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FISKEFESTIVALEN I RØSSNESVÅGEN EN STOR SUKSESS      

 

 

   

 

Festivalsesongen på Værøy fikk en pangåpning med VM i kveitefiske 2. 
juli som ble arrangert av Sten Tore og Mariann i lokalitetene til Norrøna 
Fisk og Røssnessvågen Pub. Det var stor spenning knyttet både til selve 
fiskekonkurransen som ble arrangert for først gang – og ikke minst til 
værgudene som heldigvis viste seg fra sin beste side denne dagen og 
bidro til å gjøre arrangementet til en kjempesuksess med 80 deltakere 
på selve fiskekonkurransene hvor det ble kjempet om premier både for 
største torsk, sei, samlet fangst, minste kveite og selvfølgelig største 
kveite – sistnevnte tittel gikk til Jostein Kristiansen med en kveite på 
hele 41,8 kg som fikk en havfiskestang til en verdi av over 3000 kr i 
premie. Mer enn 300 var innom de ulike arrangementene som omfattet 
både  hjernetrim, rokonkurranse for barn, grilling, leker for barn m.m. 
Allerede har man begynt planleggingen til neste års festival. 
Arrangørene ønsker å takke både alle hjelpere, sponsorer og de mange 
deltakere som gjorde arrangementet mulig. 



Et liv med kunstmaling  
             Tekst/bilder Erling Skarv Johansen 

 

     

 

 

 

 

  

                                   

Iraj Nouri flyttet i vinter til Værøy. Etter et kort besøk på 
forhånd dro han han hjem og begynte umiddelbart å pakke 
sammen for å flytte til sitt nye fristed som han forelsket seg 
i ved første blikk. Her var lys og farger som gav inspirasjon. 

Iraj kom som politisk flyktning til Norge i 1989 og har hatt 
bodd  og arbeidet som kunstmaler hele tiden. Helt fra han var 
en liten gutt har maling og tegning vært det viktigste i livet 
hans. Allerede som 15-åring solgte han sitt første maleri.        
I dag er han en anerkjent kunstmaler og har hatt både staten 
og flere kommuner samt organisasjoner som oppdragsgivere. 
De fleste maleriene selges gjennom galleri og allerede i 
august skal han ha en større utstilling ved Galleri Oksen. 

Han tilhører den klassiske malerskolen med forbilder blant de 
russiske og nederlandske malerne som Rembrandtog van Dyke, 
men har også sansen for våre egne Tidemann og Gude m.fl.  

Iraj er grepet av det enestående lyset og blåfargene om vinteren som han aldri hadde sett 
før og det til slutt å klare å gjenskape denne fargen på lerret var verdt hele flyttingen sier 
han. Naturen og været her på Værøy med hyppige og dramatiske skiftninger gjør at man 
føler seg mere levende og tilstede. Spesielt de store kontrastene og samspillet mellom hav, 
fjell og himmel gjør noe med ens indre liv. Det er terapi og balsam for sjelen og er viktigere 
enn både berømmelse og masse penger som for Iraj ikke er så viktig. 



     

                                 

 

Iraj maler for det meste landskap og en del portretter – som vi 
kan se  har han allerede malt flere motiv fra Værøy som han 
håper kan bli solgt her – ellers havner de sørover og blir solgt 
til en langt høyere pris gjennom galleri. Han har for øvrig laget 
flere barnebøker og grafiske trykk samt illustrasjoner. 

Å leve som kunstner slik han gjør er ikke som et vanlig arbeid – men en krevende livsstil. Han jobber 
nesten døgnet rundt med bildene sine – sover bare noen få timer innimellom før han fortsetter å male. 
Det er som å være gift med kunsten som både gir, krever og fratar energi. Noen ganger blir man tappet 
for alle krefter og deprimert, mens andre ganger svever man over skyene når bildene er blitt slik man 
ville at de skulle se ut. Det er et intens kjærlighet/hat forhold til maleriet som ofte i et ekteskap. Men 
kreativiteten er der hele tiden og krever at man prøver å lage det perfekte bilde – selv om man egentlig 
aldri blir helt fornøyd eller ferdig med et motiv. 

Hans store visjon og drøm er å  male bilder hvor han får ut all lengsel, kjærlighet og skjønnheten og 
klare å formidle og skape glede over livet. Favorittmotiv er alt som rører noe med hans indre – det kan 
være alt fra et møte med et menneske til en liten blomst som sprenger seg opp gjennom asfalten. 

Vi ønsker han lykke til med utstillingen under Værøydagene og senere i Oslo. 



SOMMERFEST I BARNEHAGEN 
Tekst/bilder:Eirin 

 

 

   

ÅRETS KONFIRMANTER                PÅ TO HJUL MED MARIT                 

                                           

 

Fredag 24.06.11 arrangerte barnehagen sommerfest for barna, 
foreldrene og personalet. Barna har jobbet iherdig for å sette 
sammen en forestilling som de ville fremføre for foreldre og øvrig 
familie. Forestillingen ble fremført i gapahuken. Underholdningen 
bestod av rollespill hvor de dramatiserte fra den populære filmen 
Knerten gifter seg, sang fra småbarna, Kizz forestilling og Michael 
Jackson dans. Dette gjenspeiler noen av de prosjektene som 
barnehagen har jobbet med dette barnehageåret. Barna fremførte 
med knakende suksess. Kjempemoro for små og store! Alle hadde fått 
beskjed om å ta med grillmat og drikke, så når forestillingen var over 
var det grilling og sosialt samvær ute i barnehagen. Vi var heldig med 
været, og hadde en fantastisk trivelig ettermiddag sammen. Man skal 
ikke se bort fra at dette kan komme til å bli en årlig tradisjon. 
 

Årets 
konfirmanter: 
Foran fra venstre: 
Amalie Nikolaisen, 
Line Veronika 
Sneve   

Bak fra venstre: 
Tiffani Tindslett, 
Emilie Mari 
Olaussen, Malin 
Charlotte Olaussen 

Marit 
Nikolaisen ble 
årets vinner av 
Fysak Værøy. 

Premien er på 
kr 3000 til den 
sporty jenta.  

 Pengene skal 
brukes til nytt 
sykkelutstyr. 



 

 

                       
                        Bilder:Jill Arntsen    Tekst: Harald Adolfsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
  Fra selve konserten på Bø                                                         Håkon går solo med eget live-band 

     
  Oscar har fortsatt “draget”         Håkon får “sparken”?                   Ikke alle dager er like gode? 

Siste helga i mai deltok Værøy Mannskor på kortreff, denne gangen gikk turen til Bø i Vesterålen 
der sangkoret Varden var arrangør. Det var fem deltakende kor som var samlet denne helga. 
Koret reiste fra Værøy fredag med Tindskjær til Moskenes og videre med innleid buss til Bø. 
Korene hadde konsert i Bøhallen lørdag etterfulgt av hyggelig samvær med middag lørdag kveld. 
Koret vil rette en spesiell takk til Jim og Egil som stillet opp og fraktet oss til Moskenes, og til 
buss-sjåfør Bernt Winstad som fraktet oss trykt og behagelig tur retur Moskenes - Bø. I det 
hele var det en flott tur for koret etter mange sangøvelser gjennom høst og vinter. Værøy 
Mannskor ønsker alle øyas innbyggere en fin sommer og inviterer gjerne nye sangere velkommen 
til sangøvelsene som er hver tirsdag kl.19 i menighetssalen.   

Med Tindskjær inn til Moskenes 

På tur med Værøy Mannskor til Melbu 



GLIMT FRA VÆRØY KULTURSKOLEN 2011 

 

Amanda og Mia prøver seg på linoleumstrykk 

      

       Isabell og Victoria lager grytelapper i ull                                        Katrina forbereder påske 

         

      Kjell Arne lager redskap fra Vikingetiden  Alexander viser stolt frem hodet til ny figur 

Kulturskolen på Værøy har vi år 
for første gang kunnet gi tilbud 
innen kunst og håndverk. Lærer 
Janne Bjørnslett har undervist 
en gruppe på 9 elever i emner 
som:filting av grytelapper, laging 
av redskaper fra vikingetiden til 
forsterkning av tau, akrylmaling, 
stllebentegning, hekling, søppel-
smykker, påskepynt, linoleums-
trykk, jakkenåler m.m. 

Elevene har selv kunnet velge 
det de synes er mest spennende 
og har jobbet i sitt eget tempo. 

Det synes som om elevene har 
funnet aktivitetene motiverende 
og håper på nytt tilbud til 
høsten. 



DEN SERIØSE SIDEN                                                                  B 

   

   

        
                        Tekst og bilder:Erling Skarv Johansen 

 



DEN TROFASTE DUGNADSGJENGEN 

                                          

 

 

 

 

            NAVN OG NR PÅ VEIENE PÅ VÆRØY 

                                                             

 

Et av årets sikreste vårtegn er Fiskarkvinnelagets dugnader med både innsamling av søppel rundt omkring       
på øya – og stell/beplanting av rasteplassene de har satt opp. I år var det i tillegg en ekstra utfordring pga. 
vinterstormene hadde revet av taket på rasteplassen. Men etter mye egeninnsats  og litt ekstra hjelp er        
nå alt på plass igjen – til glede både for fastboende og tilreisende. 

I h.h.t. den nye plan og bygningsloven skal alle 
boliger ha en adresse(vei/gatenav+husnr.).     
Værøy kommune har nylig hatt møte med 
Statens Kartverk avd. Bodø samt Vågan 
kommune v/teknisk avdeling for å få 
veiledning i forbindelsen med oppstart av 
dette arbeidet.  

Arbeidet vil bli igangsatt i løpet av kommende høst og planlagt ferdigstilt innen utgang 
av 2012. Nærmere informasjon med forslag på veinavn m.m. vil følge til høsten. Selve 
prosessen  er som følger: 1. Politisk beslutning(kommunestyre) 2. Velge veiparseller og 
hva slags nr og navn de skal ha. Bruke lokale navn i størst mulig utstrekning.  3. Legge 
forslagene ut til høring  4. Endelig godkjenning samt tilskriving alle som blir berørt 

Det endelige resultat blir deretter innarbeidet i matrikkel og lagt på hjemmesiden til 
Statens kartverk – “Min Eiendom” – hvor alle etter hvert kan hente ut eiendomsdata. 

FØR OG ETTER DUGNADEN 



UFO PÅ VÆRØY??? 
Vår naturinteresserte økonomiarbeider Geir har påvist spor etter UFO og utenomjordiske 
vesener(og da snakker vi ikke først og fremst besøk fra Røst) her på øya. Først denne mystiske 
formede ringen oppe i Jærheia med en utstrekning på kanskje 100m og deretter denne spesielle 
konstruksjonen i nærheten av plantefeltet som ligner mistenkelig på tilsvarende konstruksjoner i 
England – nemlig Stonehenge. Inngående studier av sistnevnte installasjon har nå blitt utført av den 
omstridte dr. med  Snorre  Geysir Fjalldarson fra Island som har carbondatert innretningen til å 
stamme fra rundt år 300 f.F.L.(før Felleslista), men vår litt skeptiske lokale fagmann Dagfinn på 
Byggtorget avviser dette som rent tøv – og mener det i stedet dreier seg om rester av en 
trafokiosk bygget av Lofotkraft fra 1958.  

Uansett kan det nå se ut som om det skjer underlige ting her ute på Værøy. Våre observante lesere 
har nok lagt merke til den merkelige installasjonen nær plantefeltet og samtidig undret seg over at 
kaninene der i skogen ikke synes å ha klart å formere seg. Kan dette være pga. stråling fra UFO? 

Men ikke nok med det: Hjelpeprest Aril har vært borte på ferie i nesten 2 uker – og nå er nevnte 
Geir på kommunekassa forsvunnet sporløst. Noen hevder at det kun er pga. tilbud om jobb som 
økonomisjef på Røst – noe som i for seg kan være skummelt nok, mens andre har hørt han skal 
begynne i NAV på Moskenes – ikke mindre skremmende - spørr du meg. Imidlertid har noen også 
lansert tanken om at hans interesse for UFO har medført at han er blitt bortført i en flyvende 
tallerken av utenomjordiske vesener som skal forske på hvordan kommunekassa egentlig fungerer. 
Men dette er og blir spekulasjoner inntil videre. Værøyposten vil selvsagt følge opp saken. 

    

 Geir ved Plantefeltet                        Stonehenge i England                       Ringen i Jærheia 

       

 

SVØMMEBASSENGET   
Formannskapet hadde besøk av 
arkitekt Svein Hamre 23.juni for en 
gjennomgang av det arbeidet som er 
gjort ifb. med renoveringen av 
svømmebassenget. Det er kommet et 
utkast med forslag til løsninger, 
arbeidet fortsetter med basis i 
tegningsforslag. 

Værøy kommune regner med at 
anbudspapirer kan sendes ut innen 
utgangen av august. 
       

INFORMASJON – GRATIS FAGSKOLEUTDANNING     
Dette gjelder hjelpepleiere/helsefag-arbeidere som vil ta 
utdanning  innen flg. fagområder:Psykisk helsearbeid, 
eldreomsorg og rehabilitering. 

Kontaktperson i Nordland:Oddbjørn Hansen tlf.41376522 



 

   Kommunestyre- og fylkestingsvalg mandag 12.september 
 
Norske statsborgere har stemmerett ved valget hvis de 

• vil ha fylt 18 år innen utgangen av 2011 og   

• ikke har mistet stemmeretten etter Grunnlovens § 53 og 
• er, eller noen gang har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge. 

 
Ikke-norske statsborgere har stemmerett hvis de oppfyller kravene overfor,  
og i tillegg 

• har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før 
valgdagen, eller 

• er statsborger i et annet nordisk land og er blitt folkeregisterført som bosatt i 
Norge senest 30.juni valgåret. 

___________________________________________________________________ 

 
Her kan du stemme på valgdagen 12.september: 
Idrettshuset, Sørland kl. 10.00 – 20.00 
________________________________________________________________ 
 

Alle kan forhåndsstemme 
Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i landet. På valgdagen må du 
stemme i den kommunen du har registrert bostedsadresse den 30. juni. Du kan bare 
stemme én gang. Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn der du er 
innført i manntallet, så må du gjøre dette så tidlig at stemmen din kan nå fram til rett 
kommune innen valgdagen 12.september.  

 
Her kan du forhåndsstemme i Værøy kommune:e 
Alle hverdager fra 10.august og til og med 9. september: Værøy kommune, rådhuset. 
Dessuten blir det mottak av forhåndsstemmer på Værøy sykehjem  
torsdag 8.september kl. 10.00 – 12.00. 
Forhåndsstemmemottaket på Værøy sykehjem er åpen for alle. 
 

Tidligere Nordland krets 
Hele Værøy kommune er slått sammen til en valgkrets. Det betyr i praksis at alle må 
stemme i samme valglokale på valgdagen (Idrettshuset). 
Men det blir mulighet for å avgi stemme på Værøy gamle prestegård fredag 
9.september kl. 15.00 – 17.00. 
 
Det er ikke nødvendig å ha med seg valgkortet for å stemme, men det forenkler arbeidet 
for valgfunksjonærene dersom du tar det med. Det går derfor raskere for deg å stemme 
dersom du har med deg valgkortet.  
 

                             

 



                                                                              
(UTDRAG FRA MITT KÅSERI PÅ VÆRØY RADIO) 

Nylig ble det avholdt et datakurs for eldre på Værøy slik at de kunne tilegne seg de nødvendige 
basiskunnskaperfor å tre inn i den etterlengtede data-himmelen og ta del i dagens kompliserte 
teknologiske hverdag på linje med andre datafrelste av yngre årgang. Iflg. kurslederen var kurset en 
ubetinget suksess – men i ettertid har man fått signaler som kan tyde på noen lettere og kanskje litt 
uheldige bivirkninger av denne kompetansehevingen. 

Værøyposten har den senere tid fått mange alarmerende men ubekreftede meldinger om 
kursdeltakernes misbruk av nettet til helt andre formål enn hva som var intensjonene. 

En noe tilårskommen kursdeltaker fra Tyvnes skal visstnok ha hacket seg inn på hovedserveren til 
Pentagon – og omprogrammert NATOS rakettforsvar til bare å brukes på 17. mai og konas bursdag. 
Kilder i Pentagon har også mistanke om at samme person står bak nedskyting av flere 
kommunikasjons-satelitter over Afghanistan og N-Korea. Saken blir nå etterforsket av FBI, men 
Lensmannskontoret på Værøy har foreløpig henlagt saken pga. bevisets stilling.  

Av en av de mer seriøse kursdeltakerne har vi mottatt tips om at en lettere anemisk dame med 
forkjærlighet for kanelboller hevdes å ha hacket seg inn direkte inn den sveitsiske Money Banks 
hovedkontor og overført nærmere 1,7 milliarder dollar fra frosne bankkonto tilhørende den Libyske 
sympatiske og snart førtidspensjonerte oberst Gadaffy – over til Værøys fiskarkvinnelags egen 
velferdskonto i Sparebank 1 og deretter plassert midlene i ulike statsobligasjoner og aksjefond med 
høy risiko og avkastning. Leder Gudrun sier i en ubekreftet melding at datakurset allerede har vist 
seg å være en lønnsom investering – og anbefaler andre eldre å lære seg kreativ bruk av nettbank. 
Avkastningen skal brukes lokalt på Værøy til almennyttige formål – og man planlegger allerede 
oppsetting av nærmere 120 nye rasteplasser samt 340 skilt over fortidsminner – inkludert skilt med  
bilde av alle over 80 år samt ansatte på rådhuset som er verneverdige. 

At det lett kan oppstå misforståelser også innen dataverdenen hvor alt egentlig dreier seg om tall og 
symboler – viser et ferskt eksempel fra den arabiske verden hvor det nå er voldsomme opptøyer i 
blant annet Katarr og Dubai. Interpol har sammen med landenes egne sikkerhetsstyrker skjellig 
mistanke til at en annen av kursdeltakerne har lagt innen  profil på Facebook hvor han angivelig har 
kommet med krav  om frihet, likhet og brorskap og på utilbørlig måte indirekte oppfordret til 
demokratisering av landene. Det har etter mye strev lyktes å komme i kontakt med mannen som av 
nærliggende grunner har søkt politisk asyl i Måstad. Han erklærer seg uskyldig i påstandene – og sier 
at han kun var ute etter å bytte frimerker med andre likesinnede – men at han kanskje kom i skade å 
trykke på noen feile taster etter at han hadde konstruktive samtaler med en hyggelig kar som 
visstnok het Al Qaida og søskenbarnet som han bare husker het Laden til etternavn. Ovenfor 
Værøyposten har han allerede kategorisk tilbakevist påstanden om  at han har lovet å støtte 
opprørerne med F-16 jagere og en bataljon fra sjøheimevernet samt en kløvbataljon.  

En annen av kursdeltakerne har tydeligvis over lengre tid vært lite fornøyd med det kommunale 
avgiftsnivået og på en eller måte kommet seg inn i kommunens database hvor hun har lagt inn ny 
programvare slik at istedenfor for utidige krav om innbetaling av kommunale utgifter – vil det hvert 
kvartal isteden bli utbetalt en tilsvarende sum til hver abonnement. For å unngå at dette skal slå 
skeivt ut i en allerede hardt belastet kommuneøkonomi – så vil man kompensere det ved å halvere 
lønningene til ordfører og alle etatsjefene. I en kommentar sier ordfører Harald Adolfsen at dette 
både er usolidarisk og en direkte hån mot alle på rådhuset som på forhånd sliter med å finne en god 
sittestilling i en omskiftelig og vanskelig hverdag med mye gjennomtrekk på toppen. 

Som ikke dette var nok – har en annen av de tilårskomne men fortsatt oppegående kurdeltakerne som 
nå i internasjonale datamiljø omtales som “Rullatorbanden fra Værøy” – klart å hacke seg inn i Skatt 
Nors datasystem. Mistanken ble først vakt da påfallende mange eldre på øya fikk tilbake totalt 
nærmere 340 millioner på siste skatteavregning – og tilfeldigvis alle kursdeltakerne var blant de som 
ble tilgodesett. “Her lukter det svidd” som en betrodd medarbeider på ligningskontoret sier til VP i 
en kommentar. Men opptatt som de er av et rettferdig samfunn – har de til gjengjeld ilagt et 
tilsvarende beløp straffeskatt for alle nullskatteyterne.  

Nedlasting av nettsider med lettere avkledde damer i sin beste alder var naturlig nok ikke en 
obligatorisk del av kursinnholdet. Men Kripos har i den senere tid registrert uvant mange nedlastinger 
på øya av bilder hvor deltakerne ikke synes å ha tilstrekkelige midler til å bekle sitt legeme på et 
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anstendig vis. Men i en kommentar sier en av kursdeltakerne at nedlastingene kun er av vitenskapelig 
interesse – man er er selvsagt opptatt av den globale oppvarmingen og vil studere hvordan man kan 
klare seg uten nevneverdige klesplagg. Dette er et rent forskningsprosjekt og bildene vil bli slettet 
etter noen år når havet har steget noen meter til. 

En av de mer uheldige sider ved aktivitetene til “Rullatorbanden” er at kilder innenfor datasikkerhet har 
sporet et uvanlig hissig datavirus tilbake til Værøy. Viruset har fått arbeidstittelen “Hjellosing Ultra” 
og har allerede infisert nærmere 180 millioner PC på verdensbasis. Viruset er lett gjenkjennelig. Hver 
gang når man åpner en epost – spretter det automatisk opp et bilde av en lettere overmoden hjellosing 
hengende på en skakkjørt fiskehjell. Under bildet står flg. Visdomsord oversatt både til urdu, spansk, 
kroatisk, finsk og samisk:”End ikke opp som en tørrpinn – livet er for kort – slå deg løs og lev livet.” 
Allerede har nyhetsbyrået fått inn rapporter om folk i moden alder rundt omkring i verden som 
tilsynelatende uten grunn forlater sine kontorjobber og danser rundt i gatene halvnakne på rulleskøyter 
mens de synger av full hals. Kreative sjeler har sett potensialet i denne nye folkebevegelsen og allerede 
kan man få kjøpt slips formet som hjellosing og selvfølgelig T-shirts med bilder av tørrfisk. Også 
interiørbransjen har sett potensialet og lanserer nå både gardiner, golvtepper og tapet med 
tørrfiskmønster. Det kan også leveres egne “gjør-det-selv” sett hvor man kan bygge sin egen fiskehjell 
i stua og henge opp hva man har for hånden. Det rapporteres at en frustrert dame fra Kragerø med en 
fortid som rutinert diskoskaster på kretslaget – har hengt opp sin lettere alkoholiserte mann til tørk på 
hjellen. Fabrikanten av settet tilbakeviser at man oppmuntrer til slike aktiviteter.  

Man skulle tro at store kredittkortselskap som Mastercard hadde sikkerhetsrutiner som gjord det 
umulig for noen å ta kontroll over sine konti. Men anonyme kilder fra selskapet kan ovenfor VP 
bekrefte at også her har tydeligvis vært besøk av noen fra den etter hvert så beryktede 
Rullatorbanden, men de har foreløpig bare utstedt Mastercard Platinium-kort uten kredittgrense til 
seg selv og noen av de nærmeste pårørende. Kortinnehaverne er nå sist observert utenfor en 
minibank på Azorene som ifølge øyenvitner rask ble tømt av noen eldre ikledd gule teskjorter med 
teksten”Spis fesk og bli fresk” på brystet – mens på ryggen stod det med små bokstaver: “Sponset av 
Mastercard.” Det lokale politi har imidlertid ingen spor i saken etter at følget forlot øya med egen 
chartret Learjet fra selskapet Banana airlines – trolig med kurs for fjerne Østen. 

Før de forlot landet ble selveste Norsk Tipping utsatt for et hissig hackerangrep etter at påfallende 
mange milliongevinster i Vikinglotto havnet på Værøy. Riktignok er Værøy omtalt i avisen Nordland 
som “Millionærøya”- men alarmklokkene begynte å ringe hos Norsk Tipping da de tre siste ukers 
toppgevinst tilfeldigvis havnet på Værøy sammen med tilsvarende gevinster både i Extra lotteriet og 
Fotballtippingen. Saken er nå under intern gransking.  

Det er ikke alltid så greit å bli gammel og kanskje bli sittende ensom igjen. Dette er trolig 
bakgrunnen for at noen av de mannlige kursdeltakerne har gått til det skritt å legge ut sin profil på 
den russiske nettstedet “Babuska.kom.igjen.com”. Imidlertid burde de kanskje vært litt mere 
kritisk i valg av ledsagende bilde på nettet i sin profil. Å bruke sine 50 år gamle konfirmasjonsbilder 
er ikke alltid noe sjakktrekk. Slikt kan etter hvert få uante følger. Det sies at den russiske 
ambassade i St.Petersburg har måttet innkalle ekstra mannskap og arbeide i 3 skift for å få unna alle 
søknadene om forlovelsesvisum fra unge kjærlighetshungrende damer som nå har som sitt høyeste 
mål å komme til Værøy til sin drømmemann. Til VP uttaler en lettere bekymret leder Arild Jensen i 
det kirkelige Fellesrådet at man er noe betenkt over utviklingen – og at menighetsrådet er innkalt til 
et hastemøte for å diskutere saken nærmere og belyse de etiske sider av dette fremstøtet. Han er 
likevel positivt til at eldre tar initiativ til å finne livsledsagerske til trøst i alderdommen – men 
fremhever at slike forhold må være tuftet på visse etiske grunnregler.  

Utviklingen av Internett går som kjent med rasende fart – og snart vil  alle på Værøy kunne nyte godt 
av den nye fiberkabelen som er underveis. Men noen seniorpakke med redusert hastighet er ikke noe 
aktuelt tema for Rullatorbanden som selvsagt har bestilt høyeste hastighet og er i ferd med å lage 
sin egen lille hjemmeside med arbeidstittelen “old.people.go.crazy.com” som allerede har fått inn 
tunge sponsorer som stikkpillefabrikanten “Lykkelig utgang”, hermoroider-salveprodusenten “Bare 
ræva” , Rullatorgrossisten “Full Rulle” og nå sist også gravferds-kjeden “Verdig avslutning” samt 
inkontinensfirmaet “Våte drømmer”. Med egen server og nødvendig teknisk infrastruktur vil man også 
overveie å åpne egen nettbutikk hvor man bare selger egne produkt som man selv har kvalitetstestet 
på egen kropp. Her vil alle slags hjelpemidler som behøves for å få en verdig og aktiv alderdom bli 
tilgjengelig for kunder over hele verden. Rådmannen på Værøy sier engasjert i en kommentar at man 
her kanskje ser starten på et nytt industri-eventyr og ser ikke bort fra at tiltaket kan skape flere 
hundre nye arbeidsplasser og genere ekstra skattekroner slik at man kan få bygd et nytt eldresenter 
med skikkelig utsikt og med egen spa-avdeling. 

Kurslederen sier i en pressemelding at han aldri hadde drømt om slikt engasjement blant 
kursdeltakerne som nå på egen hånd ser ut til å skaffe seg ytterliggere erfaring og kompetanse slik 
at det bebudete videregående kurs del 2 for eldre foreløpig er lagt på is. At man har hatt noen 
uheldige utslag i oppstartsfasen sier han er ganske vanlig – og at det snart nok “går seg til”.Man kan 
ikke lage omelett uten å knuse noen egg” – legger han muntert til. 

VP kan bare ønske kursdeltakerne lykke til videre og de har nå til fulle bevist det gamle ordtaket om at 
“1 datamaskin hjemme på soverommet med raskt internett – er mye bedre enn 10 treige datamaskiner  
på taket eller på skolen”.  



FULL FART MOT KUNSTGRESSBANE 
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Det lokale firmaet FAGMEK fikk anbudet på grunnarbeidene og som vi kan se av bildene er de 
allerede i gang med å fjerne masser som ikke skal brukes samt graving av grøfter/drenering mv. 
Senere skal det tilføres nye masser for finavretting og legges bærelag av pukk samt støping av 
fundament og asfaltering rundt banen. Flomlysanlegget skal leveres av Hovdan as  som også skal 
montere ny trafo.  Unisport Scandinavia leverer kunstgressdekket – i alt 6572m2 dekke – 66 tonn 
gummigranulat, 79 tonn sand, i alt 14 ass. fotballmål. Aspmyra og Alfheim stadion er tilsvarende 
baner.Værøy Idrettslag bidrar med en omfattende dugnad under alle arbeidene under kyndig 
ledelse av  Terje og Tor Kristian som koordinerer innsatsen. Kunstgressbanen har en total 
kostnadsramme på  om lag 5 millioner kr, men mye av utgiftene blir trolig refundert gjennom søkte 
tippemidler og moms-kompensasjonsordningen. Banen beregnes å være spilleklar medio september 
hvis værfoholdene er gunstige(trenger varme og tørt vær til leggingen av selve dekket – start 15. 
august).  Alle fotballinteresserte på Værøy har virkelig noe å se frem til. 

Som kjent er planene om kunstgressbanen nå 
vedtatt av formannskap og kommunestyre og 
arbeidene er allerede i gang. Prosjektet ble    
lagt ut på anbud i mars måned – og det kom inn i 
alt 14 anbud totalt fordelt på grunnarbed, 
flomlys-  anlegg og selve kunstgressdekket 
opplyser Roger Fløan som er prosjektleder.  

Her ser vi bilde fra byggekomiteens møte som     
ble avholdt nylig. 



 

“TURISTSJEF” KIM PÅ PLASS 

 
 
 

SOMMERÅPENT PÅ UNGDOMSKLUBBEN 

   
 

Nå er årets turistsesong i gang og turistkontoret 
er åpent 09.00 til 15.00 mandag til fredag i tillegg 
til 09.00 til 11.00 på lørdager. Også i år er Kim 
Bjerkeli som er turist-informatør ved turist-
informasjonen på Værøy for 4.år på rad. 
Turistsesongen frem til nå har vært ganske rolig. 
Han mener derimot at juli vil gi en større pågang av 
turister – ikke minst pga. Værøydagene. 

Turismen på Værøy kan i stor grad relateres til 
lundefuglen som mange har spørsmål om. Men også 
er det mange som vil vite om Lofoten Sjokolade, 
Måstad og andre severdigheter.  

Kim sier at å jobbe på turistinformasjonen er en 
artig og sosial jobb som byr på mange spennende 
utfordringer på mange områder.  

Dette blir trolig hans siste sesong som turistsjef 
pga. militærtjeneste og videre studier. Om ikke så 
mange år håper han å være ferdig utdannet som 
helikopterpilot. 

Joachim Aagnes                                          
20år gammel student som for tiden er bosatt i 
Tromsø der han studerer ergoterapi. Kommer  
egentlig fra Værøy og har bodd mesteparten   
av sitt liv her, nærmere bestemt på Nordland. 
Storslått plass som han trives på. Har de tre 
siste årene hatt sommerjobb i kommunen der 
han har fungert som en slags altmulig-mann i 
teknisk etat.  

I år har han derimot fått sommerjobb som 
ungdomsarbeider i halv stilling der 
mesteparten av arbeidet er aktiviteter for 
barn og ungdom på Sjyen ungdomsklubb.  

Planen for denne sommeren er å lage flest 
mulig aktiviteter for barn og ungdom her ute, 
det kan være alt fra klubbkvelder, utflukter  
til Mostad og konkurranser med foto og film. 
Barn og unge skal aktiveres mest mulig.  

 

Ungdomsarbeider Joachim ønsker barn og 
ungdom velkommen til ungdomsklubben Sjyen i 
sommer med åpent 3 ganger/uka. 

Tar gjerne imot forslag til nye aktiviteter. 



VÆRØYS “SKATTEKISTE” - MILJØBUA 

 

 

                                                                            

Her i Miljøbua ved bensinstasjonen har 
Steinar sitt lille kongerike hvor det stadig 
dukker opp nye skatter når containerne 
skal tømmes. Han har hatt denne jobben 
med tømmingen siden 2004 da kilde-
sorteringen ble innført her ute. 

Miljøbua tømmes når den er full – og om 
sommeren kan det faktisk bli hver eneste 
uke selv om det er plass til 3m3 totalt. 

Det som skal leveres her er både klær   
som kan gjenbrukes, glass, flasker og 
metall. Men han understreker at ting som 
plast, sengeklær og gardiner skal leveres 
som restavafall. 

Miljøbua begynner egentlig å bli for liten 
etter dagens behov og det er både fysisk 
tungt og vanskelig å håndtere avfallet pga. 
dårlig plass inne i bua. 

Etter at avfallet er tatt ut av miljøbua blir 
avfallet sortert i containere som blir 
transportert til Bodø. Det dreier seg seg 
om rundt 40-50m3 i året i tillegg til klær. 
Steinar er ikke særlig imponert over vår 
evne til å sortere – noe som gjør at det 
ofte er sendinger som ellers ville være 
gratis å levere – i stedet koster kommunen 
mye ekstra. 

Han oppfordrer oss derfor til å være 
flinkere til å sortere det som havner i 
Miljøbua. 

Som vi kan se på bildene er kontrastene store – alt 
fra fat med de ti bud og til Baileys og Vodka i skjønn 
forening. Av merkelige ting som har dukket opp og 
ikke skulle havnet der under sorteringen nevner han 
:kleshengere, panelovner, kaffekanner, stekepanner, 
brødrister, vannkokere, tastatur, skummadrasser, 
telefoner, gardinstenger, torskerygger, krølltenger, 
spiker, skjøteledninger, kofferter, billedrammer, 
radioer, kassettspillere, lampetter, klosettlokk, rygg-
sekker, hjulkapsler, sag, hesjestreng, møkkagrep, høy-
gaffel, sykkelskjerm, luftfuktere, briller, trillebår-
hjul, støtdempere, TV-antenner, gebiss og mye mer. 


