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Spesialbåt
            

Vårryddedag på Kvarøy
   SIDE 15

Lurøy brann og redning fikk ved  årskiftet 
en 22 fots båt som skal  benyttes til  
oljevern og brannberedskap. SIDE 3
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Lurøy kommune er del av IUA Rana 
(interkommunalt utvalg mot akuttfor-
urensing) sammen med Træna, Hem-
nes, Nesna og Rana kommuner. Det 
er IUA Rana som har kjøpt båten som 
del av oljevern for området sitt. Båten 
skal da kunne benyttes i oljevernak-
sjoner i hele området til IUA Rana. 
 Båten vi har mottatt er en Skars-
våg 22B (ca 670 cm). Det er en alumi-
niumsbåt som har en nedfellbar lem i 
front der man kan laste på/av en ATV, 
legge ut oljevernutstyr eller redde folk 
opp fra vannet.Båten gjør god fart slik 
at den ved behov skal kunne benyttes 
i hele kommunen. 

 Båten er stasjonert i Tonnes havn 
da den også skal være med å dekke 
brannberedskapen for Kvarøy og 
Aldra 
 Båten gir brannvesenet bedre 
beredskap på havet og på øyer/hol-
mer i hele kommunen.
 Brannvesenet har allerede måtte 
bruke båten i forbindelse med en 
gressbrann på Kvarøy. Brannmann-
skapene melder at båten var til svært 
god hjelp i forbindelse med å frakte 
inn personell og utstyr til et litt util-
gjengelig område. Brannen der ble 
raskt slukket.

Spesialbåt...

Nettverk  
Unge Havbruks- 
medarbeidere
Høsten 2021 startet Kystinkubatoren 
et bedriftsnettverk for Unge Havbruks-
medarbeidere. 
Nettverket skal legge til rette for et større kon-
taktnett og en møteplass for unge som har sin 
arbeidsplass på havet og innen havbruk. I oktober 
samlet nettverket 22 deltakere fra sju ulike opp-
drettsselskap til faglig og sosialt møte. 
Nettverket skal gjennomføre tre samlinger i året.
Julie-Anne Olvik, Kystinkubatoren
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FAMILIEJUVELEN 
Kvarøy Fiskeoppdrett har alltid vært en 
familiebedrift og vi mener at det er én av 
grunnene til at vi har lykkes, fordi 
det gir oss perspektiv og dybde i det vi  
driver med. Det lar oss følge hjertet og  
prioritere en langsiktig verdikjede  
fremfor kortsiktig fortjeneste.

YEARS WITH SALMON

1976 - 2
016

www.spirendesign.no

sene disse to årene. Dette 
kan på ingen måte erstatte 
spenningen og gleden med 
å fysisk møtes, men har vært 
ett forsøk på å holde trinnene 
samlet til tross for restriksjo-
ner og avstand. 
Under paraplyen Hybelliv 
er det fire temaer som tas 
opp og gjennomgås på Lev i 
Lag: Psykisk helse, økonomi, 
ernæring og seksuell helse. 
 Det er mange utfordringer 
som venter de som skal på 
hybel, og dette arrangemen-
tet har som mål å forsøke å 
forberede ungdommene våre 
så godt det lar seg gjøre på 
dette. 
 I år gikk turen til vakre 
Røssøygården, der alt lå til 
rette for ett døgn med infor-
masjon og god stemning. 
18 av kommunens 21 tiende 
klassinger samlet seg på 
Onøy sammen med helse-
sykepleier Hanne Teigen og 
Kjersti Marie Augdahl før vi 
fikk skyss over til Røssøya. 
Upåklagelig service fra Mat-
kroken og Freddy gjorde at 
maten allerede var pakket og 

fraktet på plass når vi ankom 
på kvelden.
 Da ble det laget og ser-
vert taco før første tema ble 
gjennomgått. Lysene ble 
forsøkt slukket kl. 23, med 
varierende hell, men alle kom 
seg opp til frokost kl. 09.00 
påfølgende dag. Det ble tid til 
en liten utflukt mellom tema-
er og lunsj, før vi ble hentet 
og skysset tilbake til Onøy 
for å nå ulike båter hjem      til 
respektive kretser. 
 Vi som voksne hadde en 
fin tur med flott Lurøy ung-
dom, og vi er under det inn-
trykket at de og syns dette er 
en god tradisjon. 
 Det ble litt travelt i år med 
mye som skulle skje på kort 
tid, men vi noterer ned tilbake-
meldingene fra ungdommen, 
og tar det med oss videre! 
Håpet er å kunne fordele de 
overnevnte temaer over to 
samlinger, en samling for 9. 
klasse og en samling for 10. 
klasse neste år.
Kjersti Marie Augdahl og 
Hanne Teigen.

«Lev i lag» på 
Røssøygården
5-6. april
Lev i lag har Lurøy kommune har arrangert 
for våre 10. klassinger siden sent 90- tid-
lig 2000 tall. Det har blitt gjort endringer 
på arrangementets utføring og gjennom-
føring i årenes løp, men hovedfokuset har 
vært det samme hele veien. Å la de som 
flytter for å gå skole møtes og bli kjent 
med hverandre før de bryter opp i Lurøy 
og drar ut til ulike steder. 
Lev i lag har ikke vært arrangert fysisk siden 2019 på 
grunn av korona og de restriksjoner som fulgte. Det 
har dog vært laget Teams samling for avgangsklas-
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Vi produserer Vi produserer 

bord/benkerbord/benker  
på bestilling

Ta kontakt for priser og produkter
brapro@brapro.no
TLF: 75 09 32 90

Vi leverer emballasjen
til laksen på Helgeland!

Tlf. 75 08 80 00

Allerede i 2019 var samling av videregåendeelever på 
studiested satt opp på kommunens tiltaksplan for fol-
kehelse. Bak forslaget til tiltaket lå en erkjennelse av at 
«drop-out» prosenten nasjonalt, men også blant vide-
regåendeelever fra Lurøy har vært for høy. Og at kom-
munen mister kontakten med elevene når de går ut av 
grunnskolen og flytter ut av kommunen. 
 De tradisjonelle julelunsjene er en av få etablerte kon-
taktflater mellom kommunen og videregåendeelevene. 
Lunsjene har hatt ulike temaer fra lokalt næringsliv og 
karriere, psykisk helse, lokalpolitikk, etc. Samlingene er 
også brukt til å innhente informasjon om elevenes liv, 
trivsel og ønsker. 
 Vi vet gjennom disse besvarelsene at mange mister 
kontakten med hverandre når de flytter til et nytt sted 
og må bygge sine egne nettverk. Vi vet også at mange 
av dem som dropper ut, gjør det på bakgrunn av opplevd 
feilvalg av studieretning/linje. Eller at overgangen til 
hybellivet og nytt miljø oppleves som vanskelig.
 Vi har tro på å møte ungdommen og få snakke med 
dem om deres opplevelser og erfaringer. Slik kan de 

hjelpe oss å forstå hvordan vi bedre skal organisere det 
forebyggende arbeidet og bistå ungdommer som har det 
vansklig.
 Kanskje kan slike felles møtesteder i tillegg bidra til at 
det blir lettere for ungdommene våre å holde kontakten 
med hverandre på studiestedet?
 Pandemien umuliggjorde et felles treff på tvers av 
studiesteder, selv om vi visste at det kanskje var nettopp 
i en slik situasjon ungdommene våre nok hadde mest 
behov for å møte andre. Samlingen ble utsatt og det var 
først nå i 2022 at det lot seg gjøre å invitere elevene våre 
til treff.
 Hver vår og høst (trolig september og mars), vil vi invi-
tere til et godt måltid og lage rom for å snakke sammen. 
Vi tror innholdet i treffene kan variere i tema og innhold, 
arrangeres på ulike steder, og kanskje vil ulike personer 
fra kommunen delta. Dette var vårt første møte og vi har 
lært litt om hva vi har gjort både riktig og feil. En mer 
utfyllende rapport om informasjon og innspill elevene 
delte med oss, tar vi med oss i det videre arbeidet.

Vi bestilte street food-meny hos Park 
22 på Mo og hadde booket foredrag 
om psykisk helse med humoristisk 
skråblikk, av stand-up komiker, Kevin 
Kildal. Med to tøffe pandemiår, som 
nok har preget elevene i sine møter 
med hybel- og videregåendeskole-
tilværelsen, tenkte vi temaet kunne 
sette en fin kontekst til samtaler om 
hvordan pandemitiden har vært. Kil-
dal ble imidlertid liggende hjemme 
med to røde streker på sin korona-
test, så denne delen av programmet 
har vi foreløpig måttet utsette.

Vi I lag ble opprette som et arrange-
ment på kommunens facebook, skre-
vet om på hjemmesiden og Rana.no 
laget en fin artikkel og intervjuet flere 
av våre flotte ungdommer. 
 Seks kjekke ungdommer meldte 
seg på og det ble en svært hyggelig 
kveld hvor vi virkelig fikk et innblikk 
i positive og negative opplevelser i 
deres tilværelse. Vi opplevde åpen-
hjertige samtaler om stort og smått 
fra økonomi, skolehverdag, utfordrin-
ger med å komme utenfra og inn i 
skolemiljøet, hybellivets mange over-

raskelser og utfordringer, med mer.
 Vi lærte også at vi er gått ut på 
dato, når vi velger facebook som 
kommunikasjonsplattform. Det er 
Snap Chat som gjelder! Beskjeden 
er mottatt, folkens! I neste runde 
kommer invitasjonen i form av en 
Snap Chat gruppe for invitasjon og 
informasjon. Så får dere hjelpe oss å 
«adde» de av elevene vi ikke klarer å 
finne selv. 

På spørsmål om hva som skal til for 
at elevene møter opp på slike arran-

Vi i lag 
ungdoms- 
samling  
på Mo...

• Opptak av seilbåter og motorbåter
  (opptil 80 tonn og bredde 8,5 meter.)
• Miljøvennlig anlegg med oppsamling
  av spylevann.
• Service og vedlikehold på båter og motorer.
• Båtutstyrsbutikk.
• • Volvo Penta, Nogva og Mercruiser
  forhandler/verksted.

gementer, fikk vi også klar beskjed om at det 
er lurt å by på et godt måltid, som alternativ til 
hverdagens enkle hybelmat. Denne beskjeden 
er også mottatt!

I tillegg til prat og mat, tok driveren av Park 22 
oss med på omvisning rundt på huset. Park 22 
har en ungdomssatsning hvor de jobber med 
ulike ungdomstiltak som leksekafé, «after 
school»-meny med rabatterte priser, øvingslo-
kaler, gamingrom og diverse.

 Disse tiltakene er ikke helt satt ut i livet enda, 
siden også Park 22 også har hatt utfordringer 
forårsaket av pandemien. Men tilbudene er 
underveis og seks av «vårres kara» er godt 
informert.

Driveren, Stig Frammarsvik, fortalte om orga-
niseringen med et eget ungdomsstyre og 
etableringen av et Non-profit AS, som skal 
jobbe for etablering og utvikling av fritidstilbu-
dene for unge. De unge som engasjerer seg 
i dette frivillige arbeidet får lære om å drive 
et selskap og får fortrinnsrett når lønnede 
kvelds- og helgevakter deles ut i forbindelse 
med arrangementer ved Park 22.

Fra Lurøy kommune deltok Helse sykepleier, 
Hanne Teigen, Næringsleder, Eli-Anne Hauk-
nes, og folkehelsekoordinator, Anette Riise, 
som deltok fra Lurøy kommune.

Vi takker ungdommen for 
oppmøte, gode tips og 
innspill. Og ikke minst – 
en veldig hyggelig prat!  
Tekst: Anette Riise
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Da vi kom fram ble vi hentet på kaia med bil og kjørt til 
Kyst museet, hvor vi ble godt tatt imot av noen elever 
fra Træna. 
 Der fikk vi høre om våpensmuglinga, som gikk fra 
Shetland til blant annet Vega og Visten via Træna. Man 
smuglet både våpenammunisjon og personell. i Træ-
na. Utstyret skulle være klart for en eventuell invasjon 
av de allierte. Det var mange fra Træna som hjalp til 
med å smugle våpen. Tyskerne prøvde å finne ut hva 
som foregikk, men ingen ville fortelle noe, selv om alle 
visste om det. 
 På kystmuseet fikk vi høre et foredrag om våpens-
muglingen av Eivind Langskjer, Trond Vegard Sletten 
og Roald Holmen, vi fikk gå rundt å se på båtmotorer 
og andre gjenstander som de hadde på 1900- tallet i 
Træna og til sist fikk vi kose oss med saft og kjeks

Senere fikk vi omvisning på Havheim. Havheim var en 
av skøytene som hadde gått i smugleruta fra Træna til 
Visten. Vi fikk se  ned i lugaren hvor folk oppholdte seg 
under overfarten, og vi fikk høre om hvordan våpen og 
ammunisjon ble gjemt under fisken i lasterommet. Vi 
fikk servert lunsj i museumshagen som besto av pølse 
og grønnsaksuppe. 
 
På bygdemuseet fikk vi høre om Alma Sandøy. Alma 
på ordre fra Nazistene tok bilder av alle som bodde på 
Træna. Bildene ble brukt på ID-Kort. Vi fikk også høre 
om hvordan prosjektet var blitt tatt opp i senere tid av 
en annen fotograf som fotograferte alle på Træna med 
Alma sitt fotoapparat.
 Vi fikk høre om kjøpmannen Magnus fra Selvær.  
De norske militære i England hadde fått grunn til å tro 
at Tyskerne var kommet på sporet av at det trolig fore-
gikk våpensmugling i området. Magnus som hadde 
ledet og deltatt i mye av dette arbeidet satt med så 
mye informasjon om hva som foregikk at han nå ble 
ansett som en alvorlig risiko om han skulle bli tatt og 
eventuelt sprakk under avhør. Til slutt fikk han beskjed 
fra ledelsen sin på Shetland om at han skulle ta med 
familien sin med seg og rømme til England omgående. 
Situasjonen var nå så farlig og så mange liv sto på spill 
at om ikke tyskerne nådde han først og skjøt han, så 
kom hans overordnede til å gjøre det selv.  
 Magnus samlet familien sin og sammen med noen 
flere som hadde deltatt i det illegale arbeidet rømte de 
over til Shetland . Skuta de rømte med hette Svalen og 
skipperen på Svalen var den 26 år gamle Mekias Hol-
men. Flere av de som hadde deltatt i våpensmuglingen 
vervet seg i Engeland og deltok blant annet under land-
gangen i Normandie.

Vi vil sende en stor takk til Træna Kystmuseum, Hel-
geland museum avd. Træna, og ikke minst elevene og 
lærer Kristine Monsen fra Træna skole som kom og var 
sammen med oss.  Vi hadde en lærerik og trivelig dag.   
Hilsen elevene Marius, Kari, Noah og Trygve  
fra 9. og 10. klasse, samt lærere Annveig Moen og  
June Bøe ved Konsvik skole
 

TRÆNA TUR – stedsbasert læring!
Vi har lært om andre verdenskrig i sam-
funnsfag, og i den forbindelse reiste vi til 
Træna for å lære om hvordan 2. verdens-
krig foregikk der.
Vi reiste med ferge fra Stokkvågen kai til Træna, den 
lange fergeturen brukte vi til å spille Ludo så det ble 
en riktig så trivelig tur. 

Er du mellom 13 og 26 
og har interesse eller 
lyst til å lære mer om 
det maritime på en mor-
som måte? Bli med i det 
nyoppstartede RS Ung 
laget i Lurøy! 
RS Ung er ungdomslaget til 
Redningsselskapet. Rednings-
selskapet er del av den mariti-
me redningstjenesten til sjøs 
med 53 redningsskøyter rundt 
om langs hele kysten. I tillegg 
har de forebyggende aktivitet, 
og et tilbud for barn og ung-
dom. Alt vi i Redningsselska-
pet gjør er for å nå vår visjon 
ingen skal drukne. 
 Nå starter vi opp et nytt RS 
Ung lag i Lurøy, og vil ha flere 
medlemmer med! Det er å 
kunne være en del av arbeidet 
i Redningsselskapet til å ska-
pe trygghet på, rundt og ved 
sjøen er fantastisk. Vi i RS Ung 
Lurøy er glade i det livet på sjø-
en og trives godt der. Vi synes 
sjøvett er viktig og noe alle 
burde ha kunnskap om. Derfor 
starter vi dette fritidstilbudet, 
for å gi aldersgruppen 13-26 
et fritidstilbud som skal være 
sosialt, gøy men også lærerikt! 
Det er for deg som synes det 
er gøy å være på og ved sjøen, 
for du som liker å bade, å kjøre 
båt, eller har lyst til å lære om 
førstehjelp og livredning. Og 
hvis du ikke kan stort om noe 
av det vi har nevnt ovenfor, så 

lærer du det hos oss i RS Ung! 
 I RS Ung driver vi med uli-
ke maritime aktiviteter som 
bading, læring om sjøvett, 
livredning, kjøre tube, pad-
le, kjøre båt og mye mer. Vi 
bestemmer selv hva vi har lyst 
til å drive med utfra hva som 
interesserer gruppen. 
 I RS Ung får du også mulig-
heten til å ta kurs og utvikle 
din maritime kompetanse. 
Vi tilbyr blant annet livred-
ningskurs, førstehjelpskurs, 
båtførerprøven, VHF-kurs, 
instruktørkurs og mye mer. 
 Det er spennende tider 
fremover om du blir med i RS 
Ung Lurøy. Vi har planlagt flere 
medlemskvelder. Her møtes vi 
og finner på noe som omhand-
ler sjøvett og det maritime. Av 
og til er det en fagkveld, og av 
og til tar vi oss et bad og ser 
en film. Vi skal også lære oss 
førstehjelp og livredning, og 
kjøre mye båt og ha det mor-
somt i lag. 
 Vi samler inn midler, så vi 
får mulighet til å kjøpe mer 
utstyr til våre aktiviteter. Nå 
skal vi prioritere tørrdrakter, 
så vi kan bade også når det 
er kaldt i vannet. Til høsten 
ønsker vi også å planlegge en 
helg hvor vi padler kajakk til 
en av de lokale holmene for å 
overnatte i telt og tilbringe hel-
gen. 
 Bli med å form ditt eget 
fritidstilbud i RS Ung Lurøy! 

Nytt ungdoms-
tilbud i Lurøy
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I forbindelse med at Lurøy kommune 
skal arbeide frem en ny samfunns-
plan er ungdommens stemme og 
medvirkning viktig. 

Ungdomsrådet er tatt med på råd 
om hvordan vi skal få ungdommen 
i tale, og i samarbeid med Vefsn 
ungdoms råd som prosessveiledere 
har ungdoms rådet planlagt og gjen-
nomført en ungdomspolitisk dag – 
fokusdag- også kalt ungdomspolitisk 
verksted den 28. mars på Lovund. 

Ungdomsrådet beskriver forbered-
elser og dagen slik: 

I helga hadde ungdomsrådet et 
kurs «med ungdom i fokus» med 
to kjernekarer fra Vefsn som lærte 
oss om ulike teknikker for å skape 
dialog om temaene som kom fram 
undersøkelsen 
  Vi bestemte temaene i helg
en med bakgrunn av svarene i 
ungdata undersøkelsen å arbeide 
videre med følgende 4 tema. 
• Fritid  
• Møteplasser 
•Psykisk helse 
•Helsesykepleier 
Disse temaene ble valgt fordi vi så 
av svarene på undersøkelsen at 

mange ungdom i Lurøy svarte at de 
var ensomme og hadde lite venner.  
  Dette var det VI la mest vekt 
på av resultatene. 

Eksempel på spørsmål og påstander 
ungdommene ble utfordret på var

– Jeg er fornøyd med mine fritids
tilbud

– Hvorfor tror du at mange i Lurøy 
ikke har noen å være med på 
fritiden

– Det er lett å ta kontakt med 
helse sykepleier

– Seksualundervisningen i Lurøy 
er bra

I etterkant har ungdomsrådet sam-
menfattet svarene de fikk av ung-
dommene selv på ungdomspolitisk 
verksted og utarbeidet en rapport 
som vil bli lagt fra for kommunesty-
ret.

Ungdomsrådet er et rådgivende med-
virkningsorgan i kommuner hjemlet 
i kommuneloven. Ungdomsrådet 
skal  bidra til å sikre en bred, åpen og 
tilgjengelig medvirkning i saker som 
gjelder ungdom. Ungdomsrådet kan 
også ta opp saker på eget initiativ. 

Ungdomspolitisk Dag 
– på Lovund

Noah Teigen, Konsvik, Ella Olvik, Lovund, Sigri Krogli, Sleneset, Thea Mathisen, SørNesøy og Hanna Huka Johannessen, 
representerer Lurøy Ungdomsråd.På bildet ser vi også Valentin Yotov, sekretær for lokalutvalg i Lurøy og Isak  xxx represen
tant for Vefsn Ungdomsråd

«Barn og unge har verdifulle erfaringer og synspunkter, men det kan være vanskelig å få etablert 

en god dialog med dem» - sitatet er hentet fra 

«Med ungdom i fokus» - som er en stiftelse som gjør denne innsikten tilgjengelig for voksne, 

gjennom bruk av fokusdag. En fokusdag gir unge brukere av tjenester og tilbud mulighet til å 

komme med verdifulle innspill til forbedring og utvikling av tjenestene og tilbudene. 

Steinkjerringa har spurt ung-
domsrådet hva de læret og her er et 
utdrag av svarene.
• vi har lært hvordan vi kan stille 

spørsmål for å få i gang diskusjon 
• vi har lært om Mosjømodellen 
• Fin dag med bra respons 
• Det er for noen seriøst og for noen 

er det bare en lek 
• Metoden og kaste ball fungerte 

best 
• Artig 
• Trudde eg skulle bli stress pga mye 

folk men det ble det ikke 
• Spennende god og innholdsrik dag 
• Det va flinke folk, flinke kursholdere 
• Det går godt når man er forberedt 

Ungdomsrådet presenterte hva de 
hadde jobbet med for kommune-
styret den 30. mars. Der røpet de 
også hva de skal avlutte året med
 
Videre framover våren skal ung-
domsrådet arrangere en felles sko-
ledag på MO for ungdomsskolen på 
vitensenteret. Dette håper vi skal 
bidra til å skape samhold og venn-
skap mellom Lurøyungdommene på 
tvers av kretsene. 
 
Vi fikk mye informasjon på kurset i 
helgen og har innsett at kommuni-
kasjon med videregående elevene, 
politikerne og ungdomsrådet kan for-
bedres og der har også vi et ansvar. 
Takk for oss.    

Innvitasjon til  
PÅRØRENDE 
DEMENSDAG
Grønnsvik kystfort 
onsdag 15.juni  
kl 14.30-ca.18.45
Lurøy kommune arrange-
rer pårørendedag for deg 
som er pårørende til noen 
som har demens, eller har 
en god venn eller nabo 
som har fått demensdiag-
nosen.
Det kommer foredrags-
holder fra  
N.K.S Kløveråsen i Bodø  
ved Klaus Amundsen. 
Han vil fortelle litt om 
hva demens er, hvordan 
leve med noen som har 
demens og hvor viktig det 
er at du som pårørende 
også blir tatt vare på i 
hverdagen. 
Dere vil få møte  
Lurøy kommunes ny opp-
startet hukommelsesteam 
og demens koordinator i 
kommunen.  
 Ergoterapeut vil også 
være til stede. 

Det vil også bli mulighet 
for samtale med hver-
andre og fagpersonell slik 
at dere kan dele erfaringer, 
opplevelser og få svar på 
spørsmål dere kanskje 
sitter med. 
 Vi håper dagen kan gi 
mer kunnskap, inspirasjon 
og støtte i hverdagen 
deres.  
Det blir lett servering  
og kaffe. 

Påmelding til dagen og 
evnt spørsmål, kontakt: 
Demenskoordinator,  
L. Mathisen: 468 22 065
G. Wikstrøm: 977 97 157
 Det er lagt opp til at 
båtruter fra øyene skal 
koresponeder med tiden.
 Vi ordner skyss fra 
Stokkvågen kai tur/retur – 
Ferge fra Lovund: 11.45  
Sleneset: 12.35 Onøy: 
13.15 Stokk vågen 13.55.  
Retur: Fra Stokkvågen 
19.15
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Ønsker du deg en 
aktivitetsvenn?
Du som har fått demens vil 
kanskje oppleve at enkelte akti-
viteter kan bli vanskeligere å 
gjøre alene. 

En aktivitetsvenn gjør det 
enklere å komme seg ut og 
oppleve ting du setter pris på.

Vil du bli  
aktivitetsvenn?
Å være aktivitetsvenn er enkelt. 
Du trenger bare å gjøre noe du 
liker. Sammen med en som har 
demens. 

Eller som i Lurøy – sammen 
med en person som ønsker seg 
aktivitetsvenn.

Om du vil bli aktivitetsvenn eller ønsker å ha 
en aktivitetsvenn – snakk med:
• Kay Pedersen, leder ytre omsorgsdistrikt, tlf 90164639
• Kristin Bjarke, leder indre omsorgsdistrikt, tlf 97462128
• Freddy Johnsen, leder midtre omsorgsdistrikt, tlf 91886565
• Karin Sund Olufsen, tlf 99004771

Over 100 000 personer i 
 Norge har demens, og i løpet 
av de neste tiårene vil ande-
len trolig dobles.
En aktivitetsvenn er en frivillig som 
gjør aktiviteter sammen med en som 
har demens. Aktivitetsvennen og per-
sonen med demens kobles sammen 
på bakgrunn av felles interesser, og 
møtes minst to ganger i måneden og 
gjør ting sammen som de liker. Det 
kan være alt fra å gå på tur, gå på tea-
ter eller på kafe, til å bare møtes for 
en kopp kaffe og en prat.

Målet er at samværet skal være 
givende og trygt for begge parter.

De frivillige får kurs og veiledning fra 
Nasjonalforeningen for folkehelsen, 
slik at de er best mulig rustet for å 
være en støtte og venn i hverdagen 
for et menneske med demens.

Nasjonalforeningen for folkehelsen 
har utarbeidet en verktøykasse for 
kommuner som vil drive dette tilbu-
det. Kommuner som etablerer Akti-
vitetsvenn-tilbudet, vil få støtte og 
oppfølging fra Nasjonalforeningen 
for folkehelsen. 189 kommuner driver 
Aktivitetsvenn på landsbasis, og vi 
har 3000 aktivitetsvenner over hele 
Norge som gjør aktiviteter sammen 
med personer med demens. 

HISTORIKK
I Lurøy har vi hatt aktivitetsvenner fra 
2018 da kommunen inngikk avtale 
med Nasjonalforeningen for folke-
helsen. 

Det ble avholdt informasjonsmøter 
på Lovund, Sleneset, Onøy/Lurøy og 
Lurøy innland og vi fikk da vervet 6 
aktivitetsvenner. Disse måtte gjen-
nomgå kurs fra Nasjonalforeningen 
samt at de fikk lokal tilleggsinforma-
sjon som de hadde bruk for.

Hva er en aktivitetsvenn?
Som frivillig aktivitetsvenn blir du 
koblet med en person med demens 
som har samme interesser som deg. 
Dere gjør ting dere liker. Dere kan 
gå tur, spille spill, gå i teater eller på 
kino, fiske, male, eller bare møtes for 
en kopp kaffe og en prat. Målet er at 
tiden dere er sammen skal være til 
glede for begge.

Hva kreves av deg som  
aktivitetsvenn?
Du trenger ingen spesielle kunn-
skaper eller egenskaper, du trenger 
egentlig bare å være deg selv. Før du 
starter opp går du gjennom et kurs, 
og hele perioden vil du ha et støtte-
apparat med erfaring og kompetanse 
i ryggen.
 Det eneste som kreves er tiden 
din, og at du ønsker å kunne bruke 
den til noe meningsfylt samtidig som 
du blir kjent med et nytt menneske. 
Dere tilbringer tid sammen så ofte du 
ønsker, men minst fire timer i måne-
den.

Hva skjer etter at du har meldt  
deg som aktivitetsvenn?
Når du melder deg som aktivitets-
venn får du tilbud gratis kurs. På kur-
set lærer du om demens, kommuni-
kasjon og rollen som aktivitetsvenn. 
Vi spør deg om dine interesser og 
kobler deg til noen som har samme 
interesser som deg. Dette gjør vi for-
di personlige interesser og kjemi er 
viktig for at dere begge skal få glede 
av å tilbringe tid sammen.
 Du får også en kontaktperson 
som er tilgjengelig for spørsmål du 
måtte få underveis, og du får tilbud 
om veiledning i fellesskap med andre 
aktivitetsvenner.

Kanskje har du allerede en eller flere 
personer du besøker og gjør ting 

Aktivitetsvenn for demente
I tillegg har det vervet seg 3 aktivi-
tetsvenner, men 2 av disse har ikke 
vært koblet med en bruker. Noen av 
de som var med fra starten, har gitt 
seg i løpet av denne perioden.

Aktivitetsvennene har deltatt på 2 
erfaringskonferanser og har også 
bidratt med å informere om ord-
ningen på eldretreff. På erfarings-
konferansene har det vært viktig å 
gi aktivitetsvennene påfyll av gode 
opplevelser og kompetanse i form av 
diskusjoner om eventuelle problem-
stilling og deling av tips.

I Lurøy har vi bestemt at i tillegg til at 
man blir aktivitetsvenn for en dement 
person, kan man bli aktivtetsvenn for 
andre som melder at de ønsker en 
aktivitetsvenn. Dette med bakgrunn 
i at aktivitet kan være forbyggende 
mot demens, kanskje oppdages syk-
dommen tidligere og man kan sette 
inn tiltak som forsinker sykdommen. 
Å ha aktivitetsvenn kan forebygge 
ensomhet, noe som også kan forsin-
ke sykdommen.

Koronapandemien som kom i 2020, 
satte begrensninger for aktivitet mel-
lom venn og bruker, men de fleste 
har klart å holde kontakten. Det ble 
derimot vanskelig å verve nye, både 
venner og brukere, så derfor er det nå 
på sin plass å starte opp ordningen 
på nytt.

Vi har hatt ett informasjonsmøte på 
Lurøy innland i vår. Det kom ikke så 
mange, men vi håper at de som kom, 
verver seg. I høst planlegger vi ett 
nytt informasjonsmøte på Sleneset. 
Disse møtene er tilgjengelig for alle 
og man trenger ikke verve seg der 
og da.

sammen med? Hadde det da vært 
en ide å være en del av et nettverk 
som gir deg ekstra påfyll, der du kan 
få informasjon om demens og andre 
aldersrelaterte utfordringer og som 
du kan diskutere eventuelle problem-
stillinger med? I tillegg til at du er 
forsikret mens du er i oppdrag med 
din bruker. 

Hva er Aktivitetsvenn?
Når du får en aktivitetsvenn, blir du 
koblet med en person som har sam-
me interesser som deg. Dere gjør ting 
dere liker. Dere kan gå tur, spille spill, 
gå i teater eller på kino, fiske, male, 
eller bare møtes for en kopp kaffe 
og en prat. Målet er at tiden dere er 
sammen skal være til glede for beg-
ge. Hvor ofte dere møtes er opp til 
deg og din nye venn. 

Hvem er de frivillige 
 aktivitetsvennene?
Å ha en aktivitetsvenn skal være både 
givende og trygt for begge parter. Alle 
som melder seg som frivillig aktivi-
tetsvenn går gjennom et kurs, og får 
veiledning og oppfølging gjennom 
hele perioden. De får grundig infor-
masjon om sykdommen og hva den 
bringer med seg, slik at de er best 
mulig rustet til å være en støtte og en 
venn for mennesker med demens.

Hva skjer når du har ønsket  
deg en aktivitetsvenn?
Når du har meldt din interesse for å 
få en aktivitetsvenn, prøver vi å finne 
en frivillig som har samme interesser 
som deg. Det gjør vi fordi vi vet at 
personlige interesser og god kjemi er 
viktig. Dere skal begge ha glede av å 
gjøre aktiviteter sammen.

Hos Nasjonalforeningen for folkehelsen kan du lese mer om  
aktivitetsvennordningen: 
https://nasjonalforeningen.no/tilbud/aktivitetsvenn-for-personer-med-demens/
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Takk...

Kvina Auto AS
8752 Konsvikosen
Telefon:		 75	09	27	22
E-post:	 	 kv.auto@online.no
Internett:	 www.kvina-auto.no

Hos oss får du gratis Mobilitetsgaranti
og 5 års garanti på deler og arbeid!

Når	du	tar	servicen	hos	oss	får	du	12	måneders	Mobilitetsgaranti	og	
5	år/100.000km	garanti	med	på	kjøpet!	Du	heholder	
selvsagt	nybilgarantien	-	det	skulle	bare	mangle!	

Vi	utfører	service	på	alle	bilmerker	med	kvalitetsdeler!

Vi har et stort utvalg rekvisita og 
tilbehør til bil og fritid!
Vi	har	gode	tilbud	hver	måned.	Se	etter	avis	

og	katalog	i	postkassen.

Bruk	din	lokale	fagmann!

Se	ettertibuds-avis	i	posten!

PKK - Service - Reparasjoner - Dekk
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Beboere og 
 ansatte ønsker å 
gi en stor takk 
for minnegave 

Velkommen til Lurøy kommune,  
vår nye kollegaer!

Erlen Henriksen 
Kommunal fysioterapeut (33%) og 
fysioterapeut med avtalehjemmel 

Lurøy kommune (50%)
Som kommunal fysioterapeut job-
ber Erlen i hele kommunen med 
forebyggende og rehabiliterende 
tiltak. Han har avtalehjemmel med 
kommunen for å drive privat praksis 
på Onøy og Sleneset.
 Erlen ferdigstilte sin bachelor-
grad i fysioterapi ved NTNU i 2018 
med påfølgende år i turnustjeneste i 
Hemnes kommune og på Levanger 
sykehus. Han har etter endt turnu-
stjeneste jobbet som privatprakti-
serende fysioterapeut i forskjellige 
vikariater i Trønderlag, samt et år 
hos Moheia fysikalske. Erlen startet 
i ny stilling i Lurøy kommune Januar 
2022.
 Han er født og oppvokst på 
Tonnes og ser frem til å fortsette å 
jobbe i hjemkommunen sin.

gitt til Aldersund omsorgssenter 
i anledning 
Hjørdis Johansen 
sin bortgang.

Anja Catherina  
Martinsen Gretland 
Leder legetjenesten   

Anja kommer fra Sarpsborg, 
hvor hun har sin familie.
 Hun ble fast ansatt som 
leder for legetjenesten i 
Lurøy, 01.03.22.
 Anja bor i Lurøy, men vil 
pendle mellom Sarpsborg 
og Lurøy.
 Hun har sin bakgrunn fra 
salg, markedsføring og selv-
stendig næringsvirksomhet. 
I 2011 valgte hun å endre sin 
yrkesretning og utdannet 
seg til helsesekretær. Hun 
har siden jobbet hovedsake-
lig på legekontor, legevakt, 
sykehus, akuttmottak og 
innen spesialhelsetjenesten 
innen psykologi. 
 Anja kommer til Lurøy 
med ny bagasje, hvor hun 

tar med seg sine erfaringer 
og utvekslinger hun har fått 
gjennom tidligere jobber. 
Hun har hele livet jobbet 
med mennesker og har et 
brennende engasjement for 
faget. 
 Hun mener utveksling er 
viktig og hennes erfaringer 
mellom Nord-Norge – Lurøy 
og Østfold tar hun med seg.
 Anjas intensjon er at 
pasientene skal få den beste 
og trygge helsetjenesten 
hun har krav på. Hun har 
ambisjoner om å gjøre 
sitt beste for å finne gode 
løsninger, ta godt vare på 
Lurøyfjerdinger og sikre 
 stabilitet.

Vårryddedag på Kvarøy

Vårryddedag ble arrangert av Kvarøy 
 Lokalutvalg på Indre Kvarøy den 23.04. 
Det var godt oppmøte på dagen og over 30 per-
soner var med på ryddingen. Vi er veldig fornøyde 
med at både fastboende og hyttefolk var med på 
ryddingen. Det var også veldig mange barn og 
unge som ville være med. 
 Det er enighet blant deltakerne at situasjonen 
med marint avfall har blitt bedre de senere årene. 
Dette skyldes både at folk har blitt flinkere til å ryd-
de litt hele året, men også at man har fått ryddet 
en del gammelt avfall og at folk generelt har fått en 
mye bedre holdning rundt marint avfall. 
 Vi ryddet stort sett hele strandsonen på Kvarøy 
og i tillegg ble det ryddet langs de fleste veiene. 
Det var på forhånd bestemt at også Vedøyene og 
Brusøya skulle ryddes. Dette er viktige hekkeområ-
der for fugl, så det er områder vi mener det er viktig 
å holde orden. 
 Den totale innsamlede mengden avfall var på 
ca. 25 kubikkmeter.  
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Ordføreren har ordet...Ordføreren har ordet...

Med vennlig hilsen Med vennlig hilsen 

Håkon Lund Håkon Lund 
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WWW.BYGGTORGET.NO/KONSVIKBYGG-AS | E-POST: BYGGTORGET@KONSVIKBYGG.NO | TLF: 75 09 21 30 

Konsvikbygg og Nesna HUS, HYTTER, GARASJER OG SPIKERE
Vi bygger framtiden og gjør kommunen rikere!

Vel overstått påske! Våren er 
i rute, kjelden er ankommet i 
fjæra og lundefuglen er kom-
met til Lundeura på Lovund, 
tradisjon tro.
 Det ser ut som om at pandemien 
er på retur, håper vi kan riste den av 
oss snart.

I februar delte Lurøy kommune ut 
gullklokker for 2021, til ansatte som 
har jobbet i kommunen i 25 år.
 De som fikk klokken i denne 
omgang var Marit Sarrassen fra Kva-
røy, Rigmor Sandvær fra Lurøy, og 
Atle Henriksen fra Tonnes.
 Alle jobber fortsatt i Lurøy kom-
mune.

Samtidig ble Liv Laga-prisen delt ut. 
Prisen gikk til Bjørn Molvik fra Onøy.
 Bjørn fikk prisen for sin utrettelig 
innsats for rydding av søppel i skjær-
gården vår. Prisen bestod av et bilde 
og ti tusen kroner.
 Etter utdelingen, fikk mottakerne 
en god lunsj på rådhuset.
 Det ble en hyggelig stund, der pra-
ten gikk lett rundt bordet.

På Lovund ble ny bibliotekfilial åpnet, 
og er nå tatt i bruk.
 Biblioteket er flyttet ut av skolen 
og inn i et eget bygg like ved skolen.
På åpningsdagen ble det servert kaf-
fe og kake, hele dagen.
 Mange var innom for å ta den nye 
bibliotekfilialen i nærmere øyesyn.

Fergeleie på Tonnes er nå sendt ut på 
anbud, med frist frem til 20. april. Det 
blir spennende å se hvordan dette 
lander.
 FV 7410 Eidhaugen –Tonnes er 
under utbedring nå. Mange stikk-
renner er byttet, det er grøftet langs 
veien, siktforbedringer er gjort, utbe-
dring av møteplasser, med mere
 Denne delen av jobben skal være 
ferdig i slutten av april. Deretter skal 
en annen entreprenør frese opp 
asfalten på strekningen, og foreta 
dybdestabilisering av veien.
 Det legges deretter nytt dekke på 
veien. Denne delen skal være ferdig 
før sommerferien. Etter ferien blir 
strekningen asfaltert, og nytt aut-
overn montert der det er behov.
 Hele prosjektet, både veien og 

fergeleiet har en total kostnadsram-
me på 187 millioner.

Liafjell- tunellen på FV 17 er endelig 
ferdig. Den ble åpnet for trafikk på 
fredag ettermiddag 22. april.
 Resultat ble veldig bra. Takk for 
all utvist tålmodighet. Kjør forsiktig.

Fra 4. april ble korrespondansepunk-
tet for Nordlandsekspressen og Hel-
gelandspendelen endret fra Stokkvå-
gen til Onøy.
 I den forbindelse har fylkeskom-
munen gjort noen tilpasninger i rute-
tabellene for hurtigbåt og ferge.
 På tross av høringer og flere 
møter, har ikke fylkeskommunen 
imøtekommet Lurøys krav om å opp-
rettholde anløp av Lovund og Slene-
set på retur fra Træna på kvelden.
 Disse anløpene har vært utført 
på signal, og har bidratt til kortere 
reisetid for de som reiser fra disse to 
kretsene, for å korrespondere med 
Nordlandsekspressen på tur sørover 
mot Sandnessjøen.
 Nå må de ta båten på tur ut til 
Træna, for så å reise i retur, for vide-
re korrespondanse. Det medfører 
lengre reisetid, i tillegg må reisende 
krysse Trænafjorden to ganger.
 En dårlig løsning for de reisende.

Kommunal og forvaltningskomite-
en og fylkesordfører var på besøk i 
Lurøy 15. og 16. mars.
 De kom til Lovund i Lurøy på tirs-
dags kveld og etter at ordfører hadde 
ønskes velkommen og informert litt 
om Lurøy, ble det middag på kvelden.
Neste dag var det møte i Nova Seas 
lokaler på Lovund. Ordfører presen-
terte kommunen, med sin desentrali-
serte struktur.
 Komiteen ble informert om utfor-
dringer og muligheter, om budsjett-
prosess, inntektssystem, lokalutvalg, 
omsorgsutbygging.
 Ordfører snakket også litt om 
det politiske Lurøy, fra kretslister til 
politiske lister og kommunestyrets 
nedleggelse av verv (1986)
 Tre bedrifter presenterte sine virk-
somheter. (Nova Sea, Lovundlaks, og 
Aquarius.)
 Komiteen takket for et hyggelig 
og godt besøk i Lurøy, før ferden gikk 
videre til Nesna.
 Ordfører har inntrykk av at komi-

teen var opptatt av Lurøy kommunes 
utfordringer, spesielt den desentrali-
serte strukturen vår.

Fiskeri og havminister Bjørnar 
 Skjæran la ned grunnsteinen til Nova 
Seas nye slakteri på Lovund  
fredag 18. mars.
 Arbeidet med å etablere tomt til 
slakteriet er i full gang. Stein som tas 
ut på Nesna for å etablere landbasert 
oppdrettsanlegg, føres med lektere 
til Lovund, og blir til ny slakteritomt.
 Totalkostnadene for nytt slak-
teri er beregnet til 1 milliard kroner. 
Det er nok den største innvesterin-
gen som er gjort, så langt i Lurøys 
 historie.

I siste kommunestyre, den 30. mars, 
vedtok et enstemmig kommunesty-
re støtte til ny flyplass i Mo I Rana. 
Prosjektet ble støttet med inntil 2 
millioner.
 Ny flyplass på Mo vil utvilsomt 
være til nytte for alle Lurøyfjæringer. 
Det vil nok bidra til bedre rekrutte-
ringsmuligheter både for offentlig 
virksomhet og private bedrifter.
 En ny og større flyplass vil være 
positivt for hele regionen, og gi nye 
reisemuligheter både fra, og ikke 
minst til hele Helgeland.
 Mange næringsaktører og privat-
personer i Lurøy har støttet opp om 
dette prosjektet.

Samme kommunestyret behandlet 
en sak om bosetting av flyktninger. 
Det ble i saken vedtatt at Kom-
munestyret ber administrasjonen 
saksbehandle henvendelsen fra IMDi 
om bosetting av flyktninger. Saken 
legges deretter frem for politisk 
behandling, i et ekstraordinært kom-
munestyremøte.

I en annen sak i samme møte ble det 
vedtatt å innføre helårsåpne barne-
hager i Lurøy, fra sommeren 2023.
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Steinkjerringa Les Steinkjerringa på nett:
www.luroy.kommune.no

KOMMUNAL AVIS  
Ansvarlig utgiver:  
Lurøy kommune

Opplag: 1300 
(gratis til alle husstander  
i Lurøy)

Abonnement utenbygds:
kr. 200,- pr. år

Som leser vet du bedre enn oss hva du er interessert i å lese 
om! Send oss gjerne en epost, slik at vi får vite mer om hva 
du vil ha! Kjenner du til historier, begivenheter, personer, orga-
nisasjoner, som du mener Steinkjerringa bør dekke, setter vi 
pris på å høre fra deg!
 Har du lyst til å fortelle en historie med egne ord, slå på 
tråden eller send oss en mail, så kan vi avtale nærmere. Men 
husk, Steinkjerringa er ikke en politisk avis!
Innspill og bilder sendes til mailadresse: 
steinkjerringa@luroy.kommune.no

Publikumsbilder
Har du fine bilder fra Lurøy 
som du vil la oss bruke til 
å presentere kommunen, 
send gjerne til redaksjonen, 
sammen med navn på foto-
graf og gjerne en liten tekst. 
De to beste bild ene som 
mottas mellom hver utgivelse 
publiseres i Steinkjerringa.  
Innsender av vinnerbilder vil 
motta en liten påskjønnelse i 
posten.Grafisk produksjon: tf-grafisk as – 8890 Leirfjord / t: 911 79 631 / www.tf-grafisk.org

Trapper
Det lager vi i alle varianter
Flere forskjellige rekkverkstyper
Sjekk vår hjemmeside for inspirasjon

8743 Indre Kvarøy – Tlf. 750 91 070 – mail: adm@snekkerfabrikken.no
www.snekkerfabrikken.no

polarkraft.no

M
ar

tin
 L

os
vi

k

Narvik | Svolvær | Sortland | Myre | Fauske | Bodø 

Vi heier på deg som jobber dugnad, steker vafler, 

stryker uniformer, sorterer noter, tramper takten

og elsker det.
Fordi ekte nordlendinger handler 

lokalt og støtter lokale krefter.

Nå kan ditt lag eller forening 
søke om 10.000,- i støtte fra 

Polar Kraft-fondet på 
www.polarkraft.no

Alt vi gjør i dag, er med 
tanke på i morgen.
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SSlekters gang lekters gang

✁

for Lurøy og Aldersund menigheter
Forbehold om endringer.  

Følg med på annonsering og oppslag.

Døpte:
19.2.2022 
Sofie Eir Danielsdottir Larsen, Lurøy
13.3.2022 
Agnes Fløtten Bostrøm, Lurøy

Døde:
ALDERSUND GRAVPLASS:
14.01.2022  
Hjørdis Johanne Johansen
11.02.2022 
Trond Are Andersen

LURØY GRAVPLASS:
15.02.2022 
Kirsten Helga Hagen 

KONSVIK GRAVPLASS:
21.01.2022  
Berit Alfrida Teigen
21.01.2022 
Bjørnar Osmo

MOFLAG GRAVPLASS:
11.03.2022 
Roy Henrik Sinkaberg

LOVUND GRAVPLASS:
11.01.2022  
Katrine Kristine Thommassen

Dato  Sted 
Mai
08.05.2022 Lovund kirke

17.05.2022 Lurøy kirke

21.05.2022 Moflag kirke

26.05.2022 Aldersund kirke

28.05.2022 Bekkestua

Juni 

04.06.2022 Lovund kirke

05.06.2022 Lurøy kirke

12.06.2022 Aldersund kirke

19.06.2022 Lovund kirke

19.06.2022 Moflag kirke

Juli 

03.07.2022 Stuvland bedehus 
  NordSolvær

4516 3596 311

ALDERSUND SOKN: 
Aldersund kirke 26. mai
Kari Selnes Frogner
Marius Haugen

LURØY SOKN:
Sleneset: Moflag kirke 21. mai
Ingrid Johansen Sinkaberg
Sofie Edvardsen

Indre Kvarøy: Båtmuseet 28. mai
Benjamin Knutsen

LOVUND
Lovund kirke 4. juni
Emelius Kristiansen
Pia Celine Nergård
Norah Myhre Nergård Pedersen
Kristina Edel Lovund

LURØY/ONØY:
Lurøy kirke 5. juni
Amanda Løvdal Djønne
Georg Martin Arntsen
Hallvar Stensland Nystad
Kristoffer Henriksen
Mina Madelen Harr Stücken
Natalie Nordås
Sunniva Chun Nilsen

Konfirmanter  
2022Lammet heter April, og er en tvil-
ling. Moren ville bare ha den ene 
tvilling, og avviste April like etter 
fødselen. Når hun var en uke gam-
mel ble hun med matmor på jobb. 
Planen er at hun skal få være med 
til barnehagen resten av sommeren. 
 Siden hun ikke har en sauemor 
til å passe på seg, er hun mye inne i 
huset hjemme på gården, og med til 
Konsvik på dagtid. Det hadde ikke 
blitt bra for henne å være alene i 
fjøsen over lengre perioder. Sauen 
er et hypersosialt dyr, og fullstendig 
avhengig av flokken sin. Ute blant 
flokken er det større sannsynlighet 
for å bli tatt av reven, når hun ikke 
har en mor å gå sammen med. 
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«I vår og sommer får 
Konsvik barnehage et 
ekstra «barn» på av-
delingen. Pedagogisk 
leder Christina har 
steinaldersau hjem-
me, og har i år fått 
bare ett flaskelam.

 I barnehagen er hun godt mottatt! 
April trives med barna, som elsker å 
løpe sammen med henne. De synes 
det er spennende, og litt rart, at hun 
går med bleie og drikker fra tåteflas-
ke, akkurat som en baby. 
 Vi undrer oss mye sammen over 
April. Hva er klovene for noe, og hvor-
for er de harde? Hva er navlestreng? 
Hvorfor ville ikke moren ha henne? 

Hva liker hun å gjøre? Hva liker hun å 
spise? 
 Barna lærer mye empati, øver på 
å tolke ikke-verbal kommunikasjon 
fra lammet, og utøver omsorg for den 
lille skapningen. Både ansatte og for-
eldre blir gjort ekstra oppmerksom 
av verdien av å bo «på bygda» når vi 
får slike muligheter!




