
       

       VÆRØYPOSTEN – MAI 2011 
     

 

 

    

       

     

 

Utgiver Værøy kommune     Redaktør Erling Skarv Johansen (48199927) 

www.varoy.kommune.no       mail:erling.skarv.johansen@varoy.kommune.no        

http://www.fototips.no/images/reise/runde/_DSC6017_stor.jpg
http://www.fototips.no/images/reise/runde/_DSC6017_stor.jpg
http://www.fototips.no/images/reise/runde/_DSC6017_stor.jpg
http://www.fototips.no/images/reise/runde/_DSC6017_stor.jpg
http://www.fototips.no/images/reise/runde/_DSC6017_stor.jpg
http://www.fototips.no/images/reise/runde/_DSC6017_stor.jpg
http://www.fototips.no/images/reise/runde/_DSC6017_stor.jpg
http://www.fototips.no/images/reise/runde/_DSC6017_stor.jpg
http://www.fototips.no/images/reise/runde/_DSC6017_stor.jpg
http://www.fototips.no/images/reise/runde/_DSC6017_stor.jpg
http://www.fototips.no/images/reise/runde/_DSC6017_stor.jpg
http://www.fototips.no/images/reise/runde/_DSC6017_stor.jpg
http://www.fototips.no/images/reise/runde/_DSC6017_stor.jpg
http://www.fototips.no/images/reise/runde/_DSC6017_stor.jpg
http://www.fototips.no/images/reise/runde/_DSC6017_stor.jpg
http://www.fototips.no/images/reise/runde/_DSC6017_stor.jpg
http://www.varoy.kommune.no/
http://www.fototips.no/images/reise/runde/_DSC6017_stor.jpg


   

 

   

 

Bjørg er født og oppvokst på Værøy i Svingen under Skardet, men 

flyttet fra øya i 1955 og jobbet bl.a. i 20 år som avdelingsleder på 

kir. avd. på Ullevaal. Hun flyttet tilbake til Værøy for godt i 2001. 

Etter noen år overtok hun huset øverst i Marka som hennes oldefar 

Hans Knudsen engang eide, men som ble flyttet hit fra Sørlands-

gården i 1939. Her har hun funnet sitt “drømmested” og er her og 

maler så ofte som mulig. 

Bjørg trives godt med å komme tilbake til sine røtter og sier at det 

er trygt og godt for eldre å bo her ute. Maling er en hobby som hun 

begynte på i 1993 etter å ha deltatt på et malekurs i Lillestrøm. 

Hennes store forbilde er kunstmaleren Espolin Johnsen som hun har 

hatt kontakt med. Selv foretrekker hun å male fjell og hav samt 

fantasibilder. Naturen er hennes store inspirasjonskilde og hun er ute 

og går tur så ofte som mulig. Kvalnes er hennes favorittsted og våren 

er yndligs-årstiden da alt våkner til liv - og lyset og været skifter 

hele tiden. 

Hun beskriver seg selv som en rastløs kunstnersjel, men at malingen  

fungerer som meditasjon og terapi – gir ro i sjelen og positive energi 

og tanker. Hun anbefaler andre å begynne å male – da er man aldri 

ensom sier hun. Bjørg prøver å finne sin egen stil og gi litt av seg selv 

i bildene sine. Trolig stiller hun ut bilder under årets Værøydager. 

Hennes ønske for fremtiden er å leve lengst mulig og male hver dag.  

“Naturen og Malingen betyr alt for meg”         

sier hobbymaler Bjørg Kleivan                                    

tekst/bilder  Erling Skarv Johansen 



Feiring av Påskemorgen på Værøy 
                                  tekst/bilder:Erling Skarv Johansen 

 

                                    

                    

 

 

 

 

 

Tidlig Påskemorgen arrangerte kirken samling ute ved Værøy gamle fyr hvor det ble sang og 

musikk i nydelig vårvær. Etterpå ble det felles frokost på menighetssalen hvor 

menighetsrådet hadde pyntet og laget et innholdsrikt og velsmakende måltid – før 

gudstjeneste hvor Magne prest forrettet og sang til akkompagnement av organist Iver som 

også fremførte sang og musikk sammen med sin kone Elisabeth. 

Et arrangement med god oppslutning som vi håper blir fast tradisjon. 



           Røssnesvåg Pub planlegger utvidelse                

        

     

 

 

 

 

 

 

                 Tekst/bilde Erling Skarv Johansen 

 

 

Mariann Benonisen har nå overtatt 50% av den populære Røssnesvågen Pub og planlegger å utvide driften 

slik at det kan bli faste helårig arbeidsplasser. I første omgang har det blitt laget et nytt kjøkken 

utenfor puben, men dette er bare midlertidig inntil selve utbyggingen starter med påbygging av stort 

kjøkken, overnattingsplasser m.m. I tillegg er det nå kjøpt inn flytebrygge som skal tas i bruk under 

fiskekonkurranse 2.juli. Mariann er glad for støtten på  250000 kr til fiskebu  i tilskudd og lån fra det 

kommunale næringsfondet, men sier at det likevel er vanskelig å få lån fra bank til fullfinansiering.  Hun 

håper at arbeidene kan komme i gang snart og at det meste blir ferdig i løpet av sommeren. Puben har 

foreløpig avtale med det svenske firmaet Wild Water om middagsleveranse, men håper også på avtale 

med tromskraft og andre etter hvert. Når alt er ferdig vil det bli åpen servering til alle. 

Idrettsgeneral og evig optimist Terje Hansen ser optimistisk på 

fremtiden når det gjelder kunstgressbanen på Værøy. Etter intens 

jobbing over lengre tid ser det nå ut som om ting faller på plass. 

Kunstgressbanen ble tidligere i vår lagt ut på anbud og etter nøye 

vurdering har man valgt det lokale firmaet Fagmek as v/Frank Håkon 

Fagertun som skal ta grunnarbeidene, mens Hovdan as får anbudet med 

lys rundt banen. Leverandør av selve kunstgresset er ennå ikke klar. Man 

håper og tror at arbeidene kan komme i gang i løpet av sommeren og at 

banen kan ferdigstilles før høsten. Så langt ser det ut som de oppsatte 

kalkyler og budsjettramme holder.   Iflg. Terje Hansen har det også 

vært formidabel interesse blant næringslivet for å være sponsorer – og 

allerede nå er det under-tegnet kontrakter for betydelig beløp. 

Dette blir årets julegave til alle fotballinteresserte på Værøy. 

 



17. mai fest i strålende sol

    
Mange møtte tidlig opp foran Paviljongen før toget         Fest-stemte barn lytter til ordførerens åpningstale 

     
Leder av 17.mai-komiteen Edith Nybakk ønsker velkommen og overrekker dirigent for Mannskoret og Korpset 

gjennom flere tiår -  Kjell Arntsen – blomster som en liten takk for innsatsen 

       

Mannskoret varmer opp før togavgangen                  Årets russ holder sin tale for dagen 

                                                   Bilder/tekst:Erling Skarv Johansen 

Værøy ble i år velsignet med et nydelig 

sommervær mesteparten av nasjonaldagen.       

De mange fremmøtte kunne marsjere i 

strålende sol den tradisjonelle ruten rundt 

skole – innom senteret og til kirken.              

Som vanlig bidro både Værøy mannskor og 

korpset til å gjøre dette til en festdag. 



 

                               Lensmann Asgeir Jacobsen i spissen for årets 17.mai-tog 

      

                   Toget idet de nærmer seg skolen                                    Mannskoret på senteret 

    

Bekransning av Forsvaret og  Fiskarlaget  Årets Værøyværing Nils Kåre intervjues av Magne  Årets lekeleder 

    

Fra årets leker på Idrettsbanen 



Finans og økonomisiden – siste nytt      

tekst/bilder Erling Skarv Johansen 

 

 

 

 

 

 

 

Som de fleste nok har fått med seg er 

det nå slutt med kontanter i banken. 

Hverken innskudd eller utskudd/uttak 

med kontanter er nå mulig. Bare 

unntaksvis innskudd ved for lag og 

foreninger ved innsamlingsaksjoner ol.  

Ellers er åpningstidene som før og 

tjenestene de samme sier Hege – som 

nå også bestyrer filialen på Røst. 

Værøy kommune har tatt opp 

problemene som dette medfører -   på 

politisk hold og ovenfor kredittilsynet – 

men dessverre ikke fått gehør. Bankene 

vil heller ikke sette ut minibank på 

Værøy. 

 

Iflg. Lofotposten har Værøy flest fattige av 

alle kommuner i Lofoten – 5,92% eller 44 

personer lever på fattigdomsgrensen!!! 

Geir på kommunekassa vil at folk skal betale de 

kommunale avgifter i tide(1,2 millioner pr. 

kvartal). Illustrasjonsfoto. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIRKENYTT: 2.6 Frelserarmeen møte Menighetssalen(se oppslag)         

5-6. juni konsert Nykirka – Fjellheim Bibelskole(se oppslag)                 

10.juni Gammelkirka – Overhøring konfirmantene(se oppslag)                 

12.juni Konfirmasjon Nykirka kl.11                                            

19.juni Gudstjeneste kl.11 . Sangkoret Samklang deltar     

Magne Oftedal vil foreløpig fungere som prest ut august. 

NYTT FRA FYSAK:Først vil vi beklage at det ikke er blitt utdelt T-

skjorter på svært lenge. Dette skyldes en omlegging av Fysak til en nasjonal 

modell. Men nå er 50 T-skjorter underveis, med ny logo, og vil bli delt ut på 

slutten av sommeren. Vi starter også en ny trim; 5-topp trimmen. Det blir 

lagt ut stiftklemmer på Heia, Hornet, Gjerdeheia, Breiviksdalen og 

Nordlandsnupen. Du må ha et klippekort som du får hos Fysioterapeuten 

eller på rådhuset og så klippes det en figur for hver topp du går på. Det blir 

fine premier til de som går på alle fem. For de som foretrekker å gå i 

lavlandet blir det lagt ut stiftklemmer i Kvalneset, Sørlandshagen, Turstien, 

Breiviksdalen og Flyplassen.. Trimmen starter 1.juni og varer til 1. oktober. 

Det vil fremdeles bli lagt ut bøker på Heia og Turstien . Du må ha 200 

poeng for å få premie. En tur på Heia gir 20 poeng, på turstien 10 poeng, 

Under 10 år eller over 50 dobles poengsummen.  

 

Værøy Radio avholdt 8.mai årsmøte på Fiskarheimen og 8 fremmøtte inkludert kringkastingssjef Arild 

Jenssen gikk gjennom de oppsatte årsmøtesakene.  

Årsmøtet valgte nytt styre for Værøy Radio som nå består av flg. : Leder Betty Olaussen        

Nestleder Erling Skarv Johansen       Medlemmer: Frank Ramberg, Wigdis Hardy og Marion Rønning   

Vara:Ståle Myhre og Nancy Fagertun     Revisor:Aage Knudsen      Regnskap:Asmund Berg 

Arild Jenssen fortsetter som redaktør. Viktigste sak var driften fremover. Installering av nytt utstyr 

og opplæring av flere medarbeidere i 2010 har gitt radioen et betydelig løft. Pga. lotterireglene må 

man enten klare å øke dagens bingosalg eller redusere premiene. Det er enighet om at man må forsøke 

å få tak i ny og sterkere sender slik at flere kan ta inn sendingene og dermed øke omsetningen. Det nye 

styret må også forsøke å rekruttere flere medarbeidere slik at flere kan bidra og sendingene kan 

utvides. Restaurering av radiohuset vil også være nødvendig etter hvert. 

Styret ønsker å benytte anledningen å takke både kommunen og Medietilsynet for tilskudd til nytt 

utstyr og opplæring samt alle som ellers har utført dugnad, vært med på sendingene og ikke aller minst 

alle lytterne inspirerer oss til å lage lokalradio. Vi oppfordrer samtidig alle som har ideer og forslag til 

program eller som har lyst å delta – om å kontakte radioens styre.  



Værøyfolket lever i “spenning” tekst/foto;Erling Skarv Johansen 

  
Entrepenør og country-sjarmør Paal foran en av de nye maskinene   Ordfører følger spent med  

              
  Werner med ønskekvist             Fiber til alt folket!                     “Mellom bakkar og berg ut med havet” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeidene med nedgraving av høy-og lavspentspenten samt den mye omtalte fiberkabelen er nå satt i 

gang – først i området Torvågen nede i Røssnesvågen hvor firmaet Paal Arnesen ved prosjektleder Tor 

Magne Arnesen allerede har gravd de første grøftene og klargjort til ”jordfesting” av kabler og 

ledninger. Dette området  har i likhet med flere andre strekninger store forekomster av stein , noe 

som naturlig nok medfører mye ekstra arbeid – og i verste fall sprengning. Selv gruer Paal seg mest til 

strekningen opp mot Skardet og deler av Røssnesvågen. 

Han uttaler til Værøyposten seg fornøyd med avtalen som er gjort med Tromskraft og har etter at de 

fikk anbudet – gått til anskaffelse av 5 Caterpillar maskiner:hjullastere og gravemaskiner – samt 

splitter nytt knuseverk som skal kunne knuse 3-4 fragmenter. I alt er det snakk om mange millioner i 

nyanskaffelser både i maskiner og annet spesialutstyr. Han regner med at den oppsatte 

tidsplanen(arbeidene skal være avsluttet i løpet av 2012)vil holde hvis man ikke treffer på alt for 

mange uforutsette vansker. Når det gjelder arbeidsfolk – har han nok foreløpig – men regner med å ta 

inn noen flere etter hvert. Egentlig sier han at dette er en grei jobb og at de største vanskene er 

forbundet med å lokalisere hvor forgreiningene med vann, avløp – og telefonledninger opp til husene går. 

Hvis tvil om hvor vannledningen går – ringer han til vår lokale vannekspert Werner som kommer med 

ønskekvisten sin. De stedene hvor man må gjennom veien med kabler og ledninger – håper han å kunne 

bruke nyinnkjøpt spesialutstyr som kan bore under veien for å slippe å grave opp selve veidekket. Han 

håper at publikum kontakter anleggsleder hvis gravingen medfører uforutsette problemer  underveis  – 

og sier at man er opptatt av å prøve så langt det er mulig å rydde opp etter hvert slik at det blir 

færrest mulig ulemper for publikum. 

 



 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tårnagent-helg i kirken 

Agent 0305 Thomas 

Myklebust med sitt 

agentbevis  

Tekst/bilder:Lisbeth Torstensen        
og Elin Olaussen 

12. og 13. mars ble det arrangert tårnagenthelg i regi av Værøy menighet. Alle 8 og 9 åringer på Værøy 

ble invitert til å være tårnagenter denne helga der formålet var å bli kjent med kirka, klokketårnet og 

klokkene. Tårnagenthelgen bygget videre på TV-programmet Tårnagentene som ble sendt rundt juletider 

på NRK Super. Opplegget bygger på litt mystikk, detektiv-virksomhet og gleden ved å oppdage. 14 flotte 

tårnagenter deltok på arrangementet.  

Lørdagen startet med at deltagerne ble registrert og fikk agentbevis. Deretter var det klart for oppdrag 

”Skattejakt”. Alterbibelen, dåpsfatet, lysestakene og nattverdskalken var forsvunnet! Gjennom å løse 

mystiske bibelkryssord kunne agentene finne igjen de gjemte skattene i kirka slik at gudstjenesten kunne 

gjennomføres som planlagt på søndag. Neste oppdrag var ”Oppdrag tårn” der oppdraget var å utforske 

kirketårnet og klokkene. Dette var veldig populært og ble gjentatt for de aller mest ivrige etter mørkets 

frembrudd på lørdag kveld. 

Agentene fikk lage sin egen agentpizza før de tok fatt på siste oppdrag -  å øve på deltakelse i guds-

tjenesten på søndag. Søndag var det tårnagentgudstjeneste der agentene deltok med tekstlesing og sang, 

deriblant en egen Tårnagentsang. Arrangementet ble avsluttet etter gudstjenesten med kirkekaffe. Iflg. 

Magne vi menigheten også bruke agentene med et nytt opplegg til høsten.                                                                                                                                                

Værøy menighet takker alle voksne som stilte opp som englevakter! 



 

Full fart med sjokolade og antioksydanter                                   

tekst/bilder:Erling Skarv Johansen 

                          
Jeanette foran Lofoten Sjokolade med en kopi av Widerøeflyet i sjokolade 

 

 
      Fra selve utsalget 

 

 
   Inne i selve fabrikken 

 

Etter siste års formidable mediedekning av Sjokoladefabrikken både 

av norske og utenlandske TV-stasjoner samt tidsskrift og magasin – 

har etterspørselen formelig eksplodert og forsterket behovet for 

utbygging for å øke kapasiteten. Også nomineringen av Jeanette som 

årets grunder der hun kom til finalen – har bidratt til å gjøre 

fabrikken kjent over hele landet.  

Likevel har hun samtidig klart å utvikle nye produkt og 

spesialemballasje til sjokoladen. Hun vil etter hvert lansere en egen 

produktlinje med sjokolade som helseprodukt. De færreste vet vel 

kanskje ikke at nettopp sjokolade kan være helsebringende fordi ekte 

mørk sjokolade hvor man har brukt kakopulver fra krillobønner er full 

av antioksydanter. Jeanette planlegger å bruke nettopp denne type 

kakaobønner som hun vil importere selv fra Peru. Produktene vil hun 

bl.a. selge gjennom helsekostbutikker. 

I tillegg til å planlegge utbygging av fabrikken – ønsker hun på sikt å 

utvide virksomheten med en kafedel og nytt utsalg. På sikt sysler hun 

også med tanken om et kurs-og konferansesenter. I august får hun         

3 nye helautomatiske tempereringsmaskiner som vil forenkle 

fabrikasjonen og øke kapasiteten betraktelig. Etter hvert vil det være 

behov for flere ansatte, men noe av utfordringen er å finne et sted        

å bo for de som ønsker å flytte hit. Jeanette forventer en kraftig    

økning i antall besøkende til sommeren, men mener å ha opparbeidet     

seg tilstrekkelig lager til å kunne møte etterspørselen lokalt. Salget er 

nå jevnt over hele året og hun er veldig godt fornøyd den mottakelsen 

produktene har fått her ute blant lokalbefolkningen og  at kommunen 

gjør flittig bruk av sjokoladen som gaver ved representasjon. 

 



        Glimt fra dyrelivet på Værøy 

   

Geir har fått en gulrotglad venn i plantefeltet    Heldige hester med tilgang på ubegrenset gress 

   

                 
Se opp for både tamme og ville kaniner i Plantefeltet           Leander og kaninen Snehvit 

 

 

 

 

Smånytt: Det finnes nå en nasjonal kontakt-tlf. for eldre mennesker som er utsatt for 

vold og overgrep : 800 30 196 Mere info på nettsiden: www.vernforeldre.no 

Unngå uønsket reklame i posten og telefonselgere: Ring Brønnøysundreg. 75007500 eller 

du kan gå på nett:www.brreg.no/reservasjon eller  www.minside.no 

 

http://www.vernforeldre.no/


Værøyfestivalen 2011 –Artister          

tekst Erling Skarv Johansen 

 

 

   

 

  

 

Steinar Albrigtsen(54)opprinnelig fra Hammer-

fest blir det store trekkplasteret under årets 

Værøyfestival som arrangeres for andre gang og 

allerede har fått mye oppmerksomhet. 

Han er mest kjent som blues, folke-og country-

sanger og som en glimrende gitarist som 

debuterte med albumet “Alone Too Long”som 

gav ham Spellemannsprisen i 1990. I tillegg til 

sin solokarriere er han kjent for sitt samarbeid 

med artister som Jørn Hoel, Tom Pacheco og 

Henning Kvitnes. Han har nylig gitt ut platen 

“bilde fra ei anna tid” som er en hyllest til 

visesangeren Jim Croce tolket på nordnorsk.  

Publikum har mye å glede seg til!!! 

I år fyller Loveshack 10 år. Og etter 10 år i 80-tallets 

tegn har gruppen blitt selve symbolet på hva som er et 

bra «partyband». Med energi, humor og et sjeldent 

publikumsengasjement, gir de publikum den fantastiske 

musikken, fra dette utskjelte tiåret. 

 

En kveld med Loveshack gir et gjenhør med Europe, Nik 

Kershaw, Lionel Richie, Van Halen, Billy Idol og utrolig 

mange flere. Kom ut, kom fram – ventetiden er over, 80-

tallet er tilbake, på godt og vondt, med Loveshack! 

Nashville er et veletablert countryband fra de 

fuktige strøk i Midt-Norge. Etter å ha vært trio i 

noen år, har bandet nå vokst til et 5 manns stort og 

tungt (i kg) countryband. Ved spesielle anledninger 

har de også med seg en mann på steelgitar. Nashville 

blir ofte husket som et band med ”riktig” lydbilde, 

og sammen med dyktige musikere gjør dette de til 

et band med både humør og trøkk. Det er aldri 

kjedelig der Nashville er!    

Etter flere spennende prosjekter bestemte Geir Helge Svenøy seg i 

2001 for å sette planene om danseorkester ut i live. Og det ble 

dannet en trio med det velklingende navnet Britannia, som skulle 

spille kjent, variert og svingende dansemusikk.  Det kom raskt for en 

dag at Geir Helge også satt på kvaliteter som låtskriver, og etter 

litt leting i arkivene ble Britannia på et blunk forvandlet til et band 

som skilte seg ut fra jungelen av danseband ved å spille egne 

melodier med norske tekster. Best kjent er kanskje "Min engel" og 

"Livets soloppgang", som har vært med helt fra begynnelsen.  Deres 

første video og radiosingel ”Country Girl” er allerede godt etablert 

på ”Dansefot Jukeboks” på NRK2.Takket være dette har Britannia 

blitt et nasjonalt kjent orkester med mangedanseglade venner. 



   

Den lokale“Big Boss”Paal Arnesen med sitt eget band er selvsagt på plass og denne gangen med en ekstra 

mann:Knut Val på guitar. Med sin utstråling, rutine og sangstemme er Paal alltid et populært innslag. 

 

     Generelt om årets festival: 

Responsen etter fjorårets Værøyfestival var så god at arrangørene Rolf Helge Skavhaug og Paal Arnesen 

valgte sist høst å starte planleggingen av ny festival. Rolf Helge sier til VP at man egentlig var positivt 

overrasket over den gode oppslutningen i fjor siden det da var første gang den var arrangert. 

Årets festival går over 2 dager:8-9. Juli og  man forsøker å koordinere den med Værøydagene som begynner 

rett etter festivalen. Festivalen inneholder ikke bare musikk for enhver smak – men også  med storstilt 

familieunderholdning lørdagen. Både karneval med premiering og besøk av den snakkende Politibilen Pelle med 

den lokale politimester Bastian som erstatning for onkel Rikhard. 

Iflg. festivalgeneral Rolf Helge blir årets festival laget etter samme mal som i fjor – men bare i større skala 

og med bedre artister og flere tilbud. Man håper å få innom enda større publikum denne gangen – slik at man 

får årets budsjett på kr 250000 til å gå i balanse. Den største utfordringen i tillegg til det økonomiske er de 

litt vanskelige kommunikasjonene når man skal legge reiseruten for artistene. 

Vi oppfordrer flest mulig til å bidra til at Værøyfestivalen kan bli en årlig foreteelse. 

Værøydagene 10-16.Juli 

Værøydagene blir i år i uken etter Værøyfestivalen(uke 28) og det har vært sendt ut oppfordring fra 

kulturkontoret til lag/foreninger, næringsliv og enkeltpersoner med oppfordring om å bidra til å fylle           

uka med aktiviteter og underholdning.  

Foreløpig er det ikke alt falt på plass med eksakt dag og tidspunkt, men så langt er flg. aktiviteter klare: 

Gudstjeneste på heia 10.7, åpen dag menighetssalen, rådhus og senter, grilling 

hvalkjøtt(Br.Astrup),Lygarkveld, uoff. VM klaging & syting,fiskekonkuranser, bilrebusløp, kafe, 

kammermusikk-konsert, musikkveld kroa, sykkelløp, quiz(Pub Røssnesvågen), festivalradio m/bingo, maleri-

og keramikk-utstilling, åpen dag Heia, åpen dag+evt. tur m/redningsskøyta, ribturer(Paal), 

helikoptersightseeing mv. 

Mange husker med glede når Bodøs fremste tribute 

band Phil Dizzy spilte oppvarming for Deep Purple for 

noen år siden. De holder ennå koken for de som har lyst 

til å høre Thin Lizzy sine klassikere i levende live igjen. 

Godt live-rykte og høy partyfaktor. 

http://www.phildizzy.com/
http://www.deep-purple.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Thin_Lizzy


Båtforeningen utvider med ny flytebrygge           

tekst/bilder Eling Skarv Johansen 

 

Båtforeningen har nylig utvidet sin kapasitet med en ny flytebrygge på 45 meter hvor alle 

plassene var forhåndsbestilt, men iflg. leder Roger Eliassen vurderer man å refordele 3 plasser. 

I tillegg har man allerede venteliste slik at på sikt vil det være behov for legge flere 

flytebrygger. Han ber samtidig om at interesserte bør ta kontakt med båtforeningen snarest 

mulig slik at man får kartlagt behovet og kan planlegge bedre på lengre sikt. 

Båtforeningen har vokst sterkt siden starten for om lag 15 år siden til dagens medlemstall på 

rundt 35 som samlet har investert rundt 1,5 millioner i anlegget i tillegg til betydelige beløp som 

Værøy kommune har brukt på tilrettelegging. Eliassen benytter samtidig anledningen til å rose 

samarbeidet og støtten fra kommunen. Nå savner man bare 3 gatelys og lys på enden av moloen – 

i tillegg er det på sikt ønskelig for båtforeningen å få bygget et klubbhus. Han sier videre at for 

Værøy er kanskje havet den viktigste form for rekreasjon og at man håper å få med mange flere 

med i båtforeningen etter hvert. Man er svært godt fornøyd med hvordan anlegget fungerer og 

eneste utfordring kan være vær og vind, men så langt ingen uhell i den nye havna. 

Man har nettopp fått tilrettelagt både for vann og strøm til alle medlemmene samt 

gjestebrygge. Medlemmene betaler fram 7000-25000 kr for båtplass avhengig av båtens 

størrelse samt en årlig avgift på kr 1000 som går til selve driften. Alt overskudd går til nye 

båtplasser og felles faciliteter.  

 

 

 

 

 

 

Utgraving – ny trase Industriveien  

I forbindelse med havneutbyggingen fikk Værøy 

kommune etablert en ny vei fra fylkesveien ved 

stranda til fryselagret. Denne veien ble en 

avkortning for transporten fra sildemottaket til 

fryselagret, samt at man unngår denne transporten 

gjennom sentrum, og dette ga oss en bedre 

trafikksikkerhet for de myke trafikkanter.        

Værøy kommune er i en planleggingsfase med å videreføre denne veien til fergeleiet med å 

knytte denne opp mot den allerede eksisterende veien som kystverket benyttet som 

transportvei. I traseen som veien er planlagt var kommunen kjent med at det eksisterer noen 

forminner. Værøy kommune engasjerte en geolog fra fylkeskommunen for å foreta prøver av 

området, denne har tilbakemeldt at det ble ikke ble avdekket funn i den tiltenkte trase, det 

jobbes nå videre med grunnavståelser slik at veien kan realiseres. Denne veien er viktig for 

kommunens næringsliv, samt at man kan dirigere dagens tungtrafikk fra øvre Tyvnes som også 

er et ledd i kommunens trafikksikkerhetsarbeide 



 

 

Den observante lytter har sikkert gjennom media fått med seg debatten om jordas endetid . Personlig synes jeg vi 
heller skulle holde oss til den gode gamle almanakken som i likhet med stortingspolitikernes valgløfter og tomprat 
ikke synes å ha noen ende. Enkelte religiøse grupper(som “de siste dagers heldige”) har allerede forskuttert den 
gledelige begivenheten opptil flere ganger og spådd jordas undergang uten særlig hell. 

Og med dommedag mener jeg ikke at vi kanskje kan bli tvangs-sammenslått med Røst kommune eller at Felles-lista taper 
kommunevalget, men kanskje heller begivenheter av en litt mere dramatisk art. Noen forskere frykter for meteoritter, 
asteroider, komethaler og annen løsgrus skal treffe oss i hodet, men iflg. ekspertene er det større matematisk sjanse for å 
bli truffet av et takras eller kjevle til kjerringa etter en fuktig kveld på byen. 

Andre forståsegpåere er redd for at nord-og sørpolen skal skifte plass. I så fall vil nok en og annen føle seg litt urven dagen 
etterpå som etter en tur med Røstferja i sørøstkuling. Verst blir det nok for trekkfuglene og andre løse fugler å finne veien 
hjem. Blir vel også en liten overgang for oss å havne sammen med pingviner og isfjell  selv om krill skal være sunt for folk 
med hjerteplager. 

Det stadig økende antall  vulkanutbrudd, jordskjelv , tsunamier og andre eksotiske påfunn er andre tegn i tiden.  Og så 
har vi de sorte hull som ennå ingen har sett og man likevel  er redd skal sluke hele solsystemet.Foreløpig er faren for 
sorte hull størst i lommeboka etter juleshoppingen og sydenferien. Som ikke det er nok til gjøre en stakkar søvnløs – 
har astronomene funnet ut at vår galakse vil kollidere med en annen galakse og de nærmer seg med ufattelige 1,5 mill 
km/t – altså faktisk merkbart fortere enn f.eks. de ansatte på rådhuset når det nærmer seg lunsj.  

Gjemt men ikke glemt er også den globale oppvarmingen som vi er blitt så plaget av. Skal den fortsette uhemmet i dagens 
takt, - kan vi risikere å bli solbrent en gang før neste stortingsvalg. Når man tar alt dette i betraktning – blir småting som 
faren for atomkrig, terrorisme, orkan, restskatt,sur kjerring, forurensing samt høyere priser på røyketobakk og delfiafett 
bare bagateller i sammenligning. 

For de av  oss som har vært ute en vinterdag før(og har hatt vett til å gå inn igjen før man fikk dobbeltsidig 
lungebetennelse) – har man allerede sett tegn lokalt som gjør at tanken på dommedag og siste endetid ikke synes så 
fjern. Flere av våre ivrige og aktive lyttere har anonymt rapportert inn urovekkende  ting som skjer her ute – og som 
sammen danner et skremmende bilde. Av de mest avslørende tips vi har fått inn kan vi i fleng nevne: 

-Mannskoret har ikke sunget offentlig  salmen om Perleporten eller “leid milde ljos”på minst 2 uker 

-rådmannen har redusert sitt daglige forbruk av cola ned til ½ kasse og fiskekake-kvota til et urovekkende lavmål 

-ordfører er blitt iakttatt syklende ved flere anledninger i høst , tilsynelatende uten mål og mening 

-Odd på Supern vurderer å trappe ned på jobben sin før 2040 – men dette er ikke offisielt bekreftet 

-saksbehandlingstiden på kommunen har gått ned til 7 mnd og flere henvendelser  er besvart allerede samme kalendår 

Isolert sett kan man jo tenke at disse tingene ikke har noe med dommedag å gjøre. 

Men ser man alt dette i sammenheng danner det seg et skremmende bilde. Kan vi gjøre noe selv for å forhindre at 
dommedag kommer uforvarende på oss? Her er noen enkle forslag til hva vi kan gjøre lokalt: 

-kommunen gjør avtale med Pål og slippen om å konstruere og bygge en nyere utgave av Noas ark. Dette prosjektet må 
allerede nå med i strategisk næringsplan. Bergiton har allerede donert høvelige lokaliteter i hagen sin og gitt teknisk 
forhåndsgodkjenning av prosjektet 

-vurdere beredskapslagre av tørrfisk,lutefisk, hjellosing,marinert kvalkjøtt, tørkerull,  solbriller,  og paracet 

-videreutdanning og kompetanseheving av brannkorpset i tilfelle kollisjon med meteoritt 

-sette opp store alminiumsskilt rundt omkring på øya med påskriften :Dommedag forbudt på hverdager og off. fridager 

-men viktigst av alt:Tenke positivt.  

F.eks. kan man istedenfor å fokusere for mye på alt det fæle som kan vederfares oss – isteden visualiserer (eller se for 
oss)i tankene at man sitter sorgløs på verandaen nede i en timeshare-leilighet i Costa del Fjas med en pinacolada eller 
lokal senorita i fanget og ser ut på azurblå smålekne dønninger i horisonten mens sola dukker opp like trofast som 
pensjonsutbetalingene og i bakgrunnen høres kun smektende toner fra en flamencogitar, betalingsterminalen  og en 
lokal gjøk. På den måten tilføres kroppen et ras av hormoner og antioksydanter fra de positive tankene som romesterer 
i hodet – en plass som vanligvis er utsatt for mye unødig gjennomtrekk og slitasje. 

Hva skal det egentlig tjene til å tenke på kometer, tsunamier eller kjernefysiske missiler på vidvanke som helt utilsiktet 
og uten rimelig nabovarsel kommer stupende ned i hodet vårt mens vi nyter vårt otium i stabilt sideleie  på stresslessen 
og  egentlig har nok med å planlegge et hastig dobesøk når energinivået tillater det? Borkastet energi spørr du meg. 

Iflg. kjente forskere er faktisk sjansen statistisk større for at vi skal omkomme i en hjemme-ulykke 

F.eks hvis vi uforvarende stikker hele hånda ned i brødristeren eller ved et uhell får et helautomatisk strykejern i 
hodet av en lettere frustrert ektemake. Noen ganger kan det være nok at strømregningen kommer samtidig med 
kredittkortregning  fra konas siste shoppingrunde  og  bidrar til et lettere hjerteinfarkt.  

Det har visstnok også vært tilfeller der den ene ektefellen helt utilsiktet har holdt hodet til sin bedre halvdel under 
vannet i badekaret noen timer lengre enn strengt tatt nødvendig etter en heftig diskusjon om hvilken Tv kanal man 
skulle se på. Å beskue den påbegynte jordfestingen av all høy-og lavspent samt fiber kan nok for mange være et lite 
forvarsel om dommedag – slik kan man forberede seg mentalt om det verste likevel skulle skje. 

 

Redaktør Erling Skarv Johansen   

Epost:erling.skarv.johansen@  

varoy.kommune.no 

Tlf. 7542608 - 48199927 

REDAKTØRENS HJØRNE:’                                                       
Under et utdrag av et av mine kåseri i programpost            

“Lekkasjer fra geriatrisk avdeling”annenhver fredag                 

(neste 3.6)på Værøy radio frekvens 103,9 FM kl 2230 etter 

bingosendingen(kl.21) 

 “DOMMEDAG”  - TEGN I TIDEN 


