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I et fullsatt idrettshus kunne 
ordfører Harald Adolfsen 6. de-
sember dele ut både kommunens 
næringspris og kulturpris for året 
2008.  Vinnerne av kultprisen var 
Værøy Fiskarkvinnelag. 

– Fiskarkvinnelaget består av godt voksne 
kvinner som virker i det stille. Vi leg-
ger helst merke til de lag og foreninger 
som driver utadrettet arbeid, sier ordfører 
Adolfsen. 
– Men Askeladden har alltid bruk for de 
gode hjelperne – og det er nettopp det 
Værøy Fiskarkvinnelag er. Laget har gjen-
nom mange år støttet opp om vår lokale 
kultur og det lokale kulturlivet. De har 
samlet inn penger til mange prisverdige 
tiltak – støttet blant annet idrettslag, kor, 
musikk, foreninger og arbeid for barn og 
ungdom. De stiller frivillig og gratis opp 
ved store arrangement – jeg kan nevne 
bispevisitas og kommunens jubileum. De 
har tatt initiativet til å skilte våre sever-
digheter og vært aktive pådrivere for å 
få allmennyttige prosjekt gjennomført så 
som akuttrommet på legekontoret. Det er 
vel unødvendig å nevne den årlige rydd-
eaksjonen som Fiskarkvinnelagete har.

– Vi i Fiskarkvinnelaget er både glade og 
takknemlige for at vi blir tildelt kultur-
prisen – og det gir inspirasjon og lyst til 
å arbeide videre for øyas beste, sa leder i 
Værøy Fiskarkvinnelag, Gudrun Johan-
sen, i sin takketale. 

Utdeling: Ordfører Harald Adolfsen flankert av Kultur-
prisvinner, Værøy Fiskarkvinnelag representert ved leder 
Gudrun Johansen og vinner av Næringsprisen Terje An-
dreassen som representerte firmaet Br. Andreassen AS.

Sjarmerte alle: 
Unge Anette Skav-
haug sjarmerte alle 
med sin sang.

Barnehagen på scenen: Under 
årets pristildeling på Idrettshuset 
vartet barnehagen opp med sang. 
Her er noen av de unge represent-
antene på scenen.iNæringsprisen - se side 2
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Næringspris-
vinnere 08 

Det er tredje gang Værøy kommunes Næring-
spris er blitt utdelt. Denne gang gikk prisen 
til firmaet Brødrene Andreassen AS. I sin tale 
trakk ordfører Adolfsen fram det store arbeidet 
firmaet har utrettet – ikke minst ved at de har 
hentet «hjem» arbeidsplasser fra Oslo. Tidlige-
re foregikk nemlig lutefiskproduksjonen i 
Oslo. Tørrfisken ble sendt fra Værøy, men 
bearbeidingen og den store verdiskapingen 
foregikk på Østlandet. Nå foregår alt arbeidet 
her på Værøy – arbeidsplassene og verdi-
skapingen skjer her hos oss. Vi utnytter et 
lokalt produkt.

Det er ganske uvanlig at næringsvirksomhet 
flyttes nordover, avsluttet ordføreren. – Nå 
har Br. Andreassen AS vist at det umulige er 
mulig. Det kan være til inspirasjon for andre 
– og det kan være til inspirasjon for nye 
bedrifter. Det er mulig å drive lønnsom 
næringsvirksomhet på Værøy.

Daglig leder i Br. Andreassen AS, Terje 
Andreassen, takket på vegne av firmaet for 
prisen – og satte stor pris på at det arbeidet 
firmaet utretter også blir lagt merke til i lo-
kalsamfunnet.

Værøy kommunens kulturpris og næringspris 
består av et diplom samt et verk av en lokal 
kunstner. I år var det tresnitt av Svolværkunst-
neren Lars Erik Karlsen som var valgt. Karlsen 
startet for øvrig sin kunstnerkarriere på Røst.



Værøy havn
Værøy har fått en utrolig 
fin havn. Nå er det om å 
gjøre å markedsføre havna 
med alle dens små og store 
muligheter. Denne saken 
har hovedutvalget for 
næring grepet fatt i, sier 
leder i hovedutvalget, Tor 
Magne Arnesen. – Vi øn-
sker å få laget en nettside 
og en brosjyre der vi kan fortelle om havna og om 
bedriftene som har etablert seg her. Værøy havn har 
nemlig de fleste fasiliteter på plass. Det gjelder blant 
annet bunkers, is, notbøteri, slip, fryselager, proviant 
og gode liggekaier. Fremmedflåten kan altså få det 
meste her på stedet – det gjelder bare å få bekjent-
gjort mulighetene, sier Arnesen. Næringsutvalget har 
også bevilget midler til oppstart av arbeidet.

Kalenderhilsen
Som vanlig på denne tiden av året har kommunen 
sendt ut «Værøykalenderen» som en julehilsen til 
samtlige husstander på Værøy. I år er det utrolige 28 
år det er laget lokal kalender for Værøy. Som vanlig 
har kalenderen med bilder både fra fordums dager 
og fra dagens Værøy.

Sponga er mørklagt
Det er beklagelig at Sponga fortsatt er 
mørklagt. Her må det en større repa-
rasjon til dersom det igjen skal bli lys 
på veien. Blant annet må alle stolpene 
skiftes ut. Lofotkraft er trolig i gang 
med arbeidet når dette leses.

Hva betyr «sponga»?
«Sponga» er egentlig et navn med røtter tilbake 
til gammelnorsk. Ordet har flere betydninger, 
men det vanligste er at «sponga» betyr en (is-
lagt) vei over en fjord eller en våg.
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Nye markeder for sild
Kriser til tross. Det produseres mer sild på 
Værøy denne høsten og vinteren enn det noen 
gang tidligere har vært produsert. Øst-Europa 
er fortsatt det viktigste markedet – men i år går 
mye av sildeeksporten fra Værøy til Afrika. 

– Nigeria er blitt et viktig marked for oss her 
på Værøy, kan Lorentz Hardy på Lofoten 
Viking AS fortelle. Det virker som landet 
har kapasitet til å ta unna all den silda vi kan 
produsere. 

Kulturmidler 09 
Hovedutvalget for oppvekst og kultur har fordelt 
i alt 70.000 kroner til lag og foreninger. Slik ble 
midlene fordelt:

Søndagskolen ”Klippen” 
Værøy Sportsdykkerklubb  
Værøy Båtforening   
Pinsekirken    
Værøy Idrettslag   
Værøy Spinning 

kr   6.000
kr   6.000
kr   6.000
kr 15.000
kr 25.000 
kr 12.000

Den store offentlige NAV-reformen skal i løpet 
av 2009 være innført over hele landet. Nå er turen 
kommet til Værøy der det nye NAV-kontoret skal 
være i drift fra 12. mai 2009. I korte trekk kan man 
si at NAV-reformen samler alle tjenestene fra sosial- 
og trygdekontoret under ett.

NAV krever at de nye lokalene skal være i rådhuset 
– og det nye kontorfellesskapet krever betydelig 
areal. Dermed er det duket for en ny, omfattende og 
kostbar endring av lokalene i rådhuset – en kostnad 
som kommunen må dekke. Forslaget fra NAV er til 
behandling av formannskapet i disse dager.

BARNEKORET
Det er ikke uten grunn Værøy ofte kalles 
«sangerøya». Her er en del av det nyeste skudd på 
stammen – Værøy Barnekor.

NAV på Værøy

Sommerset slutter
Inger-Marie Sommerset har sagt opp sin stilling som 
rådmann i Værøy kommune. Stillingen blir nå lyst 
ut, men det vil nok fortsatt gå en del måneder før ny 
rådmann er på plass, sier ordfører Harald Adolfsen.
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Tankløft på Sørtun
8. november kunne Bunker Oils nye tank 
løftes på plass på Sørtun. Trass i et sedvanlig 
vindfokk under ferden fra Damskipskaia og 

over til Sørtun, fikk 
operasjonen noen 
timer senere en 
vellykket avslutn ing  under den sure novemberhimmelen.

Artig statistikk
I disse finanskrisetider er det på sin plass å minne 
om at Værøyfolk muligens er sparsommelig og har 
penger på bok. I følge de offisielle statistikkene har 
Værøyværinger i aldersgruppen 20 til 50 år langt 
større formue enn landsgjennomsnittet – og langt 
større formue enn våre venner på Røst. Men statis-
tikken forteller også at Værøyfolk mellom 50 og 70 
år muligens lever et mer løssluppent liv, for deres 
formue ligger godt under landsgjennomsnittet.

Dyktige elever
Resultatene fra de nasjonale prøvene i skolen viser 
at elevene både i 5. og 8. klasse gjorde en virkelig 
hederlig innsats.
I engelsk, lesing og regning lå elevene i 8. klasse fra 
Værøy på topp i Lofoten. I lesing havnet Værøyelev-
ene i 8. klasse på en 4. plass i Nordland fylke.

HJERTELIG TAKK! 
En varm takk til alle næringsdrivende og privatper-
soner som også i år sponset oss så raust med gevin-
ster til basaren vår. Og en inderlig takk til alle dere 
som kjøpte lodd. Vi kan forsikre dere om at pengene 
i år også vil bli brukt her på øya.

En fin adventstid og en riktig god jul ønskes dere 
alle fra Værøy Fiskarkvinnelag  

Sju søkere
Til stillingen som assisterende rådmann har i alt 7 
søkere meldt sin interesse. Dette er andre gangs utly-
sning. Avgjørelse regner man med vil komme i løpet 
av desember måned.

...kultursekretær
Stillingen som kultursekretær har vært utlyst. Ved 
søknadsfristens utløp hadde i alt 9 personer meldt 
sin interesse for stillingen. Administrasjonsutvalget 
tar stilling til saken i begynnelsen av desember. 


