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Det er nytt skoleår på Lovund 
skole og med fører ofte noen nye 
fjes, et av de er Sondre Godeholt. 
I vår satt Sondre på skolebenken 
i Bergen og skrev en master-
oppgave om tyske propaganda-
dikt. Lite visste han, at bare om 
noen måneder skulle han stå 
foran en klasse på øya Lovund 
på helgelandskysten og undervi-
se en gjeng nordlendinger. 
Hva var det som fikk deg til å bli 
lærer? 
• Det var egentlig veldig tilfeldig. Min 
far fikk høre fra sin far at han aldri måt-
te bli lærer, og det fikk jeg også høre av 
min far gjennom oppveksten. Fjerde 
året på studie, hadde vi langpraksis. 
Det var da jeg skjønte at lærer var noe 
for meg, til tross for det jeg ble fortalt 
gjennom oppveksten. Etter jeg hadde 
prøvd og feilet litt på andre studier kom 
jeg frem til at tysk var noe jeg var god 
til på videregående, så fortsatte jeg 
med det og sammen med lektorutdan-
ning førte det til flere muligheter enn en 
vanlig utdanning i språk ville gjort.  

Hvorfor valgte du å ta jobb på 
Lovund?  
Jeg søkte fordi det var lyst ut stilling 
her. Jeg hadde ingen plan om å flytte 
hit i utgangspunktet, det eneste jeg vis-
te var at jeg ville prøve noe annet enn 
Sør-Norge. I Nord-Norge er det også 
mange 100% stillinger som er lyst ut. 
Jeg fant ut at jeg ville ha arbeidserfa-

ring, så da søkte jeg der det var jobb.  

Hadde du noen forventninger når du 
kom frem til Lovund?  
• Jeg visste ikke helt hva jeg skulle 
forvente. Jeg har jo googlet meg fram 
til at det er 500 innbyggere og 80 elever 
på skolen, men jeg ante jo ikke hvilket 
trinn jeg kom til å få. Jeg bare gledet 
meg jeg. 

Hvor bodde og hva gjorde du før du 
flyttet til Lovund?  
• Før jeg flyttet til Lovund, bodde jeg 
i Bergen, der jeg studerte på univer-
sitetet. Jeg studerte noe som heter 
lektorutdanning med master i frem-
medspråk. Så i vår skrev jeg en master-
oppgave om tyske propagandadikt fra 
1929-1943. 

Er det noe på Lovund du kunne ønske 
vi hadde, som du hadde tilgjengelig 
der du bodde før (aktiviteter, butikker 
andre muligheter)?  
• Det blir jo en del netthandling. Jeg 
hadde ikke sett for meg at jeg skulle 
sitte å handle håndkle-knagger på net-
tet. Også det med døgnåpne butikker, 
som jeg er vant med fra byen, ble en 
omstilling. Men at jeg kan handle blod-
ferske reker på kaiet, er noe jeg ikke 
var vant til. Jeg har ikke hatt så mye tid 
til å opprettholde gitarspillingen min 
før, men her på Lovund så har jeg tid til 
det, så jeg har meldt meg inn i musikk-
foreningen.  

Så du interesserer deg for musikk? 
• Ja! Jeg har spilt gitar, av og på, 

siden jeg var 12 år. Jeg hadde instruk-
sjon fram til jeg var 18/19 år.  

Når du selv gikk på skole, hvordan 
trivdes du og hvordan hadde du det? 
• Jeg trivdes for det meste ganske 
greit, men jeg hadde få venner. Venner 
var ikke noe jeg hadde i overflod og på 
videregående byttet jeg mye mellom 
gjenger, fordi det var liksom ikke en 
type gruppe som passet for meg. Det 
fant jeg egentlig ikke før jeg flyttet til 
Bergen og begynte med karate. Men 
sånn var det egentlig på studiet også: 
jeg ble kjent med folk på lesesalen, 
men etter første semester ble vi delt 
opp, fordi noen skulle ta engelsk mas-
ter, andre skulle ta fransk og noen skul-
le ha tysk. Sånn at de jeg hadde brukt 
et halvt år på å bli kjent med forsvant 
hver sin vei. Men alt i alt har jeg alltid 
hatt det greit på skolen og aldri mistriv-
des.  

Påvirker hvordan på hadde det selv 
da du gikk på skole, hvordan du opp-
trer som lærer? 
• Ja, det gjør det helt sikkert uten at 
jeg er klar over det, men er jeg jo helt ny 
så jeg går jo i omtrent alle fellene jeg 
kan. 

Det går noen rykter rundt om at du 
driver med karate, er dette noe du vil 
innføre på Lovund? 
• Jeg har hørt med idrettslaget om å 
opprette en karategruppe, så om ting 
går som det skal, blir jeg nok å starte 
opp med karate etter høstferien.  

I Norsk fordypning på Lovund skole har klassen hatt ulike oppdrag i september. Ella 
og Erle har laget en fin sak om en nytilsatt lærer ved Lovund skole. Steinkjerringa fikk 
mail fra lærer, Anita Klette, som mener dette arbeidet fortjener en plass i kommuneavi-
sen. Vi er helt enige! Vi ønsker samtidig å oppfordre andre unge til å sende inn bidrag 
til artikler og/eller tips til saker redaksjonen bør ta tak i.

Fra skole benken 
i  Bergen, til 
 kateteret på den 
lille øya Lovund 
Av Erle Johanna Sølna og 
Ella Olvik i 10. trinn

Valget gikk av stabelen 12. og 13. 
september da vi har to-dagers 
valg i Lurøy. Før det har det vært 
mulig å tidligstemme i perioden 1. 
juli til 9. august og forhåndsstem-
me fra 10. august til og med 10. 
september. 

Nytt ved dette valget var at vi måtte plan-
legge for at det kunne bli korona-utbrudd og 
vi måtte derfor ha ekstra smitteverntiltak. 

Ett av tiltakene ble å ha to dager forhånds-
stemming i de kretsene vi har brukt å 
ha forhåndsstemming i tidligere, og at 
stemmestyrene der tok imot stemmene. 
Forhåndsstemmingen ble avviklet på de 
samme dagene i hele kommunen, nemlig 
23. august og 2. september. Oppmøtet var 
formidabelt og tett på halvparten av stem-
mene totalt i Lurøy ble avgitt ved forhånds-
stemming i Lurøy og andre steder i Norge 
og på Svalbard. 

Et annet tiltak var at stemmestyrene ble 
utvidet med ett medlem til fire. Det fjerde 
medlemmet skulle organisere en ev kø i og 
like utenfor valglokalet. Ved forhåndsstem-
ming er det kun krav om to stemmemotta-
kere og det fungerte godt, så i ettertid ser 
vi at det kanskje ikke var behov for fire på 
selve valgdagene. Vi tar det med i evalue-
ringen.

På søndag var valglokalene åpne mellom kl 
13.00 og 16.00 pluss at de tre største kret-
sene hadde åpent en time lenger til kl 17.00. 
På mandag hadde de tre største kretsene 
åpent fra 12.30 til 16.30, mens de andre 
hadde åpent fra kl 13.30 til 16.30, altså en 
time kortere. Åpningstidene har blitt satt på 
bakgrunn av erfaringer fra tidligere valg om 
når folk kommer for å stemme. 

Nytt av året er at dette valget ble opptalt 
sentralt og ikke fordelt på krets. Begrun-
nelsen for det er at forhåndsstemmer ikke 
fordeles på krets og at stemmene avgitt på 
valgdagene dermed ikke vil gi et reelt bilde 
av hvordan de forskjellige kretsene i Lurøy 
stemmer. 

 

Stortingsvalget 2021

Her er en oversikt over stemmetallet for noen av partiene:

De nøyaktige tallene på disse og alle de andre partiene som stilte til 
valg i Nordland i 2021, framkommer i tabellen under:

Valgdeltakelsen ved stortingsvalget 2021 i Lurøy endte på 76,97 %, 
med hhv 38,10 % på forhåndsstemmingen og 38,87 % på valgdagene.

Sametingsvalget 2021
Lurøy kommune tilhører Sørsamisk valgkrets. Siden vi har mindre enn 30 registrerte i samemanntallet, var det kun 
mulig å forhåndsstemme til sametingsvalget.
 Valgdeltakelsen for sametingsvalget ble på 100% da alle som står i manntallet, stemte. Stemmene deres ble sendt 
til Sørsamisk valgkrets for opptelling sammen med de andre kommunene i valgkretsen.
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Ahmed er 26 år og 
har nettopp flyttet til 
Lovund. Der skal han 
ta imot unge og voks-
ne som ønsker å ta del 
i de aktivitetene som 
er på Ctrl Makerspace. 
Ahmed kommer opprin-
nelig fra Palestina og er 
født i  Syria. «Jeg flytta 
til  Norge sammen med 
familien min (far, mor og 
to søsken) i 2013.»

Han var ferdig på Nord Univer-
sitet våren 2021, innen film og 
tv-produksjon, og begynte å se 
seg om etter ledige stillinger 
innen faget. Han var innom flere 
intervju, bla i TV2 og ENIVEST, 

men bestemte seg for at stillin-
gen i Ctrl Makerspace var den 
mest interessante og utfordren-
de.

«Jeg er en person som liker å 
ta ansvar og Ctrl Makerspace 
er et prosjekt som gir meg 
mye ansvar. Stillinga kan bli 
viktig for ungdom, voksne og 
næringsliv i Lurøy, og den består 
av flere oppgaver som skaper 
en kobling mellom ungdom og 
teknologi i området. Jeg har 
trua på at Ctrl Makerspace kan 
spille en rolle i hverdagen til 
både ungdom og voksne i Lurøy. 
Denne stillingen er veldig viktig 
for meg personlig også. Den 
gir meg muligheten til å utvikle 
meg, samt tar meg med på et 
nytt eventyr på Lovund.»

Det var ikke en enkel avgjørelse for 
Ahmed å flytte til Lovund. «Jeg måtte 
tenke meg godt om før jeg bestemte 
meg, men med snille og sosiale folk, 
samt veldig interessant stilling føles 
avgjørelsen rett for meg.»
 «På senteret får jeg jobbe med 
unge talenter som kan få til fantas-
tiske resultater ved riktig utvikling 
og veiledning. Senteret skal være en 
sosial møteplass med nye og kreative 
ideer og det som blir spennende med 
jobben min er å få veilede disse ide-
ene. Jeg ser også frem til at senteret 
skal arrangere aktiviteter som blander 
læring med underholdning.»

Ahmed er opptatt av at dette ikke skal 
være en videreføring av skoledagen, 
men å la de unge jobbe med interesser 
og å gi dem frihet. Brukere av senteret 
skal få utfolde sine ideer. «Min jobb 
som leder er å støtte disse ideene og 
å veilede dem til å nå målet. Ungdom 
liker å ha det gøy på fritiden derfor skal 
jeg alltid sikre at aktivitetene er basert 
på frivillighet. Senteret kan også spille 
en rolle i næringslivet. Mange bedrifter 
vil kunne benytte Ctrl Makerspace 
innen markedsføring. Med et selv-
betjent fotostudio og podkastrom lig-
ger det mange muligheter.»

Ahmed ønsker også at de som ikke 
har erfaring, men som ønsker å lære, 
kan komme til senteret. Gjennom 
introduksjonskurs, eller ved å møte 
opp å få veiledning, kan alle som vil 
bli brukere.

«Ctrl Makerspace skal prøve å lyse 
opp den mørke vinteren vi har i vente 
med mange spennende aktiviteter. 
En del er allerede planlagt, noe skal 
kjøres på scenen i fellesområdet, 
mye blir kjørt gjennom introduksjon 
og eget initiativ, og noe kommer som 
påmelding, som for eksempel Lego 
League og UKM.»

Ctrl Makerspace er et levende senter 
som skal fornye seg og vokse i takt 
med engasjementet hos de som 
bruker det og aktiviteten som skjer. 
Vi håper at mange vil benytte seg 
av dette tilbudet og at teknologi og 
nyskaping skal få blomstre.

«Kystinkubatoren var initiativtaker 
til dette prosjektet, og jeg skal jobbe 
tett sammen med dem for å skape 
innovasjon og spennende prosjekter 
på Ctrl Makerspace.»

– aktivitetsleder  
på Ctrl Makerspace

Si «Hei» til 
Ahmed... 

Et senter for innovasjon og tekno-
logi, som kan føre til nye produkter 
eller tjenester som vil bidra til vekst 
og utvikling i Lurøy og på Helgeland. 
Senteret skal være åpent for alle 
fra 12 år, men har som mål å ta inn 
unge med lavere alder etter hvert, 
men man er nødt til å opparbeide en 
kompetanse på dyrt utstyr før man 
åpner opp for yngre deltakere.
Sentrumsgården på Lovund 
Åpner i oktober 2021

Inneholder ulike arbeidsrom:
Programmering - Utvikling av robot-
teknologi der man jobber med 
utstyr som fungerer slik det ville 
gjort i fullskala.
Prosjektrommet Bilde – og filmredi-
gering, digital tegning, animasjon og 

design. Vi satser sterkt 
på lokale produksjoner 
av film, foto og annen 
digital kunst.
3D-printing - åpner opp 
for nye læringsmåter 
hvor en kan være med 
på alle faser av pro-
duktutviklingen, fra 
visualisering til design 
og produksjon.

Lyd og lysprogrammering - her kan 
de sette opp en lydkilde og få den 
lyden de ønsker, samt programmere 
lys som for eksempel passer til 
lyden eller et eksklusivt lysshow. 
Dette skal være tilgjengelig i felles-
området, hvor det også blir satt opp 
en liten scene. På denne scenen 
kan en arrangere foredrag, mindre 
konserter, åpen mic og standup.
Fotostudio - utforske ulike fototek-
nikker under stabile forhold i foto-
studioet. Studioet vil også ha ulike 
bakgrunner til ulike settinger, slik 
som greenscreen for film og svart 
og hvit bakgrunn for fotografering.
Streaming – opprigging til stream 
og gjennomføring. Aktiviteten vil 
samarbeide tett med programme-
ring og lyd- og lysteknologi.
Podcast – produksjonspakke som 
er godt egnet for både podcast og 
radio, og er egnet for både nybegyn-
nere og profesjonelle.
En av målsetningene med prosjek-
tet i Kystinkubatoren var å legge 
til rette for at unge og voksne kan 
gå fra å være bruker til å bli skaper, 
med teknologi som verktøy.

Hva er Ctrl Makerspace?
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Nybygget på Bra-Pro sto ferdig til 
bruk i juni 2021. Det er Lurøy Bygg 
som har vært totalentreprenør. Det 
nye bygget inneholder butikk, to 
kontorer, et møterom og rullestoltoa-
lett i hovedetasjen. I kjelleren er det 
toalett/dusj og et produksjonsloka-
le på ca. 70 m2. Det nye bygget er 
finansiert av oppsparte midler, støtte 
fra Lurøy Kommune og lån. 

Bygget ble planlagt i forbindelse med en sam-
arbeidsavtale mellom Bra-Pro og kommunen 

Nybygget 
på Bra-Pro

BRUK
REFLEKS!

hvor Bra-Pro skulle starte et dagsenter i bygda som 
et lavterskeltilbud på ettermiddag, kveld, helg og hel-
ligdager. Dagsenteret er bygget i de gamle lokalene, i 
tilknytning til kjøkken og kantine. 

Dagsenteret har Brapros egne ansatte pusset opp. 
Her er det kjøpt inn nye møbler og utstyr. Gruppebord, 
arbeidsbenker, sofagruppe, TV og biljardbord. Her kan 
man spille spill, legge puslespill, strikke, sy, se på TV, 
spille PlayStation, spise god mat etc…. Dagsenteret 
brukes til vanlig produksjon på dagtid. 

Monica og Trude legger varer i hyllene på den nye butikken

Arbeidsleder Ragnhild 
holder styr bak kassen.

Dagsenteret hvor det produseres varer på dagtid. Nykontoret til sjefen.

Produksjonslokale i kjelleren. Det er ikke bestemt helt hva 
det skal brukes til. 

Eiketrapp fra Kvarøy Snekkerfabrikk

 Det nye møterommet. Møterommet er allerede viden kjent med 
sin utrolige utsikt fra de store vindene. Møterommet kan leies 
for grupper på inntil 8 personer. 

TV-kroken hvor man i helgene kan se på «Skal vi danse» 
og spise pizza

 Biljard for de som ønsker det…
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Sakriannaplassen, ligger 
i et område som kalles 
Finnlægran. Området var 
tidligere samlingsplass 
og kalvingsland for rein. 
Reindriftssamene flyttet 
mellom vinterbeite på 
ytterkysten og øyene, og 
vår- og sommerbeite len-
gre inn i landet. 
Fast samisk bosetting på Finn-
lægran kjenner vi fra slutten av 
1800-tallet. Her oppe, 200 meter 
over havet, bodde samekvinnen 
Sakrianne Pedersdatter sammen 
med ektemannen svensk-Ol´Lar-
sa. Sakrianne var født i 1850. De 
giftet seg i 1889 og flyttet hit. Her 
ses restene av det som var ei lita 
stue og et lite fjøs. I huset var kun 
ett rom med ett vindu. De hadde 
vedovn, et lite bord, to stoler og en 
sengebenk. Det var ikke plass til å 
sitte mer enn to til bords samtidig. 
I den lille fjøsen hadde de ei ku og 
et par sauer. Til fôr brukte de det 
saftige myrgraset, og litt bjørke-
ris i tillegg utover våren. Svensk 
Ol´Larsa var vedhogger og tre-
skjærer. Han lagde auser, sleiver 
og visper som han solgte til folk i 
bygdene omkring. 

Ekteparet hadde ikke mye å rutte 
med, noe som framgår i følgen-
de fortelling om Sakrianne: Hun 
skulle servere gjester i forbindelse 
med mannens begravelse i 1899. 
Hun satte mat og tallerkener på 
bordet, men gafler manglet. Da 
folk spurte etter bestikk, skal 
hun ha svart: Eg ork´ikkje ta fram 
gaflan førr et eineste måls mat!
Etter mannens død, flyttet Sakri-
anne fra plassen etter kort tid. 

Den samiske bosetningen på Hel-
geland strekker seg langt tilbake i 
tid. Både fast bosetting og noma-
disk reindrift har satt spor etter 
seg i terrenget, i muntlige fortellin-
ger og i stedsnavn. 

Havet har til alle tider vært 
spiskammer for samene langs 

Sakriannaplassen
kysten. Vi vet at fastboende samer 
på 1500-tallet betalte skatt i form av 
fisk. Jakt og fangst var også viktig. I 
tillegg drev de fehold og åkerbruk. 

Historiske kilder forteller hvor det 
har bodd samer på Lurøy fastland. 
En kilde fra 1729 beretter at Jon Finn 
bodde her i Kvina. Gammen hans kan 
ha gitt navn til stedet Finngammen. 
Det har også vært samisk bosetning 
i Aspdalen, Konsvik, Kvinurda, Lang-
nes, Molvika, Olvikvatnet og Alder-
sundet.

Mye tyder på at fastboende samer 
levde nokså likt den øvrige befolk-
ningen: Samen Lasse Joenssen i 
Aspdalen drev et kombinasjonsbruk 
på 1700-tallet. Han hadde to kyr, ei 
kvige, tre sauer og tre lam, båt og 
sildgarn. Samekvinnen Randi Johan-
nesdatter døde som losjerende i Asp-
dalen i 1790. Hun etterlot seg vanlige 
kjøpesklær av bomull, flanell og silke, 
og lite hjemmevevd tøy.

Reindrift
Reindrifta har fulgt faste ruter i umin-
nelige tider. De har hatt vår-sommer-
og høstbeiter i innlandsområdene, 
og vinterbeiter på øyer og holmer. 
Lite reinlav og vanskelige værforhold 
medførte et komplisert vekselbruk 
av beiter. Reindriftas tradisjonelle 
bruksområder er markert på kartet 
ved siden av. 

Fortellinger viser at det har vært tett 
og godt forhold mellom reindrifta og 
den øvrige befolkninga, med bytte av 
varer og tjenester. Reinsvømmingen 
til øyene var arbeidskrevende. Lokale 
fiskere rodde etter flokken for å kun-
ne plukke opp utmattede dyr. 

Navn på finn
Langs hele Helgelandskysten finnes 
stedsnavn med forstavelsen finn. 
Dette er en gammel betegnelse på 
samer. De eldste finn-navnene kan 
være mer enn 2000 år gamle, mens 
andre skriver seg fra de siste hundre-
årene. Stedsnavn med forstavelsen 
finn forteller om samisk bosetning, 

deltakelse i fangst, fiske og handel. 
Noen stedsnavn på finn forteller 
hvem som har bodd på stedet, som 
Nilsfinnkilden og Finnkaristeinen i 
Aldersundet.

 Arkeologiske kulturminner
I terrenget finnes spor som forteller 
om levesett, men også om tro og ritu-
ell praksis. To steder gir et innblikk i 
samenes gamle religion:

I Sørfjorden i Rødøy ligger Finnkona. 
Det er en liten, glattskurt holme. 
Ifølge gammel tradisjon er dette et 
offersted. Ofring var en viktig rituell 

handling i den samiske kulturen. Van-
lige offer var tran, fiskeslo, kjøtt, blod 
eller metallgjenstander og mynter.  

På fastlandet, noen kilometer sør-
vest for Finnkona, er det funnet et 
bjørneskjelett i en heller. Dette har 
trolig vært en bjørnegrav. Samene 
anså bjørnen som et hellig dyr med 
spesielle egenskaper. Det var viktig å 
opprettholde et godt forhold til bjør-
nen, og den ble behandlet med stor 
respekt. Etter bjørnejakten ble byttet 
hedret med et rituelt måltid.  Beinene 
ble gravlagt i huler og hellere. 

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
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Bakgrunn
Kvina Vel har i mange år brukt 
stien opp til Sakriannaplassen 
som kjent og kjært turmål. 
Turen er også en av kommu-
nens mange «telltur-turer». 

I fjor tok Ingvild Larsen fra 
Sametinget kontakt med Rag-
nar Selnes fra Helgeland Muse-
um avd. Grønsvik og Jostein 
Solvang fra Kvina Vel. 
 Ønsket var å få til et sam-
arbeid om å få markert denne 
samiske bosetningen både 
ved å besørge gode informa-
sjonsskilt, ruste opp stien, 

bedre fremkommeligheten opp 
til tuftene og lage en formell 
markering av denne samiske 
historien. 

Sametinget bevilget midler til 
nye informasonskilt på ung-
domshuset og oppe ved selve 
Sakriannaplassen, ny klopping 
av stien og til en markering av 
begivenheten.

Jostein Solvang har vært pri-
mus motor i arbeidet.

Søndag 19. september var dagen for 
den høytidelige åpningsmarkeringen 
av Sakriannaplassen
 37 personer møtte frem til mar-
keringen som startet på Kvina Vel 
sitt forsamlingshus. Ragnar Selnes 
åpnet arrangementet med å ønske 
velkommen, før Sametingets Henrik 
Olsen, som kom reisende helt fra 
Mandalen i Nord-Troms for å delta, 
holdt tale. 

Varaordfører, Morten Olsen, trakk i 
sin tale frem den samiske kulturen 
på innlandet og betydningen av å ta 
vare på våre samiske kulturminner. 
Han berømmet Jostein Solvang for 
innsatsen han har lagt ned i arbeidet 
med Sakriannaplassen og løypen. En 
viktig ildsjel og primus motor som 
fikk utdelt blomster som takk for 
engasjementet!

Den nye Sakriannaplassen ble offi-
sielt åpnet ved snorklipp av Same-
tingsrådets Henrik Olsen og vara-
ordfører Olsen.

Roy Kappfjell fortalte om samisk 
bosetning på Helgeland, samiske tuf-
ter man har funnet og arkeologiske 
undersøkelser som er gjennomført.

Inga Lill Sundseth fra Helgeland 
Museum avd. Hattfjelldal holdt fore-
drag om samisk kultur. Inga Lill er 
selv en slektning av Sakrianna.

Toamma Bientie bød de fremmøtte 
på tradisjonell joik. Hans datter, 
Kaja-Regine Sætermo Bientie, frem-
førte sang som ifølge noen av gjes-

Sakriannaplassen

Ragnar Selnes fra Helgeland 
Museum avdeling Grønsvik 

ønsker velkommen
Tale ved Sametingets råds-
medlem, Henrik Olsen

Jostein Solvang mottar blomster fra varaordfører, Morten Olsen som 
takk for den flotte dugnadsinnsatsen han har lagt ned i prosjektet.

Snorklipping ved same-
tingets rådsmedlem, 
 Henrik Olsen og varaord-
fører Morten Olsen

En flott informasjonstavle pryder nå 
Kvina Vel sitt forsamlingshus, som 
også markerer starten på turen opp 
til Sakriannaplassen. 

Middagsservering til de fremmøtte

Toamma 
Bientie, 
sammen 
med fruen 
Anne Berit 
Sætermo og 
Kaja-Regine 
Sætermo 
Bientie, 
serverte 
nydelig mat. 
På bildet, 
Toamma og 
Kaja-Regine.

tene, Nina Østrem og Annveig Moen, 
var så nydelig at det var vanskelig å 
holde øyet tørt.

Det ble servert en flott middagsmeny 
bestående av reinskav, grønnsaker, 
potet og samiske lefser (tynnbrød). 
Til maten fikk gjestene servert hver 
sin flaske med hjemmelaget blåbær-

saft. Desserten bestod av sjokolade-
kake med trollkrem og tyttebær.

Arrangementet ble avsluttet med at 
ca. 20 av deltakerne vandret opp til 
Sakriannaplassen hvor det ble ser-
vert bålkaffe ved tuftene av Sakrian-
naplassen.

Toamma underholdt 
også gjestene med 
joik. 

Kaja-Regine Sætermo Bientie 
fremførte flott sang.

Foredrag ved Roy 
Kappfjell

Foredrag ved Inga Lill Sund-
seth fra Helgeland Museum 
avd. Hattfjelldal.
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Onsdag 15. september hadde 1.- 3. 
klasse på Onøy/Lurøy oppvekstsen-
ter besøk av ordføreren i forbindelse 
med temaet «her bor vi – Lurøy kom-
mune». Elevene hadde laget spørs-
mål på forhånd som de fikk spørre 
han om. Etterpå tegnet og skreiv vi 
fra besøket. Elevene var nysgjerrige 
på ordførerkjedet og hva han gjorde 
på jobb som ordfører. Ordføreren 
fortalte oss blant annet om hvorfor vi 
har ei steinkjerring til kommunevåpen 
og hva han bruker ordførerklubba til. 
Alle elevene syns det var hyggelig 
med besøk. Takk til ordføreren som 
tok seg tid til å komme på besøk til 
oss!
      
Vi hadde om Lurøy kommune i tema. 
Vi har også om plassen vi bor. Vi syns 
det er veldig morsomt, og vi ble veldig 
overrasket da vi fikk vite at vi skulle få 
besøk. Det var veldig moro. Vi stilte 
mange spørsmål og vi fikk prøve ordfø-
rerkjede og sist men ikke minst vi sang 
«Lurøysangen» for han.
Tine, 8 år

Vi hadde besøk av ordføreren. Vi gav 
han et bilde som vi hadde tegnet av 
han, og spurte han spørsmål. Vi spurte 
om vi fikk se ordførerkjedet. Det var 
gøy å prøve det. Det var blankt og fint. 
Og litt gult. Ordføreren var flink å svare 
på spørsmålene.
Trygve, 6 år.

Jeg spurte ordføreren om han bruker 
ordførerkjedet sitt på jobb. Han svarte 
at han bare bruker det ved spesielle 
anledninger, eks. når han skal møte 
kongen.
Annica, 8 år.  

Lurøy (sang)
Lurøy er en veldig, veldig fin øy,
Der alle skal være snill og grei.
Man skal bare si snille ting.
Leo, 8 år

Ordføreren var snill og ga oss en mys-
tisk pose. Det som var oppi posen var 
spennende. Det var refleks og en lurøy-
bøff. Vi alle hadde en lapp med spørs-
mål til ordføreren. Det var veldig gøy.
Pennie Tomine 8 år

Vi har hatt besøk av farfar som er ord-
fører i Lurøy kommune. Vi spurte han 
om ting i kommunen. Jeg spurte han 
om han jobbet sammen med noen. Ja, 
sa han, jeg jobber med kommunestyret 
og rådmannen.
Jakob, 8 år

Hva gjør du på jobben din? Noen gan-
ger slår jeg med en hammer i bordet.  
Det er for at møtet skal begynne å alle 
må være stille.
Jenny, 6 år

DEN GLADE ORDFØRER (sang)
Smykket hans var veldig bra.
Men han dro, så jeg vil bli ordfører over 
Osen.
Men jeg er det åååååå….
Jeg er veldig kul
Og jeg elsker kule dyr. Slutt er begynt!
Gabriel, 7 år.

Jeg fikk prøve ordførerkjedet av Håkon 
Lund. Det var kjempefint å få besøk 
av ordføreren i Lurøy. Vi fikk gave i en 
pose. Så sang vi Lurøysangen til han.
Lukas, 8 år i februar

I dag fikk vi besøk av ordføreren Håkon 
Lund. Han viste oss ordførerkjedet, 
og jeg fikk prøve den. Jeg spurte han 
om han brukte hammeren til å slå i 
bordet når damene skulle være stille? 
Nei, sa han. Han brukte den når noe er 
bestemt så bekreftes det med et kakk 
med klubba.
Martin, 8 år

Hilsen 1.-2.- 3. klasse  
ved Onøy/Lurøy oppvekstsenter,  
Ellen, Knut-Stian og Marit

Velkommen til Lurøy kommune,  
vår nye kollegaer!
Rune Einan
Stilling: IKT-rådgiver, med arbeidssted rådhuset.
Bakgrunn: Rune har en bachelorgrad Informasjonssystemer fra Høyskolen i Øst-

fold og fagbrev i laboratoriefag (UiO). Han har flere års erfaring innenfor IT/IKT-
support fra offentlig og privat sektor og har arbeidet som tilkallingsvikar innen 
realfagskole.

Rune driver også med Taekwondo og har over 20 års erfaring som trener/klubb-
leder/coach.  Han er halvt nordlending, døpt i Vestbygd Kapell (Vågenhamn)

Liss- Beate Kristiansen
Stilling: Fagrådgiver/saksbehandler ved det nyetablerte tildelingskontoret på 

 Helse-, omsorgs- og sosialetaten. Stillingen har arbeidssted på rådhuset.
Bakgrunn: Hun er utdannet vernepleier med videreutdanning innen ledelse. De 

siste 11 årene har hun jobbet som fagleder i tjenesten for funksjonshemmede, i 
Målselv kommune. 

Liss er født og oppvokst på Sleneset, men har bodd i Målselv i Troms i 27 år. 

Tonje Ebbesen Østrem
Stilling: Fagrådgiver/saksbehandler ved tildelingskontoret i Helse-, sosial- og 

omsorgsetaten. Hun skal jobbe med saksbehandling og tildeling av sosiale 
tjenester, startlån, samt økonomisk gjeldsrådgivning. Stillingen har arbeidssted 
rådhuset.

Bakgrunn: Tonje har studiebakgrunn innen statsvitenskap og organisasjonsfag, 
men har siden 2013 jobbet i administrasjon ved Nova Sea industri. Hun er opp-
vokst på Tonnes. De siste 8 årene har hun bodd på Lovund, men i sommer flyttet 
hun tilbake til hjembygda. 

Kaja Todal
Stilling: Prosjektmedarbeider, Sosiale tjenester. Arbeidet går ut på å utvikle de 

sosiale tjenestene i Lurøy Kommune slik at de oppleves som helhetlige for 
bruker. Prosjektet ser også på måter å sette innbyggere i stand til å være selv-
hjulpne økonomisk samt opprettholde god psykisk helse. Arbeidssted råd-
huset.

Bakgrunn: Kaja kommer rett fra skolebenken i Bergen og tar med seg master 
i helse fremmende arbeid og helsepsykologi inn i arbeidet. Hun kommer 
 flyttende til Lurøy kommune fra Hønefoss.

Sandra Maria Høgås
Stilling: Psykisk helsearbeider med kontorsted rådhuset. 
Bakgrunn: Sandra er utdannet barnevernspedagog, med bachelor i rettsviten-

skap. Hun har også arbeidet som barnevernskonsulent i Trondheim. Hun er 
opprinnelig fra Mo i Rana, men har bodd i Trondheim i mange år.

Hyggelig besøk

Bestill Bestill VEDVED  
Den er tørr og fin nå!!Den er tørr og fin nå!!

Vi leverer også 

STRØSAND 
i 20kg sekkeri 20kg sekker

brapro@brapro.no
TLF: 75 09 32 90
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• 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.

Søndag 19 september 
arrangerte Lovund ung-
doms- og idrettslag lø-
pefest på Lovund.  Etter 
Covid-19 så har det vært 
lite aktivitet i laget, med-
lemstallene har gått dras-
tisk ned og vi hadde lyst 
til å starte høsten med 
noe som alle kunne være 
med på og minne folket 
på Lovund at vi er et høyst 
oppegående lag.  Løpe-
festen ble arrangert litt på 
sparket, og litt etter Pippi 
Langstrømpe mottoet 
«dette har vi aldri gjort før, 
så det klarer vi sikkert». 
Siden september er den måneden 
hvor barnekreftforeningen arran-
gerer» løp for meg» for å samle 
inn penger til kampen mot bar-
nekreft ble vi enige om at dette 
arrangementet skulle i sin helhet 
støtte denne gode saken, og at alt 
eventuelt overskudd skulle gå hit. 
Vi tok da kontakt med barnekreft-
foreningen som ble veldig glade 
for initiativet og gav oss diplomer 
og startnummer. Vi tok også kon-
takt med Hild Thommassen og 
Anne Westrem som har erfaring 
fra Lovundmila, og de stilte villige 
opp med sin erfaring som star-
tere med startpistol og hurrarop. 
Siden vi ikke har noe profesjonelt 
tidtakerutstyr så stilte vi med 
stoppeklokke på mobil og skjerm-
bilde ble tatt for hver gang løper-
ne kom over mål.

Dagen opprant med strålende sol 
og over 45 påmeldte i 5 forskjelli-
ge klasser. Fjelltrimmen, barneløp 
0,6 km. Barneløp 1,2 km, 5 km 
og 10 km. På 5 km var det også 
mulig å gå for de som ønsket det.  
mange flinke løper, både store og 
små og et stort engasjement og 
heiarop preget starten. Karoline 
Mule Rasmussen og Jakob Aakre 

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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Løpefest 
Lovund

Brødrene Asgeir og Bjørnar Nergård tok turen opp på Lovundfjellet

Karoline Muhle Rasmussen og Jakob Aakre ble 
raskeste gutt og jente på 600 meter. 22 barn del-
tok i løpene.

Storm og Tindra ble raskeste 
gutt og jente på 1,2 km

Nora og Oskar 1.

Jacob Palmer Meland og Rik-
ke Aakre Meland løp i mål som 
vinnere av 10 km i henholdsvis 
herre- og dameklassen

Meland vant 0,6 km og Tindra Jufors Olaisen og 
Storm Svanevik vant på 1,2 km. På 5 km var det 
Oskar Matias Nilsen som vant overlegent med 
Nora Myhre Fjellgård kom inn som beste jente/
kvinne. 10 km var det Jacob Palmer Meland 
som stakk av med seieren med en imponerende 
tid rundt 35 minutter, med kona Rikke Aakre 
Meland på en flott 2.plass, noe som gjorde hen-
ne til beste kvinne. Brødrene Bjørnar og Asgeir 
Nergård var sporty og hev seg på fjellturen med 
godt humør. 

Under og etter løpet hadde LUIL salg av kaffe, 
kake og grillede pølser og hamburgere. 10 klas-
se hadde rigget seg til med ansiktsmaling til 
inntekt for klassetur.

Vi i Lovund ungdoms- og idrettslag er veldig 
fornøyd med arrangementet og anser det som 
en suksess med tanke på at alt ble arrangert i 
løpet av to uker. Vi vurderer å arrangere et nytt 
løp mot sommeren, som et oppløp mot Lovund-
mila som blir arrangert til høsten.  Nå har vi litt 
erfaring, og blir det en ny løpefest så kommer vi 
til å annonsere det tidligere slik at folk får tid til å 
forberede seg og kanskje vil løpeintresserte fra 
andre steder i kommunen også delta.
Veronica Ragnvaldsen
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Ordføreren har ordet...Ordføreren har ordet...

Med vennlig hilsen Med vennlig hilsen 

Håkon Lund Håkon Lund 
som ga inn pris, og kostnadene 
var vesentlig høyere enn antatt. 
 Resultatet medførte en ny 
anbudsrunde, som har gitt bedre 
tilbud.

 Det er i disse dager inngått 
kontrakt med entreprenør for 
denne jobben. Oppstart blir i 
høst/vinter 2021, med ferdigstil-
lelse vår/sommer 2022.

Vaksinering
Nå er vi på tur til å bli fullvaksi-
nerte i Lurøy. Til de av dere som 
ikke har fått vaksine er det bare 
å møte opp på drop-in å bli vak-
sinert.
 Statusen pr uke 36 er at 72 
% har fått sin første vaksine, og 
61% er fullvaksinert.
 Fra nå og fremover er det 
drop-in som gjelder. Følg med 
på kommunens hjemmesider 
(www.luroy.kommune.no) for tid 
og sted for vaksine.

Valg
Lurøyvalget har vært gjennom-
ført på en meget god måte, på 
tross av utfordringer i forhold til 
en pågående pandemi.
 Årets valg har hatt enda bed-
re tilgjengelighet enn tidligere, 
noe som kan ha bidratt til noe 
høyere valgdeltagelse.
 Det er bra at flere har brukt 
sin stemmerett, det er viktig for 
vårt demokrati.
 Tusen takk til alle som har 
bidratt til god, og ryddig gjen-
nomføring av årets Lurøyvalg.

BYGGEVARER
VERKTØY
MALING
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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!

RTP (Regional Transport Plan)
Formannskapet i Lurøy har i møte 
01.09.21 gitt sine innspill til regional 
transportplan 2022-2033. 
- Bustneslia er gitt høyeste prioritet, 

denne veistrekningen er kritisk for 
å løse transportbehovene for hele 
Lurøy.

- Deretter kapasitetsutvidelse for fer-
ger, som må løse transportbehove-
ne for samfunnets og næringslivets, 
til enhver tids, transportbehov.

- Oppgradering av fylkesvei 7410 
Tonnes-Eidhaugen må utbedres i 
sammenheng med utbygging av fer-
geleie på Tonnes.

I tillegg til dette er det gjort flere priori-
teringer som gjelder båttrafikk, pend-
ling osv. det er også prioritert prosjek-
ter for utredninger i Lurøy.
Hele saken ligger på kommunens 
hjemmeside, under politikk/møteka-
lender, og kan leses der i sin helhet.

IHR (Indre Helgeland Regionråd)
Indre Helgeland regionråd har ansatt 
ny sekretariatsleder, etter at forrige 
leder, Arne Langseth, har pensjonert 
seg.
 Ny sekretariatsleder er Kjell Idar 
Juvik fra Hemnes kommune. Han 
begynte i stillingen 1. august.

Sleneset Fiskemottak
Fiskemottaket er nå åpnet og kjøper 
fisk, fisken pakkes fersk og sendes fra 
Sleneset til Stokkvågen med hurtigbåt.
 Den kjøres derfra videre til Trond-

heim for salg og distribusjon ute i mar-
kedet.
 Selskapet har inngått ett samar-
beid med Jim Lorentsen fra Sørnesøy 
om drift av mottaket.

Vigsel
Sommeren er tid for bryllup. Ordføre-
ren gjennomførte en vigsel på Lovund 
i sommer.
 Ett par fra Mo i Rana gav hverandre 
sitt ja. Det er alltid hyggelig å kunne 
utføre slike oppdrag.
 De ønskes hell og lykke på livets 
landevei.

FV 17
Fylkesvei 17, eller kystriksveien, som 
går gjennom Lurøy fastland er som 
kjent under anlegg.
 Den får to nye tuneller gjennom ras-
farlige områder, arbeider er noe forsin-
ket, men resultatet ser så langt veldig 
bra ut.
 Åpningen av denne veistrekningen 
vil nok bli i løpet av året.
 Den gamle delen av FV 17, fra ny vei 
og til Lia/omega blir opprustet i løpet 
av våren 2022.

Tonnes fergeleie og FV 7410
Skal ut på anbud høsten 2021, med 
oppstart tidlig i 2022, og ferdigstillelse 
er medio 2023.
 Når det gjelder FV 7410 Tonnes- 
Eidhaugen har utbedringer av denne 
parsellen vært ute på anbud.
 Tilbakemeldingen er at det var få 

Vi leverer emballasjen
til laksen på Helgeland!

Tlf. 75 08 80 00
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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
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Narvik | Svolvær | Sortland | Myre | Fauske | Bodø 

Hva skulle vi gjort uten deg som organiserer, inspirerer, inviterer,

engasjerer, arrangerer, instruerer, dresserer, improviserer

og elsker det.

Takk og pris for ekte nordlendinger som
handler lokalt og støtter lokale interesser.

Nå kan din klubb 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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