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Utgivelsen av årets siste Steinkjerring har blitt 
vanskeligere senere år. Posten har sin travleste 

sesong i året og har ikke lengre kapasitet til å distribu-
ere ut uadressert post i ukene før jul. 

Redaksjonen har løst dette på ulikt vis fra år til år. Et år 
samarbeidet vi med lokalbutikkene, og fikk legge avisen 
tilgjengelig for innbyggere der. I fjor kom vi tidligere ut 
med Steinkjerringa med et «handle lokalt» nummer.

I år har vi siktet oss inn mot utlevering rett over nyttår. 

På denne måten rakk vi, for en gangs skyld, å få med oss 
julestoff fra rundt om i kommunen. Alle enhetene ble 
oppfordret til å sende inn bilder og tekst som en stem-
ningsrapport på førjulstiden i kommunale tjenesteenhe-
ter.

Jobben med å samle inn stoff ble en oppgave godt egnet 
til å sette julestemningen.

Redaksjonen i Steinkjerringa
håper alle har hatt en fin julefeiring og 
ønsker alle et godt nytt år!

Redaksjonens Hjørne

Like ved butikken i hjertet 
av bygda på Kvarøya, ligger 
Rødnaustet. I sin tid ble det 
brukt som naust i tradisjonell 
forstand. Det rommet båt, 
tauverk, garn og annet utstyr 
man trengte for tilværelse 
og overlevelse ved kysten. 
Også sykekurven befant seg 
der. I den kunne man frakte 
de syke på en praktisk måte 
på roturen til doktoren. Den 
kunne også brukes om den 
syke ikke hadde klart seg, 
og reisen dermed gikk til 
presten i stedet..

Rødnaustet i nyere tid
I dag rommer naustet fortsatt mye 
nyttig, men det er også blitt et vin-
dusmuseum i den ene enden. Her 
kan du se gamle gjenstander fra vår 
rikholdige kystkultur vakkert utstilt. 
Utstillingen er lyssatt, og er spesielt 
stemningsfullt på kveldstid. Der er 
også en liten «huk» med benker hvor 
du kan sitte og se på utstillingen i ro 
og mak. Det er Geir Olsen som eier 
naustet og gjenstandene. Han har 
samlet på gjenstander fra gamle 
dager i flere tiår, og nå deler han sam-
lingen med resten av bygda.

Julestemning i Rødnaustet
Helt siden vindusmuseet sto ferdig, 
har butikkinnehaver Lill- Tove Olsen 

sett at det lignet veldig på en jule-
krybbe i formen. I mange år har en 
idé boblet under overflaten om at 
«der må det jo stå en julekrybbe i 
adventen!». I år er idéen blitt virkelig-
het: I månedsvis har Lill jobbet med 
å lage de menneskestore dukkene 
som skal være til stede i julekrybben. 
Josef, Maria og de tre vise menn: 
Skårungen, Fiskeren og Basen. Brukt-
butikker er blitt trålet etter klær som 
passer til dukkene, og mye tankevirk-
somhet er lagt ned i detaljplanlegg-
ingen. 

Selvsagt er eier av Rødnaustet inn-
forstått med at vindus- museet blir 
gjort om til julekrybbe i adventen. Lill 
er nemlig kona til Geir, og han er også 

Kreative Kvarøy-væringer skaper julestemning i bygda

Det gamle Rødnaustet

med på den 
kreative proses-
sen. Timer har 
gått med også 
i snekkerboden 
til Geir. Der har 
han blant annet 
blåst liv i en hel 
saueflokk og 
laget skjelett til 
dukkene.

I hele adventen 
og romjulen 
kommer jule-
krybba til å være 
en del av vin-
dusmuseet. Lill 
og Geir håper at 
bygda vil få like 
stor glede av 
den som de har 
hatt i prosessen 
med å lage den, 
og at så mange 
som mulig får 
anledning til å 
se den.
Tekst:  
Ida Knutsen
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Reformen skal bidra til: 
• At eldre kan mestre livet lengre, og ha trygghet for at 

de får god hjelp når de er i behov for det 

• At pårørende kan bidra uten at de blir utslitt

• At ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenesten 

Handlingsplanens satsningsområder

1 Tilrettelegging for frivillig engasjement  
og aktivitet

2 Generasjonsmøter – barnehage og skole 
som virkemiddel

3 Forebygging gjennom folkeopplysning og 
mer proaktive  tjenester og tilbud med formål 
å styrke brukerrollen

4 Støtte opp om pårørendes rolle
5 Økt bruk av velferdsteknologi
6 Universell utforming i nærmiljøet

Satsningsområde 1: 
TILRETTELEGGING FOR FRIVILLIGHET  
OG AKTIVITET:

Reformen peker på viktigheten av sosialt fellesskap, 
aktivitet og deltakelse. 
Vi ønsker å utfordre lag og foreninger til å ta større 
del i arbeidet med å forebygge ensomhet blant eldre. 
Vi ønsker at flere eldre finner sin «samfunnsnytte» 
også som pensjonist. 
 Et lokalt engasjement gjør det lettere for oss i 
kommunen å styre midler dit det trengs og derfor 
ønsker vi å gjøre dette samarbeidet tettere. 
 Kommunen er tydelig på at mye kan gjøres ift. 
både frivillighet og aktivitet, men vi trenger at behov 
og interesser synliggjøres. 

Satsningsområde 2: 
GENERASJONSMØTER – BARNEHAGE OG SKOLE 
SOM VIRKEMIDDEL

Lurøy kommune ønsker å tilrettelegge for flere gene-
rasjonsmøter. Vi trenger flere møteplasser der unge 
og eldre kan treffes og gjennomføre meningsfulle 
aktiviteter, deriblant spill, turer, samtaler og måltids-
fellesskap. Det gjøres mye på omsorgssentrene, men 
vi ønsker å tilrettelegge slik at også eldre hjemme-
boende har en arena å møte ungdommen på.
 Vi ønsker at både unge og gamle gis en platt-
form slik at interesse og kunnskap kan deles på 
tvers av generasjoner. De eldre hjelper de unge og de 
unge hjelper de eldre; fordommer brytes ned og tillit 
bygges opp. Møtene bidrar til økt forståelse mellom 
mennesker i lokalsamfunnet, på tvers av både kultu-
relle forskjeller og generasjonsskiller. 

Satsningsområde 3:
FOREBYGGING GJENNOM FOLKEOPPLYSNING 

– mer proaktive tjenester og tilbud med formål å 
 styrke brukerrollen 
 Lurøy kommune må møte utfordringene med 
økende antall eldre.  
 Vi går en framtid i møte med flere eldre, samti-
dig som vi får færre i yrkesaktiv alder, det er derfor 
viktig å tilrettelegge på en måte som gjør det mulig 

for folk å være selvhjulpen og kunne bo 
hjemme lengst mulig. Kommunen har 
som målsetting at ingen skal bli fratatt 
oppgaver som de kan utføre selv, samt 
at brukere skal styrkes til selv å mestre 
eget liv.

Satsningsområde 4:
STØTTE OPP OM PÅRØRENDES ROLLE

Helse- og omsorgstjenesten skal ha 
systemer og rutiner som legger til rette 
for informasjon, samtale og dialog 
med pårørende. Dette ønsker vi å legge 
enda større vekt på, slik at vi får til et 
bedre og mer systematisk samarbeid 
med pårørende. 

Satsningsområde 5:
ØKT BRUK AV VELFERDSTEKNOLOGI

Helse- og omsorgstjenestene skal 
i større grad ta utgangspunkt i 
de eldres behov og la eldre få være sjef 
i eget liv lengst mulig. Helsa vår blir 
stadig bedre, og vi lever lengre. Mange 
av oss vil leve 1/3 av livet i pensjonist-
tilværelsen, det er derfor viktig at vi til-
rettelegger for at så mange som mulig 
kan leve selvstendige liv og at man har 
midlene som trengs for å klare seg på 
egenhånd.
 Det skal være kjent for innbygger-
ne hvilke velferdsteknologiske mulig-
heter som finnes. 
 Innbyggerne skal vite hvor de kan 
få informasjon og veiledning når de har 
behov for hjelpemidler og/eller trenger 
råd om teknologi ved ombygging eller 
bytte av bolig. Vi ønsker å legge til rette 
for at innbyggere kan bo lengst mulig i 
egne hjem med bruk av velferdstekno-
logiske løsninger.

Satsningsområde 6:
UNIVERSELL UTFORMING  
I NÆRMILJØET

Vi ønsker et lokalsamfunn som er til-
rettelagt for aktivitet og deltakelse! 
Vi har valgt universell utforming som 
satsningsområde i handlingsplanen 
nettopp for å sikre at forholdene ligger 
til rette for at man skal kunne delta 
på det som finnes av aktiviteter og at 
 veien dit skal være fremkommelig. 

Vil du lese mer om Handlingsplan for Leve 
hele livet-reformen i Lurøy 2021-2024, fin-
ner du den på kommunens hjemmeside: 
https://www.luroy.kommune.no/alle- 
tjenester/helse-sosial-og-omsorg/
plan-og-regelverk/ 
handlingsplan-leve-hele-livet-2021-2024/

Tekst: Karin Sund Olufsen

LEVE HELE LIVET 
– handlingsplan 
Lurøy kommune
Leve hele livet er en kvalitetsre-
form for eldre som skal bidra til at 
mennesker kan mestre livet len-
ger, ha trygghet for at de får god 
hjelp når man har behov og en mer 
profesjonalisert pårørenderolle. 
Tjenesteytere skal kunne mobili-
sere sin kompetanse i tjenesteut-
øvelsen for å sørge for helhet og 
sammenheng i tjenesten.

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



6 7

Jim Lorentsen er en allsidig 
og initiativrik fisker som er 
etablert på Sørnesøy. 
Jim forteller at han ikke hadde planlagt 
å bli fisker, han var i gang med å ta 
fagbrev som snekker, men rakk aldri 
å ta selve fagbrevet. I flere år kombi-
nerte Jim fiske med snekring, noe han 
mener var en veldig god kombinasjon: 
 –Jeg ble ikke lei noen steder! Han 

Tradisjonen tro 
avholdes den årli-
ge pakkefesten på 
Åsmyra bofelles-
skap for brukere og 
 personal i år også. 

På julaften er mange 
bortreist hos kjære 
og familie, så den-
ne festen er slik at 
alle får mulighet til 
å levere julegavene 
til hverandre. Det er 
god stemning når 
alle samles, med 
julemusikk og mye 
god mat.

Jul i omsorgsenhetene våre
Adventen på omsorgssentrene våre har vært preget av 
juleforberedelser. Ansatte og beboere har pyntet, bakt 
tradisjonelle julekaker og arrangert julebord med god, 
hjemmelaget julemat. Trygve Danielsen rakk å besøke 
alle omsorgsenhetene med førjulskonsert, før de strenge 
restriksjonene igjen var et faktum. Vi bringer et lite innslag 
fra de forskjellige ....  SIDE 8-9-10

Åmyra bofellesskap

Satsing av Jim  
på Sørnesøy

har likevel tatt et fagbrev, innenfor 
aquakultur, og sier at dette er nyttig: 
 – Fagbrevet har jeg har hatt mye 
nytte av, ikke minst fag som fiske-
lære og mikrobiologi, og med å lære 
og ivareta kvalitet. 

I 2003 investerte Jim i egen båt, og 
han er, etter hvert, blitt en erfaren 
krabbefisker. På det meste har han 
tatt på land over 100 tonn i løpet av 
en krabbesesong. Jim forteller at 
han aldri hadde planlagt å drive eget 
mottak på Sørnesøy, men behovet 
for å kunne ha mulighet til å fiske 
og levere fangsten, når han selv 
ville, gjorde at han han valgte denne 
 løsningen: 
 – Det bare balla på seg, sier Jim.

Siden 2016 har Jim også drevet mot-
tak av kamskjell. Han har 3 dykkere i 
arbeid, i tillegg til pakkere på motta-
ket, som står for mottak og pakking 
for videresending. 
 – Det var ikke meningen å starte 
opp med kamskjell, forteller Jim, 
– men prosjektet med kamskjell bare 
kom av seg selv, og da ble det til at 
jeg overtok. Slik produksjonen er i 
dag, sysselsetter Jim Lorentsen ca. 
10 mann, fordelt på dykkere, pakkere 
og sjøfør. 

Og det stopper ikke der. Sommeren 
2021 inngikk Jim en avtale med 
fiskemottaket på Sleneset, om drift 
av dette mottaket også. Mottaket 
hadde vært ute av drift de siste  
2 årene, noe som har ført til at 

 fiskerne har vært nødt til å kjøre til 
Sørnesøy, Træna eller til Dønna for å 
levere fangsten sin. Planen var at det 
skulle være fast ansatte på mottaket, 
og at fisken sløyes og pakkes på 
 Sleneset før videresending. 
 – Det er ikke gått helt etter 
 planen, forteller Jim. – Av og til 
 pakker vi selv, og av og til har vi hatt 
noe hjelp fra andre. Det som er vir-
kelig bra, sier Jim videre, er at folk 
bidrar med det de kan for at vi skal få 
dette til! 

- Logistikken er det mest utfor-
drende for oss, innrømmer Jim. Det 
er lange avstander mellom Lurøy 
og markedet. Tog går for sakte, 
mener Jim. I dag pakkes og sendes 
produkt ene fra Lurøy med egen bil til 
Mosjøen, der de lastes om og kjøres 
videre til Trøndelag. Dette gjør det 
mulig for Jim å få på plass den nød-
vendige distribusjonen mot  videre 
marked. Størrelsen på kamskjell 
på Helgeland er noe helt annet enn 
kamskjell tatt i Europa, noe som gjør 
tilfanget også fra europeiske kunder 
er godt. Kamskjell fra Jim selges til 
Frankrike, Nederland, Belgia, Tysk-
land og  Sverige, i tillegg til det lokale, 
regionale og nasjonale markedet. 
 – Vi selger svært godt med kam-
skjell, forteller Jim – vi har solgt jevnt 
med 2,5-3 tonn i uka. 
 Jim forteller at flere restauranter 
og kunder tar kontakt for mulig fram-
tidig leveranse, men at de ikke har 
hatt kapasitet, eller tilstrekkelig med 
kamskjell, til alle kundene. 

Interessen for lokalt produsert mat, er økende, 
noe som kan gi økende salg hos lokale  l  everandører, 
noe Jim har erfaring med. Så har han da også flere 
lokale/ regionale restauranter som kunder. 
 For eksempel tar «Til Elise fra Marius» alle sin 
sjømat fra Jim, noe som er positivt for begge  parter. 
 Da Dagens Næringsliv gjennomførte intervju 
med restauranten, var Jim også til stede for å gi 
informasjon om sitt råstoff. En kort søkerrunde på 
en annen restaurant (No 3) viser at Jim også leverer 
hit. En av forrettene på menyene er «Fersk kam-
skjell fra vår lokale fisker, Jim. Kremet og  gratinert 
med bacon og crunch». Som hovedrett er det mulig 
å bestille: «Posjert fersk kveitefilet fra vår lokale 
 fisker, Jim». 

Det er luksusprodukt som er særlig interessant, 
forteller Jim. Selv om situasjonen med korona har 
gitt restriksjoner i drifta for fiskeren, har det kanskje 
bidratt til en økning i salg av høykvalitetsprodukt. 
Jim karakteriserer salget som «en eksplosjon i 
markedet» etter at samfunnet ble åpnet, i høst. 
Jim vektlegger salg av gode, kvalitetsprodukt, ikke 
minst innenfor kamskjell, breiflabb og kveite. 
 – Hittil i år har vi solgt sjømat for 12 millioner 
kroner, sier Jim. At det har vært et fantastisk salg 
det siste trekvart året, kommer tydelig fram, da Jim 
forteller at salget i utgangen av april var på 732.000 
kr. Konsekvensene av det eventyrlige salget har ført 
til svært lite ferie for familien på Sørnes øy. 
 – Vi har ikke kunnet tatt fri det siste året, 
 forteller Jim, – fordi det har vært et så stort behov i 
 markedet. 

Jim er optimistisk om fremtiden. I 2020/21 ble 
Jim oppmerksom på et nytt uutnyttet potensial: 
Sjøkreps. Kreps er et svært eksklusivt produkt, som 
Jim har stor tro på. sjøkreps kan fiskes hele året, 
og Jim planlegger å rullere fangsten mellom flere 
områder. Jim Lorentsen planlegger å kjøpe kreps 
fra andre fiskere, noe som kan sikre større volum. 
Distribusjonslinjene er på plass mot markedet, og 
Jim har allerede kjøpt inn båt som er rigget for de 
ulike fangstene av skalldyr og fiske. 
 I Trøndelag planlegger Jim et samarbeid med en 
annen krepsentusiast. Planen er å realisere et bygg 
med pakke- og produksjonslinje, som kan resultere i 
en ukentlig leveranse fra 1.000 til 1.500 kg kreps fra 
Trondheim og Helgeland til ulike markeder. 

Jim er godt i gang med å planlegge rigging av 
et mottaksapparat og distribusjonsnett også for 
kreps, på Helgeland. Involveringene i mottaket på 
Sleneset, oppbygging av distribusjon, og mersalg 
har gitt Jim kapasitetsutfordringer og bundet opp 
midler, noe som har gitt forsinkelser i prosessen. 
 – I februar 2022, sier Jim, – da går vi i gang med 
kreps!

Lurøy kommune ønsker Jim Lorentsen lykke til videre 
med planene sine! Med et slikt pågangsmot og positi-
vitet, må det jo gå bra! 

Tekst: Eli-Anne Hauknes
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Årets julekakebake-
dugnad ved Aldersund 

omsorgssenter

Ung + gammel ved 
 Konsvik omsorgssenter. 
Til stor glede for bebo-
erne

Beboerne koser seg ute til 
hyggelig samvær Konsvik 
omsorgssenter

Lovund omsorgssenter julebord.

På Lovund omsorgssen-
ter i adventen har det blitt 
baket og pyntet for å gjøre 
det trivelig for beboerne og 
de ansatte. Og nisse far var 
også innom. 

Håper vi fort kan komme i gang igjen på nyåret og holde åpent 
for alle. Den ansvarlige for dagaktivitet inviterer deltaker og plan-
legger aktiviteten.
 Vi vil også takke for alle besøk gaver, blomster og hilsninger 
vi har fått til omsorgssentrene på ytre distrikt og ønske alle et 
 riktig godt og koronafritt 2022.
 Bilder er fra julebordet vi hadde for alle pasientene og bebo-
erne ved Lurøy omsorgssenter. Selv om det ble noe begrenset 
ift at vi ikke kunne invitere pårørende og andre beboere ute i 
omsorgsdistriktet, ble det en veldig trivelig stund med både 

Konsvik Omsorgssenter

Aldersund Omsorgssenter

Onøy Omsorgssenter

Lovund Omsorgssenter

sang og musikk, god mat og god drikke. 
Stemningen var på topp:)  Mvh Freddy



Konsvik Barnehage
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Fra julekonsert med 
Trygve Danieldsen. 

Rampenisse.

Pynting av pepperkaker

På Sleneset omsorgssenter åpnet vi i oktober dag-
aktivitetsplass, bruker en ledig leilighet til aktivitets-
stue. Inne og utebrukere har deltatt med forskjellige 
aktiviteter.
 Grunnet nedstegning har aktiviteten på aktivitets-
stua blitt begrenset til kun brukerne som bor på 
omsorgssenteret. Noen bilder fra bollebakedagen 
tidligere i høst.

Sleneset Omsorgssenter

Lete etter juletre

Drar juletreet til barnehagen

Bake pepperkakeDet er lov å smake på deigen

 Jul i oppvekst
Jula er en spennende tid for barn og unge. Adventstiden i 
barnehage og skole fylles også med ekstra mye kos og gøyale 
aktiviteter. Baking, 
 Luciafeiring og juleverksted er noen av dem. Mange elever 
i skolen har brukt mye tid på å forberede den tradisjonelle 
juleavslutningen hvor store og små står på scenen og lager 
juleunderholdning for søsken, foreldre og øvrige i bygda. 
 Lenge så det ut som vi i år skulle kunne gjennomføre den 
tradisjonelle juleavslutningen, men helt på tampen satte pan-
demien og smitteverntiltak også i år en stopper for arrange-
mentene. 
 Ut fra bildene Steinkjerringa har fått tilsendt ser det likevel 
ut som adventen har vært stemningsfull og fin i kommunens 
oppvekstenheter. Se side 12 og 13



Aldersund barnehage og skole 2.-4.klasse
2.-4. klasse Aldersund skole Lucia-feiring

2. -4. klasse ved Aldsersund skole gikk Lucia på 
Bra-Pro og Aldersund omsorgssenter. Sang og 
delte ut lussekatter. Grunnet smittevernhensyn 
ble konserten avholdt ute1

Barnehagen i Aldersund som går Lucia 
inne på skolen. Fra venstre Arsennije, 
Branislav, Amber og John Martin.

12 13

Vi har invitert 
foreldrene til 
Luciafeiring 
utendørs. 

Nissene kom 
med gaver til 
oss på nisse-
festen

Pepperkakebaking på Konsvik oppvekststenter

Onøy Oppvekstsenter

Konsvik Oppvekstsenter
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Takk...

• 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.

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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Bergningsbil	med
assistanse	for	alle	

forsikringsselskap	og	NAF.	
Døgnvakt 

99 42 07 95
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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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Vi leverer emballasjen
til laksen på Helgeland!

Tlf. 75 08 80 00

«Beboere og 
ansatte ønsker å 
gi en stor takk 
for minnegave  

Velkommen til Lurøy kommune,  
vår nye kollegaer!

Saksbehandler  
Lokalutvalg
Valentin Ivov Yotov er 23 år, bor 
i Konsvikosen og er den nye 
saksbehandleren for alle  
7 lokalutvalg i kommunen. 

Første arbeidsdagen hans 
for Lurøy Kommune var den 
22.11.2021, så cirka 1 måned. 

Han kommer opprinnelig fra 
Bulgaria og har bodd i Norge i 
cirka 11 år. 

Valentin har gått studie-
spesialisering på Moheia 
videre gående skole og har 
tidligere i år fullført bachelor 
i økonomi og ledelse på Nord 
Universitet. 

Biblioteksjef
Unn Sunniva Davidsen startet 
i stillingen som biblioteksjef 
7/6-21. 

Unn har bachelor i bibliotek- 
og informasjonsvitenskap fra 
OsloMet, samt årsstudier i 
fransk og kulturprosjektledelse 
fra UiO og Høgskolen i Inn-
landet.

Hun kommer fra Slemmestad i 
Asker kommune. Unn er veldig 
glad i å lese og strikke. Når hun 
ikke gjør det, liker hun å holde 
på med musikk, og har spilt 
klarinett i flere korps. Nå er hun 
med i Onøy/Lurøy sangkor.

gitt til Konsvik omsorgssenter  
i anledning 
Martha Beate Aspdal 
sin bortgang.»
Kristin Bjarke, Avdelingsleder
Indre omsorgsdistrikt

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

Nasjonale og lokale retningslinjer og råd/anbefalinger vedrørende Covid-19 
er i stadig endring etter som situasjonen utvikler seg. Følg med på fhi.no 

og Lurøy kommunes hjemmesider for oppdatert informasjon.

BRUK
REFLEKS!

COVID-19 INFORMASJON
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Ordføreren har ordet...Ordføreren har ordet...

Med vennlig hilsen Med vennlig hilsen 

Håkon Lund Håkon Lund 

En annen oppfordring er å ta 
imot vaksine som tilbys. La deg 
vaksinere, det er viktig for den 
enkelte og de som man omgås 
med, både på jobb og i fritiden.
Følg de råd og anbefalinger som 
til enhver tid gjelder.

Når dette leses er vi startet på 
et nytt år. Håper at alle ungene 
i Lurøy har oppført seg pent, og 
har hatt besøk av en gavmild 
Nisse i julen.

Til slutt ønsker jeg alle lesere
en vel overstått  
julefeiring, og 
et riktig godt nytt år!

BYGGEVARER
VERKTØY
MALING

VVS

w
w

w
.s

pi
re

nd
es

ig
n.

no

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!

Et år er snart omme, det er 
tid for litt refleksjon over året 
som er gått. Samtidig som vi 
løfter blikket og ser fremover.

Året som går mot slutten, har vært 
 preget av pandemi. Det ser dessver-
re ut til å komme til å prege neste år 
også.
I Lurøy har dette vært håndtert på en 
god måte. Vaksineringen har gått bra 
og i skrivende stund pågår vaksinering 
av 3 dose.

Vi har hatt noen få tilfeller av Covid-19 
i vår kommune, men tross alt sluppet 
rimelig fra dette. Takket være dyktige 
medarbeidere som har håndtert situa-
sjonen på en god måte. 

Takk også til innbyggerne som har 
vært tålmodige, og fulgt de råd og 
restriksjoner som har vært underveis.

Lurøy kommune er i ferd med å ferdig-
stille en stor utbygging i helse og 
omsorgssektoren. Utbyggingen blir 
fullført i 2022.
 Utbyggingen har bidratt til økt 
kapasitet på alle omsorgssentrene i 
hele kommunen. På Onøy ble to nye 
leiligheter oppgradert og innlemmet i 
driften av omsorgssentret. 

I Aldersundet og på Lovund er det 
bygd to nye leiligheter, i Konsvik og 
på Sleneset er det bygd 4 nye, alle i 
tilknytning til omsorgssentrene. Det er 
også bygd 6 nye leiligheter i Aldersund 
tiltenkt miljøterapitjenesten. 

Bra-Pro i Aldersundet har bygd ut, slik 
at brukerne kan tilbys et dagsenter til 
forskjellige aktiviteter. Det skal også 
kunne benyttes på kveldstid og i hel-
gene.
 Det er investert opp mot 150 milli-
on er i denne sektoren og med slike 
innvesteringer er Lurøy godt rustet for 
fremtiden.

Stortingsvalget i år ble gjennomført på 
en god måte, til tross for Covid-19, med 
de utfordringene det medførte.
 Valgdeltagelsen i Lurøy var på 
76,97 %. Av dette ble 38,87 % avgitt på 
valgtinget, og 38,10 % som forhånds-
stemmer.
 Det er rekord i antall forhåndsstem-
mer avgitt ved et valg i kommunen.

 Årsakene er nok sammensatte, det 
kan f.eks. være lenger åpningstid for 
mottak forhåndsstemmer. Covid-19 
har nok også hatt noe å si for at 
 andelen forhåndsstemmer ble så stor.

Nytt år og nye muligheter
Det sies at å spå er vanskelig, i særde-
leshet om fremtiden. 
 Undertegnede er ingen spåmann, 
men vi kan si noe om hva vi vet om 
2022, sett med Lurøy briller.
• På fylkesvei 17 blir rassikrings-

prosjektet fullført, med to nye 
 tuneller. Et etterlengtet prosjekt 
som har vært jobbet med over lang 
tid. Resultat blir veldig bra.

• På strekningen Eidhaugen – 
 Tonnes på Fylkesvei 7410 pågår 
utbedringer, som skal være ferdig 
våren 2022.

• Arbeidet med Tonnes fergekai blir 
oppstartet våren 22, og skal ferdig-
stilles i løpet av 2023.

• Nye helårsruter for hurtigbåter 
 settes i verk

• Fylkeskommunen lyser ut nytt 
anbud på ferger i Lurøy og Træna.

Næringslivet i Lurøy har dyktige 
 aktører, som bidrar positivt til lokal-
samfunnene. 
 Det investeres, sikres og skapes 
nye arbeidsplasser til glede for alle.
 Lurøy har høy sysselsetting og 
lav arbeidsledighet. Det kan være 
 utfordrende både for privat og offentlig 
 sektor, som trenger arbeidskraft.

Vi trenger flere Lurøyfjæringer, vi har 
god plass. Folketallet har gått ned over 
tid i Lurøy, og ligger nå på ca. 1880 inn-
byggere. Det ingen tvil om at vi ønsker 
oss flere. 
 Det er behov for arbeidskraft i hele 
kommunen.

Antall barnefødsler har gått ned i Lurøy 
og det er bekymringsfullt. Det har vært 
født om lag 18-22 barn hvert år i kom-
munen.
 De siste par årene har antall barne-
fødsel blitt halvert til rundt 10-12 i året.
Det vil i sin tur kunne få negative 
konse kvenser for skole og barnehage.
 Her må noen ta ansvar, kjenne 
sin besøkelsestid, og bidra til flere 
barne fødsler i Lurøy. Oppfordringen er 
sendt.



18 19

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 

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.

Døde:
ALDERSUND GRAVPLASS:
29.10 Jørn Cato Rise
02.11 Leif Vatne
05.11 Agnes Theodora Gregersen
LURØY GRAVPLASS:
26.10 Arne Leonard Edvardsen
12.11 Kato Johan Johansen

Dato  Sted Begivenhet 
Januar
2/01/22  Aldersund OMS

9/01/22  Lurøy kirke 

16/01/22  Lovund kirke 
  Moflag kirke

23/01/22  Konsvik OMS

Februar
6/02/22  Aldersund kirke

13/02/22  Lurøy kirke

20/02/22  Lovund kirke 
  Moflag kirke

Mars
6/03/22  Aldersund kirke

13/03/22  Lurøy kirke

20/03/22  Lovund kirke

20/03/22  Moflag kirke

April
3/04/22  Bekkestua

10/04/22  Lovund kirke Palmesøndag  
  Moflag kirke   

14/04/22  Aldersund kirke Skjærtorsdag 

15/04/22  Lurøy kirke Langfredag 

17/04/22  Lurøy kirke Første påskedag

NYTT NYTT
4516 3596 311

Annveig Engseth
har i høst takket av som kirketjener i Alder-
sundet etter mange års innsats.
 Helsa er ikke som før og mange år med 
 tunge tak har satt sine spor. 
 Fellesrådet takker for innsatsen og håper  
du får det bra i årene fremover. 
 Fellesrådet har invitert på avslutnings-
lunsj i lag med menighetsrådet og deler ut 
gavekort og blomster.

Kirkekontoret takker 
DALAN VEKST AS 
for vannkanner på Lurøy  
gravplass!

Til våren 2022 kommer nye 
vannkannebenker fra Bra Pro 
AS med feste og kran på alle 
 gravplassene i kommunen.

Juleevangeliet blir opplest av Marius Haugen 
og Kari Selnes Frogner under skoleguds-
tjenesten før jul.
Prest Kari Nedgård og kantor Chris Eva er med.

Skolegudstjeneste i 
Konsvik Bedehusule-evangelie fra Kvarøy

Tenk hvis Jesus hadde blitt født på Kvarøya. Josef had-
de kanskje stusset litt da han kom hjem fra Fiskeriene 
og fant Maria med et lite barn som var svøpt og lagt i 
en fiskekasse nede i Rødnaustet. Han ville ha regnet 
litt på datoene og ikke helt fått det til å stemme, men 
kvarøyværingene var storsinnede folk, og et friskt og 
velskapt barn var alltid velkommen. 

Skårungen, Fiskeren og Basen var kloke folk. De 
skjønte at de måtte ha med seg gaver, så de hadde 
med seg rødsei, spekesild og tørrfisk sånn at den 
lille familien skulle overleve vinteren. 

Men selv om mye hadde vært forskjellig, ville 
også mye ha vært likt. De små lamungene ville 
ha stått rundt fiskekassen og tittet forundret 
og nysgjerrig ned på det lille barnet, og den 
store stjerna ville ha lyst på himmelen for å 
fortelle alle at noe stort hadde skjedd.
Ja, sånn kan man drodle når man har ska-
pertrang og en umåtelig fantasi. Mye ville 
ha vært annerledes, men selve Underet 
ville ha vært det samme; et lite barn som 
ble sendt til oss for å frelse verden.

Tekst: Lill-Tove Olsen

J


