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  VÆRØYPOSTEN  OKTOBER 2010                          

 

        
 

STOR MARKERING AV VÆRØY IDRETTSLAGS FOTBALLGRUPPE 
 
Værøy Idrettslag ønsket å gi sin unge fotballspillere en påskjønnelse for sin 
gode innsats gjennom hele sesongen. Det ble derfor arrangert en festlig 
sammenkomst for alle de om lag 60 unge som har deltatt aktivt i fotballgruppa. 
Foreldrene bidro med pizza og brus og hadde laget en festlig ramme rundt 
arrangementet.  Ungene fulgte ivrig med på lysbildefremvisningen fra turneringer 
og kamper gjennom sesongen hvor man hadde vektlagt det sosiale  
ved at barn får være sammen og treffe nye venner. 
Alle ungene fikk deretter en velfortjent pokal for sin innsats. Trenerne fikk også 
overrakt blomster og gaver. En spesiell oppmerksomhet ble gitt til Terje Hansen 
som har vært en ildsjel for fotballen her ute gjennom nærmere 45 år. 
Leder for idrettslaget Rita Adolfsen ble også påskjønnet for sitt arbeid. 
Det var lett å se at fotballen spiller en viktig rolle her ute på Værøy og klarer  
å engasjere barna på en veldig positiv måte. Nå satser idrettslaget alt på å få 
ferdig den planlagte kunstgressbanen allerede neste år. 

     
Ildsjel Terje Hansen og trener Arne Langbakk       Leder Rita Adolsen overrekker pokaler 
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Bilde:Melbu blandakor under sin dirigent Sven Becker 
 
Søndag deltok Melbu Blandakor i gudstjenesten og kirkekaffen etterpå 
Under besøket fikk gjestene fra Melbu god anledning til å se seg om på øya i godværet og de gav 
uttrykk for at turen til Værøy var en stor opplevelse og at de gjerne kommer tilbake. 
Den offisielle delen av besøket ble avsluttet med middag på Kornelius kro lørdags kveld. 
 
Værøy Mannskor benytter også denne  anledningen til å ønske våre lesere en fin høst og 
oppfordrer samtidig flere av øyas innbyggere til å bli med i koret. Mannskoret vil også takke alle 
de mange frammøtte på konsertene som oppmuntrer koret til å fortsette sin virksomhet. 
 

                                                                                                               
Evigunge Werner Sørheim i aksjon som brolegger 
 

BRANNVERNUKE 
                                                                         

 
 

Noen glimt fra brannvernuken hvor barnehagen var på brannstasjonen og fikk 
omvisning ved ”brannmester” Linda Melby fra teknisk etat.  Alle som hadde lyst 
fikk prøvesitte brannbilen og prøve hjelm. Videre ble det delt ut caps og refleks til 
barna. Arrangementet var et populært innslag som bør gjentas. 
 

Værøy Mannskor har så langt i år hatt besøk 
av Fredrikstad Mannskor og Buknes Blandakor. 
Helga 25-26.9 var det klart for Melbu Blanda-kor 
som sammen med Værøy Mannskor holdt konsert 
i Nykirka lørdags ettermiddag til stor begeistring 
fra de mange fremmøtte. Melbukorets dirigent 
akkompagnerte selv på orgel. Det ble også allsang 
med Paal Arnesen som forsanger. Det omfattende 
konsert-programmet  fikk veldig god respons blant 
publikum. 
Aril Jenssen var en utmerket konferansier. 

Opprusting av skolegården 
Skolegården har gjennomgått en betydelig ansikts-
løfting i løpet av sommeren og høsten. Det er blitt 
lagt brostein samt nytt naturgressdekke på et 
betydelig areal. Videre skiftes det gamle gjerdet 
rundt skolen. Alt arbeide er blitt utført av 
kommunens eget vaktmester-team. 
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Noen glimt fra turen til Vikingemuseumet på Borg  
 

  
 
Guiden Christian ønsker oss velkommen til Borg for å lære mer om vikingetiden 
Spesielt interessant var det kanskje å se datidens fiskeredskaper – deriblant fiskegarn! – 
samt våpen og redskaper til matlaging og håndverk som man hadde et rikt utvalg av. 
I tillegg kom imponerende utskjæringer og pyntegjenstander. Ingen tvil om at her har det bodd en 
rik og mektig høvding med mange tjenestefolk. 
Høvdingehuset er det største som er utgravd i Norge og er hele 83m langt.  
Museet er med sine 65000 besøkende hvert år – en av landsdelens største attraksjoner. 
 
 

  
 
De 26 deltakerne samlet til hyggelig samvær     Vår trivelige sjåfør og guide Raymond som  
og middag på Ramsberg gjestegård                    var med å gjøre turen til en fin opplevelse 
 
Bortsett fra at vi glemte presten etter frokosten da vi kjørte videre– gikk turen uten noen uhell – 
og med god stemning. Det var et utbredt ønske om ny tur neste år. 
 

DATAKURS FOR ELDRE? 
Kulturkontoret har tatt kontakt med datalærer Håvard Torbergsen om muligheten 
for å gi et tilbud til eldre ønsker hjelp for å komme i gang  
med å bruke data og internett. Han har mulighet til å kunne tilby et slikt kurs etter 
jul med maksimalt 20 deltakere og om lag 20 timer opplæring. 
Pris vil avhenge av hvor mange påmeldte det blir(eksempelvis kr 1200 inkl. 
materiell/bøker pr. deltaker hvis det blir 10 påmeldte). Du trenger ikke å disponere 
datamaskin selv for å være med.  
Påmelding til kulturkontoretPåmelding til kulturkontoretPåmelding til kulturkontoretPåmelding til kulturkontoret:tlf. 75420608 innen 1.desember:tlf. 75420608 innen 1.desember:tlf. 75420608 innen 1.desember:tlf. 75420608 innen 1.desember    



 4 

   
 

  

 
MARKERING TILFLYTTERE   
Værøy kommune har etter hvert fått mange nye innbyggere fra andre land som vi 
ønsker skal bli kjent med øya og folket her ute. Vi tror og håper at dette kan øke 
trivselen og bolyst. Kommunen har nylig inngått en avtale med Posten som heretter 
vil sende ut et eget velkomstbrev til alle nye innbyggere.  Brevet vil være oversatt 
til det språk innflytteren har som sitt morsmål.  
 
Kommunen og kirken ønsker i tillegg en bredere markering av at Værøy er blitt et 
flerkulturelt samfunn – og vi ber nå om forslag/innspill på hvordan vi best kan lage 
et felles opplegg hvor vi samler de som er kommet fra andre land – og hvor de kan 
møte den øvrige lokalbefolkningen. 
 
Et forslag er å invitere til en kveld på idrettshuset hvor våre nyinnflyttede selv kan 
få presentere matretter og evt. andre kulturelle innslag fra sitt land.  
Lag og foreninger som ønsker det kan ha en liten stand eller skriv hvor de informerer 
om hvilke tilbud de kan gi. Det hele kan avrundes med danseoppvisninger og musikk. 
 
Ideer/innspill kan sendes kulturkontoret tlf. 75420608 – 48199927 
Mail:erling.skarv.johansen@varoy.kommune.no 

GUDSTJENESTER NOVEMBER:                           

 14.11 kl.11 Nykirka(konfirmantene deltar) 
 07.11 kl.11 Gammelkirka:Alle Helgen                 21.11 kl.11 Nykirka(dåp) 
 27.11 kl.16 Gammelkirka:Sang-gudstj. og dåp   28.11 kl.11 Nykirka(”Lys våken” 

Rehabilitering Nordlandskirken 
Snekker Frank Ramberg har hatt ansvaret for utskifting av 
kledningen i tilknytning til kuppelen samt reparasjon av 
skifer på taket. 
Bygget er vernet av Riksantikvaren og det stilles derfor 
strenge krav til hvordan arbeidet skal kvalitetsikres.  
Det som senere er prioritert er terrengbearbeidelse rundt 
kirken, renovering glassrammer,utbedring av sokkellist og 
kledning samt brannsikring. Videre fremdrift er avhengig 
av at det settes av midler til arbeidene 
 

”Første spadestikke kunstgress”? 
Siviling. Sven Aune har nå undersøkt og laget detaljert 
kostnadsoverslag mht.grunnarbeidene til kunstgress-
banen. Det jobbes nå aktivt med finansieringen. Man er 
avhengig av støtte fra næringslivet for realisering.                 
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Omsorgsenteret har julesalg/lotteri 5. nov. kl.17-20 og 5.nov. kl.12-16 
I tillegg til gaver som senteret har fått - har de også selv laget ting for salg. Salg 
av kaffe og vafler. Alle inntekter går til sosiale arrangement ved senteret 
som ønsker å benytte anledningen til å takke alle bidragsytere. Hilsen Miljøstua. 
 

Fiskarkvinnelaget har basar søndag 21. november på idrettshuset. Se plakat for 

klokkeslett. Gevinster mottas med takk. Inntektene går til gode formål på øya. 
 

Værøy for svingende svinger videre på lett fot: 
Dansekvelder før jul: 26.10/9.11/23.11/07.12  + Kurs 23-24.10 
Grupper:1:0-6 år 1730-18  Gr.2:1-4kl. 18-19  Gr.3:5-7kl.19-20  Gr.4:8-10 kl.20-21 
 

  
Redigering av Værøyposten er noe Erling vil satse spesielt på i den nye jobben. 
Fyldigere utgaver, mer billedstoff og mer varierte saker – deriblant mer fokus på 
næringsliv og arbeidet til lag/foreninger er målsettingen. I tillegg er målet å kunne 
gi ut avisa i farver med hjelp av litt sponsing fra næringslivet. Han håper å få 
mange innspill fra dere lesere slik at avisa stadig kan bli bedre. Ellers har han en 
del ideer mht. reiseliv som han håper kan realiseres etter hvert. Erling vil også 
fungere som klubbleder for Sjyen ungdomsklubb som nå er i gang igjen. 
Alle ønskes velkommen innom på kontoret for en prat om store og små saker.  
Ønsker også at dere sender inn bilder og dikt vi kan ta med i avisa. 
Kontaktes på: 75420608 – 48199927  erling.skarv.johansen@varoy.kommune.no 

    
 
Kveldsbilder Værøy oktober 2010       Foto:Erling Skarv Johansen 

Kulturkontoret Kulturkontoret Kulturkontoret Kulturkontoret ble bemannet igjen fra 1. august da Erling 
Skarv Johansen flyttet hjem etter 34 år i Finnmark(hvorav 
32 år på Ingøy hvor han har jobbet  som lærer og rektor 
og senere år også som skipsekspeditør/brøyte-sjåfør  samt 
drevet keramikkverkstedet Skarven siden 1990. I tillegg 
har Erling jobbet en god del med reiseliv og stedsutvikling 
samt litt avisskriving, kåseri og dikt samt fotografering. 
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Utvalget for oppvekst og kultur har fordelt kulturmidlene for 2010 slik: 
Idrettslaget kr 35000,-      Pinsekirken 15000,-      Mannskoret 10000,- 
Radio Værøy 10000,-  Spinning 5000,-  Værøyfestivalen 2500,-  Sportsdykkerklubben 2500,- 

 
Kulturkontoret trenger oppdatert informasjon fra lag/foreninger –  
kontaktinformasjon og planlagte aktiviteter – både faste aktiviteter og arrangement.  
 

  
Tørnbolt 

 
Merke i berget for tørnbolt 

                                                
         Skiftende oktobervær – fra nydelig morgensol til den første sneen 

JULEMESSE(SALGSMESSE)?  
Lag/foreninger,håndverkere og andre som har lyst til å samarbeide om en felles salgsmesse før 
jul bes ta konstakt med kulturkontoret snarest og senest innen 5.november 

SPONSING VÆRØYPOSTEN:  
For fortsatt å kunne gi ut Værøyposten i farver og 8 sider hver mnd. vil vi være 
avhengig av litt sponsing fra næringslivet(annonse for 100-300 kr pr. mnd) 
    

        -redaktør Værøyposten:Erling Skarv Johansen(tekst/bilder)- 

Ordfører overrakte nylig Solfrid Torstensen 
Norges Vels medalje for å ha vært ansatt i 
kommunen i over 32 år hvor hun har jobbet som 
sekretær/formannskaps-sekretær og kst. rådmann. 
 
Sist uke fylte Werner Sørheimn 59 år og den 
friske luften i uteseksjonen gjør at han blir bare 
sprekere hvert år selv etter nesten 30 års tjeneste. 

ETTERLYSING: Værøy kommune er med i et kulturprosjekt  
som ønsker å registrere havskillemerker og tørnbolter for  
deretter å finne noe av historien rundt disse. Videre skal så  
merkene utbedres og det skal lages en vedlikeholdsplan. 
På Værøy trenger vi hjelp fra fiskere o.a. som har kjennskap  
til hvor disse befinner seg og gjerne noe av historien rundt  
merkene. Det er satt av en del midler til arbeidet som lag og  

foreninger eller andre kan få godtgjort for innsatsen. 
Ta kontakt med kulturkontoret hvis du har opplysninger om 
hvor vi kan finne tørnbolter og havskillemerker. 
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LOFOTEN VIKING – ET FISKEINDUSTRI-EVENTYR 

  

                                                                                
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                  
Fra nyfabrikken hvor det produseres                m/s Talbor med en ny sildelast på vei inn den 
opptil 75 tonn sild i timen                                   grunne og kronglete leia inn til Lofoten Viking 
 

Her forvandles havets sølv til gull. 
I 2009 omsatte Lofoten Viking for omlag 430 millioner og 
med en produksjon på vel 90000 tonn er det på kort tid 
blitt landsdelens største innenfor produksjon av pelagisk 
fisk . Firmaet er Norges største når det gjelder 
tørrfiskproduksjon. Viktigste markeder er Nigeria, 
Ukraina og Russland. Kun rundt 5% av den totale 
produksjonen går til forbruk innenlands. Hvitfisk utgjør 

om lag 25% av produksjonen og resterende 75% pelagisk. 

Arne Mathisen styrer konsernet fra sitt kontor i 2.etasje i nybygget,  
men er stadig rundt i fabrikken for å sikre at produksjonen går som  
planlagt og for å se om det kan gjøres forbedringer. Firmaet har rundt  
70 årsverk og betalte ut 26 millioner i lønn i fjor.Ca. 55% av arbeid- 
stokken kommer fra utlandet. Konsernet har alltid hatt som policy at alle 
arbeidere skal registreres på Værøy og betale sin skatt til kommunen.  
Lofoten Viking har eier også  Moskenes fiskeindustri med 7 trål-
konsesjoner og som er medeier i Nordland Havfiske(Norges største 
trålrederi) som gir et godt råstoffgrunnlag for bedriften.. I tillegg eier  
de 60% av Værøy fryselager som med de siste utvidelser kan ta imot 
600 tonn fisk hver dag og har en samlet fryselager-kapasitet på 12000 tonn.  
 

Her er båten som 7.september leverte historiens 
første makrellfangst på Værøy. Det var m/s Einar 
Erlend fra Meløy som hadde en fangst på om lag 
1000 tonn stor makrell som ble produsert ved 
Lofoten Viking. Man håper at det kan bli mer 
produksjon av makrell i tiden fremover. 

Lofoten Viking har det siste året investert rundt 100 millioner og fått et topp moderne 
fabrikk samt kontorer og andre faciliteter. Halvparten av investeringene har gått til 
bygninger/fabrikk mens resten til nye maskiner og utstyr.Blant annet 5 nye filetmaskiner slik 
at de nå kan produsere nærmere 1000 tonn pr dag. Investeringene er foretatt uten en krone i 
offentlig støtte, noe som er ganske unikt innenfor en fiskerinæring som har hatt store  
utfordringer pga. finanskrisen, sviktende markeder, kvotekutt og valutasvingninger. 
På eiersiden i Nergård-konsernet som eier 52% av Lofoten Viking er det nå kommet inn nye 
aktører, bl.a. fam. Torrisen fra Bodø, som har finansielle muskler og kompetanse til å videre- 
utvikle konsernet. Det som nå er viktig for Lofoten Viking er å bedre innseilingen til 
Røssnesvågen(hull i moloen)samt ny strømforsyning. 
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Vi ber om at lag og foreninger melder inn faste aktiviteter til 
kulturkontoret slik at vi kan lage ny ajourført kalender. 
Meld også inn planlagte arrangement som ønske omtalt i Værøyposten. 
 

NYTT FRA LUNDEHUNDKLUBBEN 

  
 
             

 

 
Nytilsatt organist, musikklærer og kulturskolelærer Iver 
Koksrud i aksjon på det nyinnkjøpte stage-piano som kan 
brukes i mange forskjellige sammenhenger. Iver tiltrådte 
jobben 1.oktober og har en allsidig bakgrunn:Musikklinjen 
fra bibelskole, lærerhøgskole med musikk og landbruks- 
skolen. Han har vært musikklærer i mange år, vikariert som 
organist og har hatt ansvar for sangkor. I tillegg jobbet i og 
drevet begravelsesbyrå. Iver er 52 år, gift, og kommer fra 
Hole ved Hønefoss.  
I første omgang vil kulturskolen gi et tilbud til 7. og 8.trinn  
som vil få tilbud om piano, gitar og etter hvert slagverk-kurs 
På sikt vil tilbudet kunne bli utvidet med andre instrument 
 

Her ser vi redaksjonskomiteen for jubileums-
boken om lundehunden samlet på Værøy i 
september. De var innom kulturkontoret for å 
orientere om sitt prosjekt. 
Klubben  ønsker å samarbeide med kommunen 
for å få til et best mulig arrangement. 
 

Totalt er det nå registrert nesten 1000 lundehunder, hvorav vel halvparten i Norge og 200 i USA. 
På Værøy er det visstnok bare 2 eksemplarer igjen.Lundehunden som allerede ble beskrevet helt 
tilbake i Middelalderen og er en av de hundene i verden som er minst utsatt for sykdommer. Et 
annet fortrinn er at lundehunden er allergivennlig og har godt gemytt. Lundehundklubben ble 
formelt stiftet i 1962 hvor Eleanor Christie ble den første leder. Klubben hadde fra starten 21 
medlemmer mens antallet har økt til 335 i dag. Klubben kan derfor feire sitt 50-års jubileum i 
2012 som en livskraftig og aktiv klubb. I den anledning planlegger klubben å gi ut en bok om 
lundehunden som vil bli lansert på lundehundtreffet her ute i 2012. En egen redaksjonskomite har 
satt i gang arbeidet og samarbeider med Dag Sørli og Roar Torstensen på Værøy.  
Redaksjonskomiteen ønsker å komme i kontakt med personer på Værøy som kan ha 
opplysninger om lundehunden som kan brukes i boken – det være seg historier eller bilder. 
Ta kontakt med Ingvild Espelien adr.:Tangen, Bratsberg,7039 trondheim – tlf. 90114352 – 
Eller mail :ingvild@espelien@stfk.no                             

                                                                     
                                                                                                                                                      


