drive innenfor grensene til Værøy havnedistrikt. Alt oljesøl som blir samlet inn  vil bli videreforedlet og solgt – og inntektene 
gitt lokale lag og foreninger. Og alle som er litt bevandret i maritim litteratur om storm og forlis - vet jo at olje demper 
bølger – slik at med litt søl nå og da vil overfarten med den nye gassferja fra Bodø bli betydelig mere behagelig. 

I tillegg ønsker Statoil å tilby solsikkeolje og frityrolje med redusert pris:  5%rabatt spesielt for fastboende på 
Værøy. Og ikke å forglemme generell rabatt på alle petroleumsprodukter slik at folk ikke lenger trenger å bruke grønn diesel 
på bilene sine. Og en ekstra” tiger på tanken” til trofaste stamkunder. 

Iflg. ordføreren kan turen til Oslo umulig karakteriseres som smøretur – ingen fikk konjakk til maten. 
Shoppingturen i pausen mellom alle foredragene som gikk til Monaco med Statoils private jet  for å studere den nye logoen til 
statoils bensinstasjoner i det lille kongedømmet  - var kun for ordførere som fremdeles var i tvil om oljens velsignelse. 
Befaring av kasinoet var imidlertid ikke obligatorisk. Og all vet at det er viktig å utvide sin horisont. 

På turen fikk Værøy Mannskor samtidig  invitasjon til å innvie en ny oljeplattform utenfor Værøy – den såkalte 
“Mosken B”- hvor de skal fremføre Penge-galloppen av Alf Prøysen  flerstemmig med London symfoniorkester kledelig i 
bakgrunnen samt en innleid Sissel Kyrkjebø. Også vår lokale westernhelt Paal er invitert til å bidra med den kjente Jim 
Reeves melodien:I love you Statoil because – lettere omskrevet for anledningen.  

Som en liten kompensasjon for opptredenen vil medlemmene i koret etter oppnådd aldersgrense på 95 år få seg 
tildelt en velfortjent  spesialtilpasset rullator med innlagt bladgull, ABS-bremser, ,kontantkort, automatgear  og digital 
fjernkontroll, mens Paal som honorar må nøye seg med ny 50 tonns minigravemaskin som kan styres via mobiltelefon 
hjemmefra . Dessverre  er apparat for gjengraving av grøfter ekstrautstyr. 

Siste nytt:Det er funnet spor av hydrokarboner i hagen til Bergiton og han sier i en pressemelding at hvis funnet viser seg å være 
drivverdig  - vil ha donere 10% av inntektene til lag og foreninger – f.eks. fiskarkvinnelaget, MC-klubben og Paintballklubben. 

Mere moro og god musikk annenhver fredag ca kl. 
2230 på Radio Værøy etter bingosendingene på 
frekvens 103,9 FM. Tar gjerne imot tips til innslag. 

Neste morosendinger 11.03 og 25.03      

Radioen ønsker å komme i kontakt med flere som 
vil være med å lage radio. 



                   Dikt av elever på Værøy skole 
 

NordlysetNordlysetNordlysetNordlyset    
På den stjerneklare himmel         
med en skinnende fullmåne            
et lys kommet til syne                    
med klare farger                               
danser den på himmelen                                        
Det kommer nærmere                                                 
Jeg kjenner vinden gjennom 
håret  og tanken faller inn i 
mitt hode                                   
hva er det?                                                          
Et praktfullt lys                                              
Et lys i klare farger danser                        
Det blir svakere og svakere                                                  
forsvinner litt etter litt                                      
går lengre og lengre unna                                    
mer uklar og er nå bak fjellene                                         
Nå er det ute av syne                                     
Det blir mørkere                                      
Nå er månen og stjernene  alene          
Alene og uten det praktfulle                
Nordlyset 

Av Hanne Eliassen  

 

Feskarn Feskarn Feskarn Feskarn    a   a   a   av Kjellv Kjellv Kjellv Kjell----ArneArneArneArne    

Feskarn e ute på de store have og sløy, 
mens fuglan flyg og laga masse støy   
“E træng ikke å håll på så længe”        
tænkt feskarn                                           
mæns han sto og skar                               
Førr have jer og have tar 

 

                                                                                                                                                            Drømmer     (av  Sebastian Nielsen)Drømmer     (av  Sebastian Nielsen)Drømmer     (av  Sebastian Nielsen)Drømmer     (av  Sebastian Nielsen)    

Jeg drømmer, jeg drømmer i min ungdoms tid jeg drømmer meg bort. Jeg drømmer meg bort. 

                       Ikke ta sorgen så tungt men la de forsvinne i de grå og tunge dagene 

                                           Lag dagene til glede istedenfor sorg 

 

        Dikt av Mayliss JeanetteDikt av Mayliss JeanetteDikt av Mayliss JeanetteDikt av Mayliss Jeanette    

              Morgenen i dag er så stille    

drøm og virkelighet, det er vanskelig å skille 

             tankene stille mot deg driver 

               mens de i hjertet mitt river 

                   Hunden min (av Marius Rønning)Hunden min (av Marius Rønning)Hunden min (av Marius Rønning)Hunden min (av Marius Rønning)    

Har du sett noe til hunden min?        Den spiser opp skoene våre               Hvis du ser en hund           
En liten bustete, vimsete hund           Den henger seg i gardinene              med snuten i bakken        
som alltid gjør noe galt                       og ikke er redd for noen ting            og halen til værs                                                                                      
da er det sikkert  hunden min    

Da er det best du gjemmer skoene                 Hunden min lærer aldri å gi labb                                 
de sier at den er den mest vimsete hunden     Men jeg vil ikke bytte den bort                                      
i hele verden                                                  for hundre kroner                                          

                          Lærlingeordning for fiskere på Værøy 

    

  Lærling Adrian s.m. Svein Tommie Hardy og Børge Bentsen fra OKFN     lærerbedrift:Øyaskjær as 

Lærlingeordningen for de som ønsker å få papir på sin fiskerikompetanse. Fagbrevet er et bevis på at man 
behersker flere sider av yrket. Ungdom kan ta fagbrevet etter vg1 naturbruk og vg2 fiske og fangst – de 
trenger da bare 2 års læretid på en godkjent lærebedrift(båt)  Erfarne fiskere med 5 års praksis kan ta 
teoretisk kurs(noen uker)og deretter gå opp til fagbrev. Det er mulig å arrangere kurs lokalt hvis nok mange 
melder seg på. Selve den praktiske fagprøven gjøres normalt unna på 1 arbeidsdag. Fordelene med å ta 
fagbrev er mange:Noen får høyere lønn av sitt rederi og dersom man vil ta fiskeskipper-sertifikat slipper 
man unna med halvparten så mye fartstid. Med fagbrev kan man også gå direkte videre på høyere utdanning 
innenfor fiskerisektoren. 

På Værøy har man allerede en lærebedrift, nemlig Øyaskjær as v/Svein Tommie Hardy som leder. Dette har 
iflg. OKFN(opplæringskontoret for Nordre Nordland)fungert veldig bra. Andre som måtte ønske enten å ta 
fagbrev eller bedrifter som ønsker å ta inn lærling – kan kontakte Børge Bentsen(tlf. 41639057). 

 


