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INNTEKTSBRINGENDE BASAR! 
 
TV-aksjonskveld ved Værøy skole 

Onsdag 21.oktober arrangerte Værøy 

skole basar og kafé i aulaen til inntekt 

for TV-aksjonen 2009. Konferansierene 

Stine Torstensen og Mayliss Refsvik 

ledet oss gjennom kvelden. 

Alle klassetrinnene hadde egne boder 

der de solgte blant annet popkorn, 

boller, pølser med brød, vafler, kjeks, 

muffins, ostehorn, gele, kaker og 

selvfølgelig også kaffe og saft. Gruppe 5 

hadde loddsalg der hovedpremien var 

en tur-retur-billett med helikopteret. 

Dette var veldig populært og brakte inn 

mange kroner til organisasjonen Care`s 

arbeid for kvinner og jenter i verdens 

fattigste land.  Ingen aksjonskveld uten 

underholdning; småskolen bidro med 

sangen ”Sammen for livet”, et vakkert 

og rørende innslag. I tillegg bidro flere 

andre elever med musikalske innslag. 

Basaren brakte inn hele kr. 15.037,- . En 

stor takk til alle som bidro! 
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FOLKEHELSEINSTITUTTET 

Kontaktinformasjon 

Ny influensa A(H1N1) 

Publikumstelefon: 

815 55 015 

 
 
 
 
 
 
 

Vaksine - A(H1N1) 
 
Alle i risikogruppen er nå vaksinert, og 

helsestasjonens ansatte er imponerte 

over oppslutningen blant Værøys 

innbyggere.  

 

Nye doser influensavaksine kommer 

forhåpentligvis innen årsskiftet, slik at 

det vil være mulig å vaksinere seg mot 

den såkalte svineinfluensa for 

skoleelever som måtte være hjemme på 

juleferie. De under 20 år vil bli prioritert. 

 

Vi minner om gode regler for hygiene: 

host i armkroken, og vask hendene ofte, 

særlig etter toalettbesøk og før du lager 

mat.

Bli et kulturminne du også!  

Nordland fylkesbibliotek inviterer alle nordlendinger og folkebibliotek til å delta i 
kulturminneprosjektet "Tidskapsler fra Nordland 2009", der vi oppfordrer alle til å 
fotografere sitt hus, sin hverdag og familie. Bildene skal være digitale og leveres til 
nærmeste folkebibliotek på en cd eller minnepinne. 
 
Mer informasjon på www.nfk.no  
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FOLKEMØTE 10. NOVEMBER 

Kommuneplanens arealdel har vært ute til høring med høringsfrist 1. 
oktober 2009. Det har kommet noen få innspill, men det ønskes flere. 
Derfor ønsker vi Værøy kommune befolkningen velkommen til et åpent 
møte i Rådhuset, tirsdag 10. november, kl. 18.00.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTER SOM INVITERES ER: 

 Politiske råd og utvalg i Værøy 
kommune  

 Næringslivet og 
interesseorganisasjoner for 
næringslivet i Værøy kommune  

 Frivillige organisasjoner i Værøy 
kommune  

 Befolkningen i Værøy kommune  
 Andre interesserte  

 
 
 

TEMAER SOM TAES OPP: 

 fiskeriinteresser  
 arealer til fysisk fostring  
 arealer til KrossCart bane/ 

Rallycross bane / ATW bane  
 næringsarealer  
 bruken av området ved 

småbåthavnen  
 boligområder  
 trafikksikkerhetstiltak  
 turisme  
 vernede/fredede områder  
 spesielle områder  

De fremmøtte deltakerne drøfter disse temaene i ulike grupper og lager et 
kortfattet referat som presenteres i plenum. Maksimalt 7 deltakere per 
gruppe. Møtet ledes av ordfører. 
 

 

   1. desember åpner NAV Værøy 
     i flunkende nye lokaler! 
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ALLEHELGENSAFTEN 
Lørdag 31. oktober var selveste kvelden for skremsel og gru, noe ungdommene på 
Værøy fikk erfare – på kroppen. I den gamle helseheimens ”skrekk-kabinett” måtte 
de konkurrere om å utføre heslige handlinger og tåle skumle påkjenninger.  
 
Blant annet ble de utfordret til å spise 
fiskevannsgelé, finne klinkekuler i 
klissen materie og oppholde seg alene 
i mørket. Tiffany Tindslett og Mayliss 
Refsvik var de første to som 
gjennomførte samtlige poster, mens 
Tommy Bensvik og Eirin Hardy toppet 
runde nummer to med å spise rå 
fiskeøyne! Etterpå ble det ”dauing-
disco” på Kroa. Demoner, zombier og 
prinsesser svingte seg på dansegulvet. 
 

 

Her ser vi Steffen Olaussen i ferd med å spise 

noe som ser ut som mark. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrekk-kabinettets vertsskap var av den heller dystre sorten.  


