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I sommer planlegges det å gjennomføre 
et ungdomsfiskeprosjekt i kommunen. 
Nargtind, ved Børre Johannessen har til-
budt ungdom mellom 12 og 25 år å være 
med på fiske. 
Nargtind vil drifte alle ukedagene, mandag til fredag. 
Det kan være aktuelt å også benytte helgedager. I 
de tilfeller det blir landliggedager, vil ungdommene 
delta i vedlikehold av båt og bruk. Fisken planlegges 
levert til nærmeste anlegg/mottak som er åpent i 
ferien.
De heldige ungdommene som får delta vil få opplæ-
ring i hva som kreves av mannskap på et fiskefartøy, 
som:
• Sjømannskap
•	 Planlegging	av	fiskeri,	utstyr	kontroll
• Utarbeidelse og bruk av sjekkliste som brukes ved 

start på tur
•	 Håndtering	av	bruk	(garn),	dra	disse	og	greie	dem
•	 Håndtering	av	fisk,	som	bløgging,	sløying,	ned

kjøling av fangst
•	 Salg,	herunder	inngår	føring	av	seddel
•	 	Nargtind	er	en	del	av	referanseflåten	til	havforsk

ningen,	ungdommen	vil	innføring	og	opplæring	av	
den forskningen som blir utført

•	 Delta	i	fiske
•	 Ved	eventuell	landligge	som	følge	av	dårlig	vær	er	

det	oppmøte	på	brygga	og	jobb	med	erstatning	av	
ødelagt bruk

•	 Opplæring	i	knuter	og	spleising	og	knop
•	 Salg	av	fisk,	ved	kai.	I	de	tilfeller	dette	gjøres	vil	

ungdomsdeltakerne	stå	for	det.	Ved	slikt	salg	
skal	mengden	fisk,	art	og	stadsangivelse	meldes	
til	Fiskeri	direktoratet.	Dette	for	at	myndighetene	
kan	kontrollere	det	hvis	de	ønsker	det.	En	slik	inn
melding	er	det	ungdomsaktørene	som	vil	stå	for,	
med	bruk	av	utstyr	som	er	i	båten

Prosjektet er en unik måte å gi ungdom en praktisk 
innsikt og erfaring om hvordan det kan være å drive 
fiske i Lurøy, med kyndig veiledning og med trygge 
rammer.  Det er viktig å knytte ungdom sammen 
med næring, og tilby sommerjobber, slik det blir 
gjort, her. Vi håper å se at dette bidrar til å rekruttere 
framtidige fiskere i Lurøy kommune.

Lurøy kommune ønsker ungdom og Nargtind lykke 
til med fiske i sommer!

Tilskuddet var søknadsbasert, der hvert prosjekt 
kunne motta inntil kr 200.000. Tilskuddet dekket 
ikke lønnskostnader, og er relatert til kostnader knyt-
tet til planlegging, møtevirksomhet og honorar til 
frivillige. 
 Formålet med ordningen var å gi støtte til kon-
krete kommunale tiltak som tilrettelegger for at ung-

dom kan skaffe seg erfaring i fiskeriyrket.
 Lurøy kommune, i samarbeid med Nargtind Ass, 
søkte om støtte til å gjennomføre et prosjekt lokalt, 
i kommunen. Prosjektet fikk tildelt kr 188.000 til 
gjennomføring, som en av 10 prosjekt. Fire til seks 
ungdommer vil kunne få muligheten til å delta

Nargtind er en 47 fots fiskebåt. Eier, Børre Johannessen, 
har gyldige sertifikat og mannskap med har fagbrev som 
fisker, kystskippersertifikat, sikkerhetskurs og  passasjer- 
og krisehåndteringskurs. Båten har redningsdrakter, 
vester og flåte ved nødsituasjon. Nargtind er registrert i 
skipsregisteret, og er godkjent lærebedrift av Nordland 
fylkeskommune.

UNGDOMS- 
FISKE

Nærings- og fiskeridepartementet utlyste 2 millioner kroner 
i midler til å gjennomføre ungdomsfiskeprosjekt –  våren 2022 
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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

Alle som har spørsmål i for-
hold til demenssykdom,  
kan ta kontakt med 
demenskoordinatoren i 
 kommunen.

Demenskoordinator  
Lurøy kommune: 
Lisa Mathisen
lisa.mathisen@ 
luroy.kommune.no 
Mobil: 46 82 20 65 

Fast telefontid/ dag: 
Onsdager mellom kl. 11-14 

Det har blitt gjennomført en 
7-ukers periode med fallfore-
byggende gruppetrening i 
midtre omsorgskrets. 
Tiltaket hadde som mål å bedre 
balanse og beinstyrken til deltakere, 
for å forebygge fremtidige fall samt 
forbedre funksjonen til deltakerne i 
dagligdagse gjøremål.
 I forkant av gruppetreningspe-
rioden ble det gjort en kartlegging 
av fallfare og funksjon hjemme hos 
deltak erne. 11 potensielle deltakere 
ble kartlagt i forkant av gruppetrenin-
gen, hvorav 7 stk. ønsket å delta.
 Gruppetreningene har blitt gjen-
nomført i fellesstua på Onøy/Lurøy 
omsorgssenter 1 x pr uke.
 I samme tidsperiode fikk deltaker-
ne egentreningsøvelser som måtte 
gjennomføres minst 3 x pr uke hjem-
me.
Deltakerne har etter endt gruppe-
treningsperiode fått nye/flere egen
treningsøvelser, tilpasset nytt nivå. 

Demenskoordinator/  
hukommelsesteam 

Demenskoordinator/ 
hukommelsesteam er 
et bindeledd mellom 
personer med de-
mens/ kognitiv svikt, 
deres pårørende og de 
ulike delene av tjenes-
teapparatet.
Dette er et lavterskel-
tilbud og du trenger 
ikke å sende inn søk-
nad.

• Veiledning/ råd og koordinering av 
hukommelses team i Lurøy

• Gi råd og veiledning til pasienter, pårørende 
og andre som har spørsmål om demens

• Være en støttespiller og kunne formidle 
kontakt videre dersom det er behov for 
andre kommunale helse- og omsorgstje-
nester

• Hjemmebesøk
• Utredning og oppfølging etter henvendelse 

fra lege
• Samarbeid med ledelsen for hjemme-

sykepleien, fastleger og spesialisthelse-
tjenesten

• Ha oversikt over tilbudene til personer med 
demens i kommunen

• Planlegging av pårørendedag en gang i året
• Bidra til videre utvikling av gode rutiner, 

samhandling og tilbud innen demens-
omsorgen

Demenskoordinator er leder av hukommelses-
teamet som består av fagpersoner med utdan-
ning og erfaring fra de øvrige omsorgsdistrik-
tene i kommunen.

Hva gjør en demenskoordinator/ 
hukommelsesteam:

Fall-foreby  ggende  
gruppetr  ening

Resultat/evaluering:
Det ble før og etter perioden gjort kartleg-
ging med testbatteriet SPPB, som er en test 
for screening av fysisk funksjon og fallfare 
hos eldre over 65 år. Testen består av 3 deler 
som tester forskjellige aspekter av funksjon 
og skåres fra 0-12.
Deltakerne som gjennomførte pre og post
test ble det i gjennomsnitt sett en økning i 
skår fra 4,25 poeng til 7,5 poeng. 
 To av deltakerne kunne ikke gjennomføre 
post-testen av ulike årsaker.
 En endring på 1 poeng i skår blir sett på 
som klinisk relevant ut fra testbeskrivelsen. 
Ut fra det ser tiltaket ser ut til å ha vært en 
suksess, og slike tiltak videre vil forhåpent-
ligvis bidra til lavere økning i hjelpebehov 
grunnet fall og funksjonstap.
 Dette har som kommunal fysioterapeut 
vært et givende arbeid. Spesielt givende er 
det å høre deltakere som sier de er mindre 
redd for å falle, og å se noen deltakere som 
måtte ha støtte for å reise seg opp fra stol, 
nå reiser seg uproblematisk uten noen 
 støtte. 
 Neste fallforebyggende gruppetrenings-
periode planlegges å starte i indre omsorgs-
krets i august, med gruppetreninger på Brat-
land og Konsvik.
 Dersom du ikke har hørt noe, og dette er 
noe du tenker er relevant for deg selv, kan jeg 
kontaktes på e-post 
erlend.henriksen@luroy.kommune.no.
Mvh Fysioterapeut Erlend Henriksen,  
Lurøy kommune
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Hva er viktig for deg?

Gode pasientforløp i Lurøy kommune
«Hva er viktig for deg»- dagen ble markert på sykehus og i 
kommuner over hele landet den 9.juni.

Initiativet til å markere denne dagen, 
kom i «Gode pasientforløp`s» 
læringsnettverk som ble satt i gang 
i 2014.
 KS gjennomfører Gode pasient-
forløp i samarbeid med Folkehelsein-
stituttet.  Formålet er å støtte kom-
munene og helseforetakene i å bedre 
overgangene i pasientforløpet og å 
sikre brukernes behov for å møte hel-
hetlige, trygge og koordinerte tjenes-
ter. I en travel hverdag er det utallige 
situasjoner der det som virkelig betyr 
noe for pasienten og de pårørende 
ikke forstås eller snakkes om.

Ved å lytte til, og forstå hva som er 
viktig for den enkelt pasient, vil dette 

være med på å fremme god helse. 
Aktiv deltakelse i utformingen av 
egne mål øker pasientens motivasjon 
og styrker mestringen. 

Lurøy kommune ble med i «Gode 
pasientforløp» høsten 2021. For-
bedringsteamet har til nå bestått 
av  Viktoria Sjøset Bækkelund 
(syke pleier indre omsorgsdistrikt), 
Liss Kristiansen (Fagrådgiver/
saksbehandler tildelingskontoret), 
Kay Pedersen (leder ytre omsorgs-
distrikt) og Eva Evensen (ergotera-
peut). HSOsjef Anne Brit Greff deltar 
på enkelte samlinger.  På bakgrunn 
av en intervju runde med pasienter/
brukere og helsepersonell i kom-

Vi produserer Vi produserer 

bord/benkerbord/benker  
på bestilling

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

munen, ble vi enige om hvilke for-
bedringsområder forbedringsteamet 
skal arbeide videre med.

Til første samling lagde teamet en 
poster som viser hvilke forbedrings-
områder Lurøy kommune ønsker å ha 
fokus på. 

I Lurøy kommune ble «Hva er viktig 
for deg»dagen markert bl.a ved 
at beboere og ansatte i de ulike 
omsorgskretsene ble oppfordret til å 
tenke over hva som er viktig for dem 
selv, og gjerne  skrive det ned.  
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– Barn og unge er framtiden 
og som kommune er det   
hvordan si noe om at de er 
en viktig målgruppe og sat-
singsområde.. bla bla 

«En oppvekst i Lurøy skal 
gi sterke, selvstendige og 
engasjerte mennesker med 
hjerte for hjemstedet». (Sam-
funnsplan Lurøy kommune).
Denne målsettingen er hentet fra 
samfunnsplanen for Lurøy kommu-
ne, og er grunnleggende visjon som 
sammen med tjenesteområdenes 
lovkrav skal bidra til å gi gode tjenes-
ter til de yngste innbyggerne.

Lurøy har 320 barn i alderen 0 16 år 
fordelt på 6 definerte skolekretser. 
Lurøy liker å kalle seg  «Norges mest 
desentraliserte kommune». Alders-
sammensetningen er spesiell da vi 
har få innbyggere i alderen 16 -24, da 
disse ofte flytter for å gå på videre-
gående skole.  (tall fra Visma skole 
pr.17.6.2022)

barn og familier blant annet gjennom 
å styrke det tverrfaglige samarbeidet 
mellom fagpersoner og tjenester. Å 
sikre et tverrfaglig lavterskeltilbud 
til alle, samtidig som barn og unge i 
psykososial risiko kan bli fanget opp 
og tilbudt tverrfaglig og relevant hjelp 
på et tidlig tidspunkt er et av hoved 
målene.

Planen er et førsteutkast som skal 
justeres høsten 2022 med forslag til 
endringer på organisering og tiltak. 
Dette vil sikre kontinuasjon, for-
ankring og retning i det forebyggende 
arbeidet.  

Planen er overbyggende for hele 
kommunen, og vil være overordnet 
for tjenestene

Hvis du vil lese mer om tilbudene og 
planen – besøk kommunens hjem-
meside. 

Ny organisering
Med bakgrunn i disse endringer har 
Lurøy kommune foretatt en rydding i 
eksisterende tjenester og laget en ny 
modell for samarbeid.

Lurøy Internt Koordinerende  
Tjenester (LIKT) har det operasjo-
nelle ansvaret for det forebyggende 
arbeidet med barn og unge i kommu-
nen med en overbyggende funksjon i   
for å sikre helhetlig styring. 
 Teamet består i dag av Oppvekst-
sjef, Leder for barn og familie og 
HSOsjef. Når barnekoordinater er 
tilsatt vil denne inngå som sekretær.  
LIKT kan ta andre fagpersoner inn i 
møtene og 2 møter i året er organi-
sert slik at Politiet også er invitert.   
 Oppvekstsjefen har lederansvar 
og rådmannen kan utpeke andre 
medlemmer.  

Barnekoordinator er en lovfestet ord-
ning, med virkning fra 1.8.22. Barne-
koordinatoren får en viktig rolle i det 
forebyggende arbeidet i Lurøy, både 
som kontaktperson ut mot familier 
som har behov for sammensatte tje-

nester og som bindeledd mellom de 
tverrfaglige tjenestene internt. 

Lurøy kommune samarbeider også 
med eksterne faginstanser tilknyttet 
barn og unge. Eksterne kan være 
Pedagogisk psykologisk tjeneste, 
(PPT) Barne – og ungdoms psykiatri 
(BUP), Habiliteringsteam ved 
 Helgelandssykehuset, fysioterapeut, 
ergoterapeut, hjelpemiddelsentral, 
Statped med flere. 

LIKT har startet sitt arbeid og følgen-
de områder blir det viktig å arbeide 
med framover. 

Viktige områder å jobbe med
- Få tilsatt barnekoordinator
- Individuell plan ved behov for lang-

varige og koordinerende tjenester
 Oppfølging av elever i videregåen-

de skole – 
- Samarbeid med eksterne fagin-

stanser som jordmor, bernvern, 
lege bup

- Kompetansebehov i tjenestene
- Deltakelse på fritidsaktiviteter 
- Utstyr til utlån

- Ungdomsråd og medvirkning
- Gjennomgå organisering mellom 

kultur, frivillighet og folkehelse

Forebyggende plan for barn og unge 
vurderes til å ha en sterk påvirkning 
på folkehelsa. Planen tar for seg 
hvordan kommunen skal jobbe fore-
byggende på sårbare grupper, bidra 
til sosial utjevning, aktivitetsnivå, 
økonomiske muligheter til å delta 
på sosiale og fysiske aktiviteter og 
arrangementer. Planen skal bidra til 
en samfunnsutvikling som tilrette-
legger for deltakelse, medvirkning 
og omsorg, vil virke forebyggende på 
psykiske helseproblemer i befolknin-
gen. Planen vil fremme samarbeid, 
styre bo og nærmiljøet, bidra til et 
inkluderende og likeverdig samfunn 
og styrke barn og ungdoms oppvek-
starenaer.

Endring krever tid, og løsninger og 
nye ordninger og systemer må utvi-
kles. Forebyggende plan skal være 
en levende plan. Dette stiller krav 
om at planen skal utvikles, og at den 
rulleres jevnlig slik at oppdateringer 
sikres.

Forebyggende arbeid 
barn og unge

Kommunestyret vedtok i desember 
2021 «Forebyggende plan for barn 
og unge»  
Bakgrunnen for vedtaket er endring 
i lovkrav i to nasjonale reformer 
«Barne vernsreformen»  og «Like-
verdsreferormen» og endringer i 
lovkrav. 
Lovkravet innebærer bl.a en plan for 
å  kommunens arbeid for å forebygge 
omsorgssvikt og atferdsproblemer 
vedtatt av kommunestyret og inn-
føring av barnekoordinator.

Barnevernsreformen  betegnes som 
en oppvekstreform der målene bare 
kan nås gjennom endringer i hele 
oppvekstsektoren. 

Bakgrunn for reformen er å: 
• Styrke kommunenes forebyggen-

de arbeid og tidlig innsats. 
• Flere barn skal få rett hjelp til rett 

tid 
• Tilbudet til barn og familier skal 

i større grad tilpasses lokale for-
hold 

• Rettsikkerheten for barn skal bli 
bedre barn og familier med barn 
som har behov for sammensatte 
tjenester, skal: 
-  motta sammenhengende og 

gode tjenester 
-  være sjef i eget liv 
-  ha en meningsfull hverdag 
-  oppleve ivaretakelse og inklude-

ring som pårørende (Likeverds-
reformen)

Om planen
Planen er utarbeidet gjennom en 
kartlegging av kommunens tjenes-
ter pr. i dag.  Planen retter søkelys 
på barn og familien og skal styrke 
kommunenes forebyggende arbeid 
og tidlig innsats. Planen inneholder 
overordnede mål og strategier for det 
helhetlige tjenestetilbudet, hvordan 
ansvaret skal fordeles mellom etate-
ne, hvordan oppgaveløsningen skal 
organiseres, samhandles og hvordan 
ulike etater skal samarbeide.

Formålet er å styrke det forebyggen-
de arbeidet og gi bedre tjenester til 

Vi leverer emballasjen
til laksen på Helgeland!

Tlf. 75 08 80 00

De interne tjenestene er organisert slik fra 1.1.2022
 Modellen over er laget for å illustrere hvordan det tverrfaglige samarbeidet 
mellom etatene skal organiseres
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Fotballskole med Bodø Glimts       trenere i LurøyFotballskole med Bodø Glimts       trenere i Lurøy
Onsdag 22. juni inviterte 
Kvarøy fiskeoppdrett og 
Nova Sea alle 1.-7. klas-
singer i Lurøy til å delta 
på fotballskole med Bodø 
Glimts egen trenerstall. Etter 
fotball skolen ble det servert 
hjemmelaget pizza til alle 
deltakerne, før representan-
tene fra Glimt gjennomførte 
trenerforum, et tilbud til alle 
som trener barn.
IL Bro, med Trond Even Jørgensen i 
spissen, tok oppgaven som vertskap 
for arrangementet som fant sted på 
gressmatta på Lurøya. 

Dette fantastiske tilbudet til Lurøys 
barn og unge kom som et direkte 
resultat av at Kvarøy fiskeoppdrett og 
Nova Sea AS er sponsorer for Bodø 
Glimt.

Det var hele 80 barn og unge, samt 
foreldre og trenere fra Lurøys  mange 
idrettslag som kom reisende fra hele 
kommunen og inn til Lurøya, for å 
delta på arrangementet. Et antall 
som vitner om hvor populært dette 
tilbudet var! Sjelden har vel den 8,5 
km lange veistrekningen mellom 
 kaiet på Onøy og fotballbanen 
på Lurøya vært så trafikkert. Inn
byggerne stilte villig opp med biler og 
sjåfører for å transportere deltakerne 
til fotballbanen. 

Foreldrene til IL Bro spillerne som 
deltok, hadde bakt nydelig hjemme-
laget pizza! Det er bare å konstatere 
at det faktisk er mulig å mette godt 
over hundre sultne munner innenfor 
et lite tidsvindu, når fotballforeldre 
først har bestemt seg for det.

Fra Bodø Glimt stilte Runar Berg fra 
markedsavdelingen, Trenerutvikler 
for Glimt, Stig Johansen, akademi
trenerne Raymon Rachid, Petter 
Mentzoni Nilsen og Elias Jøssang 
Kerchaoui.

En klubb for hele Nordland
Glimts Runar Berg forteller at de i 
mange år har reist rundt i kommune-
ne hvor næringslivet sponser klub-

ben, for å tilby slike arrangementer til 
unge håpefulle. Han forteller at det er 
viktig for Glimt å gi tilbake og skape 
merverdi for sine sponsorer i deres 
lokalmiljø. Engasjementet strekker 
seg fra Brønnøysund i sør til Vester-
ålen i nord og bidrar til at Bodø Glimt 
blir en klubb for hele Nordland, - ikke 
bare for Bodø og omegn. Et fokus 
klubben virker å være svært bevist 
på.

Trenerutvikler, stig Johansen, legger 
til at det er svært lærerikt også for 
dem som trenere og for klubben å få 
komme ut til lokallagene, møte nye 
unge spillere og bli kjent med klub-
bene i Nordland. 

De 80 unge ble effektivt delt opp i 
grupper og fordelt rundt på banen til 
ulike treningsstasjoner. Med trygg 
pedagogisk tilnærming og en auto-
ritet som best kan beskrives som 
sterkt karismatisk, ledet trenerne 
utøverne med stort engasjement, 
gjennom en rekke øvelser fra skudd 
på mål, balanse, styrke, presisjon, 
ballføring og spill, mm. 

Vi som var tilskuere, lot oss fascinere 
over hvor stille det kan være på en 
gressmatte fylt av 80 aktive barn. 
Glimts trenere hadde deltakernes 
konsentrasjon fra første til siste 
stund og med verdens største selv-
følge.

På vegne av deltakerne tillater Lurøy 
kommune seg å rette en stor takk til 
Bodø Glimt, Kvarøy Fiskeoppdrett, 

Nova Sea og IL Bro for et fantastisk 
arrangement!

Representanter for Nova Sea og 
Kvarøy	Fiskeoppdrett	som	gjorde	
dette mulig
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50 år som 
oppdrettsaktør 
på Helgeland!
Det var i 1972 at Vigner Olaisen, Steinar Olai-
sen, Hans Petter Meland og Bjørn Johansen 
etablerte Lovund Sjøprodukter. En etablering 
som skulle vise seg å bli så avgjørende  
for utvikling av arbeidsplasser og skaperevne i 
distriktene på Helgeland.

Minner om båndtvang

• 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.

I yngle- og hekketiden kan selv små 
forstyrrelser være ødeleggende for 
dyrelivet. I denne perioden skal hunder 
derfor holdes i bånd, slik at forstyrel-
ser og skader på husdyr og vilt, inklu-
dert reir og bo, unngås.  Bestemmel-
sene om båndtvang er hjemlet i Lov 
om hundehold (hundeloven) § 6, og er 
gjeldene i hele landet.

Vi oppfordrer alle hundeeiere til å vise 
hensyn, både i båndtvangstiden og 
ellers, og minner samtidig om at Lurøy 
kommune har innført utvidet båndt-
vang hele året på følgende steder:

a. i tilknytning til boligområder og 
handleområder

b. i parker, på kirkegårder, på og ved 
skoler, barnehager, anlegg for lek, 
idrett, sport eller rekreasjon

c. på følgende bestemte/angitte 
turstier, turveier, merkede ski-
løyper, rasteplasser:
  Lysløypa i Aldersund (inklude-

rer tur vegen til skytterbanen 
og stien opp til Aastuva)

-  Turstiene til Svartvatnet og 
fiske plassene v/Svartvatnet.

  Turstien «Selnesrunden» på 
Selnes.

  Turstien «Silarunden» i Sila.
d. på følgende øyer og holmer der 

gammelnorsk sau lovlig beiter:
  Sørnesøy.
  Øyer og holmer i Onøy/Lurøy 

krets der utegangersau lovlig 
beiter.

Lurøy kommune
Av hensyn til husdyr og vilt er det  
fra 1. april til og med 20. august båndt-
vang i hele landet.

-  Øyer og holmer i Sleneset krets der ute-
gangersau lovlig beiter.

  Øyer og holmer i Lovund krets der 
 utegangersau lovlig beiter.

e. i perioden fra 20. august til og med 20. 
oktober innføres det båndtvang i de om 
råder av kommunen hvor husdyr  beiter.

Tekst: Geir Vatne

Husk 
Når det er 
båndtvang skal 
hundene fysisk 
være i bånd eller 
være forsvarlig 
inngjerdet.

Fotos: Inge Karoliussen
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Gjennom prøving, feiling, samarbeid, 
kunnskapsdeling og pågangsmot, 
gjennom medgang og motgang, 
ble stein for stein lagt. Til det vi 
alle i dag kjenner som et betydelig 
 konsern innen oppdrett - en av de 
viktigste eksportnæringene i Norge. 
Så langt – gjennom 50 år. 9. juni 
2022 var den store dagen, hvor de 
første 50 årene behørig skulle feires!

Jubileet ble arrangert i samarbeid 
mellom Nova Sea AS, Vigner Olaisen 
og Occasione by Olaisen.

Markeringen ble innledet på Hamn-
holmen med velkomsttale ved Aino 
Olaisen og kunstner Are Andreas-
sen, ved skulpturen som er laget for 
å markere Nova Sea sine første 50 
år. Det flotte monumentet, skapt av 
Andreassen, illustrerer en laksespol 
som slår i været og som speiler seg i 
lyset og fargene fra omgivelsene.

Vår egen fiskeriminister, Bjørnar 

Skjæran, holdt en flott tale og mar-
kerte avdukingen ved snorklipping 
av «Nova Reflector» med sløjekniv. 
 
Videre ble det underholdt med 
musikk av Håkon Erlandsen med 
band, en musiker (saksofonist og 
komponist) fra Mo i Rana, som nylig 
har besteget de høyeste fjelltop-
pene på alle sju kontinent (seven 
summits) som en del av sitt største 
kunstprosjekt. Lovund skole under-
holdt også med to flotte sanger til 
jubilanten og gjestene.

Lovundkokken serverte mat og 
 drikke til de rundt 300 oppmøtte, 
selv følgelig med laks i ulike variasjo-
ner på menyen. 

I den nye festsalen til Lovund hotell, 
Blikk, ble det arrangert festmiddag 
for 93 inviterte gjester. Aino Olaisen 
holdt åpningstale, det ble servert 
musikalsk underholdning og jubilan-
ten fikk overrakt gaver og taler fra 

gode naboer og ordføreren. 

På talerlisten stod også personer 
som har hatt stor betydning for 
utviklingen av Nova Sea gjennom 
årene, her iblant: de tidligere daglige 
lederne: Yngve Myhre, Karsten Nest-
vold og Odd Strøm, samt nåværende 
daglig leder, Tom Eirik Aasjord. 
Arrangøren overrakte gaver til Mona 
Lindal og Bjørnar Olaisen for deres 
betydning av utviklingen til selska-
pet.

En flott og verdig jubileumsfeiring av 
en hjørnesteinsbedrift i Lurøy, som 
50 år etter den spede begynnelse 
sysselsetter 400 ansatte. En helt 
eventyrlig utvikling som også har 
gitt betydelige ringvirkninger og ver-
diskapning i konsernets omgivelser 
på hele Helgeland.

Lurøy kommune gratulerer Nova Sea 
AS med sitt 50årsjubileum!

MONTÉR LURØY & MONTÉR LOVUND 

- VI HAR ALT 
DU TRENGER AV BYGGEVARER 
 

Velkommen innom på en hyggelig handel hos 
Montér på Lurøy og på Lovund 

 

Montér Lurøy 
Onøyveien 10, 8766 Lurøy 
Tlf:75091850, valg 2 
Mandag – Fredag 08.00-16.00 
Lørdag 10.00- 13.00 

 

  
    

 
    

   

 

Montér Lovund 
Naustholmveien 18, 8764 Lovund 
Tlf:75091850, valg 3 
Mandag – Fredag 08.00-16.00 

 

Fotos: Inge Karoliussen
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1972 Første laksesmolt 
satt ut på Vassvikvågen i 
Lovund Sjøprodukter. Stei-
nar Olaisen var daglig leder 
og styreleder. Eierne i sel-
skapet var Vigner Olaisen, 
Steinar Olaisen, Hans Pet-
ter Meland og Bjørn Johan-
sen. Vigner eide 50% av 
selskapet. Aksjekapitalen 
var 120 000 kr, og de øvrige 
tre gikk inn med 20 000 kr 
hver, i tillegg til Vigners 60 
000.
– Helt sentralt og avgjø-
rende for etableringen var 
kunnskapen, kompetansen, 
utstyr og penger fra Vigner 
Olaisen, Steinars far.
– Første røkter ansatt, 
Lorents Pettersen.
1973 Steinars bror, Bjørnar, 
ble styreleder i selskape-
ne. Også han helt sentral i 
utviklingen av selskapet.
1974 Den første Polarcir-
kel-merden ble utviklet av 
Hans Petter og Steinar, i 
samarbeid med Smith-Nil-
sen på Mo i Rana.
1978 Steinar og Hans 
Petter “gikk hver sin vei”-
og jobbet videre med sine 
selskap: Steinar gjennom 
Lovund Sjøprodukter og 
Hans Petter gjennom 
Lovundlaks.
1984 Kjøp av øya Stigen for 
å drive med lakseoppdrett 
i Lurøysundet. Etter hvert 
ble det produsert smolt på 
Stigen.
– Startet med oppbyg-
ging av egen eksport fra 
Lovund. Mona Lindal var 
sentral i denne oppbyggin-
gen.

1986 Bygde Nova Sea slak-
teri på Naustholmen. Fram 
til da hadde laksen blitt 
slaktet på Hamnholmen.
1990 FOSkonkurs. Vi over-
levde med nød og neppe.
1991 Stiftet Seafarm 
Invest, og gikk i gang med 
oppkjøp av konsesjoner. 
Steinar Olaisen var daglig 
leder, og Bjørnar Olaisen 
var styreleder. Vigner 
Olaisen as, Vigner Olaisen, 
Arne Olaisen og Steinar 
Olaisen var eiere.
– Lovund Sjøprodukter gikk 
konkurs.
1992 Tomma Lakssam
arbeidet kom i gang.
1994 Yngve Myhre ble dag-
lig leder i Seafarm Invest.
1995 Hydro Seafood, 
dagens Mowi, kjøpte seg 
inn i selskapet. Magne 
Bjørnerem ble styrets leder. 
Dette var svært viktig for å 
kunne kapitalisere opp drif-
ten av lakseproduksjonen.
– Tro fiskeoppdrett og 
Melø ble en del av Seafarm 
Invest.
1996 Fusjon mellom Olai-
senlaks og Seafarm Invest.
1997 Fusjon mellom Sel-
vær Sjøfarm og Seafarm. 
Onøykonsesjonene var en 
del av Selvær Sjøfarm.
– Fusjon mellom Dørvær 
Sjøfarm og Seafarm Invest.
– Fusjon mellom Husøy 
Sjøfarm og Seafarm Invest.
– Fusjon mellom Sanna 
Sjøfarm, Rødøy Sjøfarm, 
Myken Sjøfarm og Seafarm 
Invest.
2001 Karsten Nestvold ble 
leder i Nova Sea.

– Vi slaktet 10 000 tonn.
– Torris Products ble 
kjøpt. Dette ble en tung 
økonomisk belastning der 
vi fikk avgjørende hjelp fra 
banken.
2003 Vega og Sømnaan-
leggene ble en del av sam-
arbeidet med Nova Sea. 
Sandværfisk ble kjøpt (kon-
sesjonspris 9 mill).
2005 Vi slaktet 20 000 
tonn.
2006 Fusjon Nova Sea 
slakteri og Seafarm Invest. 
Torleif Olaisen var daglig 
leder på slakteriet da.
– Kjøp av Bolgakonsesjo-
nene fra MOWI. Kjøp av 
Skjelbulaks-konsesjonene 
på Arnøy.
– Merkenavn og logo profil 
ble utviklet for det nye 
Nova Sea.
2007 Vi slaktet 30 000 
tonn.
2008 Polarlaks 2 ble kjøpt.
– Magne Bjørnerem sluttet 
som styreleder, og Aino 
Olaisen ble ny styreleder
2009 Bjørnar Olaisen var 
daglig leder inntil Odd 
Strøm overtok stafett
pinnen sommeren 2009. 
Yngve Myhre ble styreleder 
da Odd begynte.
– Nordnorsk Stamfisk ble 
etablert.
2010 Sundsfjord smolt 
leverte sin første fisk.
2011 Nova Sea var selv-
forsynt med smolt, og 
 hadde egen eksport.
– Steinar Olaisen gikk bort.
– Arnt Krane ble styreleder 
i Nova Sea.

–Brønnbåten Nova Trans 
ble bygd.
2012 Nova Sea og Vigner 
Olaisen as kjøpte seg inn i 
Alex Sushi i Oslo.
– Vi slaktet 40 000 tonn.
2012-2014 Modernise-
ring av slakteriet med økt 
kapaistet til 300 tonn pr 
døgn, og filetproduksjon 
fom 2014.
2013 Salmus Akva ble 
kjøpt opp.
2014 Helgeland Smolt i 
Reppen ble etablert.
2017 Nova Sea Aqua
service ble etablert.
– Vi bygde brønnbåten 
 Steinar Olaisen i bruk 
sammen med Arnt Erling 
Paulsen og Johnny 
 Hanssen.
2018 Nova Sea fikk fire 
utviklingskonsesjoner for 
konseptet Spider Cage.
2019 Nova Sea og Thema 
Eiendom åpnet visnings-
senter for laks i Oslo, Lax 
Expo.
– Tom Eirik Aasjord overtok 
som administrerende direk-
tør, og Aino Olaisen ble 
styreleder.
– Vi slaktet 50 000 tonn.
2020 Gjelsten Holding kjøp-
te opp Helgeland Invest, og 
ble indirekte eier i Vigner 
Olaisen as.
2021 Vedtak om bygging 
av nytt slakteri som kan 
håndtere 120 000 tonn på 
Lovund.
2022 Utsett av 13 mill 
smolt i Nova Sea-systemet. 
400 ansatte.

Nova Sea sin historie gjennom 50 år 

I 2021 besluttet 
formannskapet at det 
skulle deles ut gaver 
fra Lurøy kommune 
til nyfødte Lurøyfjæ-
ringer.
Ordningen startet fra 2022, 
og ordfører fikk i oppdrag 
å finne en passende gave, 
med kommunens logo 
påtrykt.
 Etter å ha konferert med 
gruppelederne i kommune-
styret, ble det enighet om 
å gå for en barnehagesekk 
med innhold. Noe av inn-
holdet er strikkede sokker 
og votter til den nyfødte, 
med logo, produsert i Lurøy 
av Sleneset Husflidslag.
 Ordføreren har vært på 
avtalt besøk hjemme hos 

de nye Lurøyfjæringene. 
Der ble det overrakt gave 
til den nyfødte og blomster 
til de nybakte foreldre, med 
gratulasjoner og lykkeø-
nskninger.
 Så langt ser de nyfødte 
ut til å ta visitten med ro 
og fatning, og lot seg ikke 
forstyrre av besøket. 
 Vi ønsker de nye 
lurøyfjerdingene hjertelig 
velkommen til Lurøy: Aron 
Lind Martinussen, som 
bor på Lovund, Lars Petter 
Brynjulf Trøite, Nora Ran-
heim og Anastasija Krstic 
som alle bor i Aldersundet
 Kommunen har langt 
flere gaver på lager, som 
ordføreren gjerne deler 
ut til flere nyfødte Lurøy
fjæringer.

Gavedryss til nye Lurøyfjæringer

Nora Ranheim med Nora Ranheim med 
Hanne Trones og  Hanne Trones og  
Henning Ranheim.Henning Ranheim.

Lars Petter Brynjulf Lars Petter Brynjulf 
Trøite med Hanne Trøite med Hanne 
Brynhild Johansen og Brynhild Johansen og 
Alf Trøite.Alf Trøite.

Aron Lind Martinussen med Elin L. Lind Aron Lind Martinussen med Elin L. Lind 
og Kristoffer Martinussen.og Kristoffer Martinussen.

Anastasija Krstic Anastasija Krstic 
med Danka og  med Danka og  
Ivan Krstic.Ivan Krstic.
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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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Bergningsbil	med
assistanse	for	alle	

forsikringsselskap	og	NAF.	
Døgnvakt 

99 42 07 95
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Velkommen til Lurøy kommune,  
våre nye kollegaer!

Velkommen til Lurøy kommune,  
våre nye kollegaer!

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

Ivaylo er født og oppvokst i 
Shomen i Bulgaria. 
 Han har en mastergrad i 
engelsk språk og litratur, fra 
studiene sine i hjemlandet.
 Videre flyttet han til 
Halmstad i Sverige hvor han 
studerte administrasjon og 
utdanning. Etter utdanningen 
fikk han seg jobb og bodde til 
sammen 8 år i Halmstad.
 Ivaylo ble ansatt i Lurøy 
kommune fra 1. juni og kom 
flyttende til Sleneset hvor han 
har fått seg leilighet. Ivaylo 
ønsker å bruke sin utdanning 
og erfaringer til å hjelpe og vei-
lede mennesker til et nytt liv i 
Norge.
 Han gleder seg til å ta fatt 
på ny hobb i Lurøy.

Berit er ansatt som leder for enhet 
barn og familie. En nyopprettet enhet 
i HSO bestående av helsestasjons 
og skolehelsetjenesten, herunder 
også jordmortjenesten, barnevern-
tjenesten, ergoterapitjenesten, fysio-
terapitjenesten, kommunepsykolog 
og psykisk helsearbeider.
 Berit var ferdig utdannet syke-
pleier i 1996. Hun gjennomførte 
videreutdanning som jordmor 2001-
2003. Videre tok hun økonomi, mar-
kedsføring og ledelse 20202022 
og personal ledelse og kompetanse-
utvikling 20212023.

Inge er 67 år, gift, pensjonist. Han 
er utdannet psykriatisk hjelpepleier, 
barne vernspedagog, med videre-
utdanning i bedriftsøkonomiske 
studier, organisasjon og ledelse og 
helserett. leder for utekontakt/opp-
søkende virksomhet for rusmiddel-
avhengige, leder for sosialtjenesten 
i flere kommuner, leder for foster-
hjemsseksjonen i Vestfold fylke, 
seniorrådgiver hos Fylkesmannen 
(nå Statsforvalteren) i Vestfold, støt-
tekontakt, fra 2017 til og med 2021 
selvstendig næringsdrivende innen 
helse- og sosialsektoren.
 Inge er opprinnelig fra Stavanger, 
bor fast i Tønsberg i Vestfold og Tele-
mark fylke.

 Berit er opprinnelig fra 
 Sleneset, men har bodd 21 år i Mo 
i Rana. Hun har fortsatt bostedsa-
dresse på Alterneset, men bor vel 
egentlig mest på Sleneset.
 Berit er gift og har tre voksne 
barn, yngste begynner på vgs til 
høsten.
 Hun startet yrkeskarrieren i 
hjemmesykepleien på Sleneset. 
Hun har de siste 20 årene stort 
sett jobbet i spesialisthelse-
tjenesten som jordmor og har 
arbeidet ett år på intensivavde-
ling. Hun jobbet som kommune-
jordmor i Træna ca. 3 år, samt 
ved Helsestasjon på Nesna med 
ansvar for elevene på KVN, og 
ungdommens helsestasjon. Så 
var hun en kort periode ansatt 
som avdelings sykepleier på et 
sykehjem på Mo, før hun nå star-
tet i Lurøy 4.april.
 Berit har lenge ønsket å bli 
"øyværing" igjen, og de kjøpte seg 
derfor fritidsbolig på Sleneset 
for 5 år siden. Planen var å flytte 
utover igjen om noen år, men når 
sjansen bydde seg, ble det for 
frist ende å ikke ta den, forteller 
Berit.
 Hun syns det er spennende å 
få være med på å utvikle enhet 
barn og familie, samt drive fore-
byggende og helsefremmende 
arbeid i kommunen sammen med 
flotte kolleger.

Katarina Solvang 
prosjektmedarbeider, sosiale tjenesterIvaylo Trionov

programrådgiver/ 
flyktningkonsulent

Katarina er ansatt i en stilling 
som har gjeld og psykisk helse 
som hovedfokus, og det arbei-
des med tiltak for å kunne sette 
innbyggere i stand til å være 
selvhjulpne økonomisk, og å 
opprettholde god psykisk  helse. 
Ser også på hvordan vi kan 
utvikle de sosiale tjenestene i 
kommunen, slik at de oppleves 
som mer helhetlig for brukerne. 
 Hun er utdannet sosionom, 
og har tatt videreutdanning i 
aktiv omsorg og folkehelse. Fra 
tidligere har hun en bachelor i 
engelsk språk og litteratur. 
 Katarina er født og oppvokst 
på Trofors, men kommer flytten-
de fra Trondheim, hvor hun har 
bodd de siste 8 årene. 
 Tidligere jobbet Katarina med 
tilrettelagt undervisning i barne-
skolen, og trives godt når hun 
får muligheten til å danne gode 
relasjoner med menneskene hun 
møter. Ellers er hun glad i natur 
og friluftsliv, bruker mye tid med 
venner og familie, og har alltid en 
eller annen bok hun prøver å lese 
ferdig. 

Berit Harsvik Hauknes, 
leder for enhet barn og familie

Inge Bendik
konsulent på HSO.
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Ordføreren har ordet...Ordføreren har ordet...

Med vennlig hilsen Med vennlig hilsen 

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

Kommunestyret vedtok i vår å hjelpe 
flyktninger som ble rammet av krigen 
i Ukraina.
 Som eneste kommune på Helge-
land bevilget Lurøy 500.000. kroner. 
Ordføreren fikk i oppdrag å finne en 
egnet organisasjon som mottaker av 
midlene.
 Midlene ble gitt til Flyktninghjel-
pen. De ble overrasket og overveldet 
av gaven, og har sendt et takkebrev i 
retur, i tillegg til en jubileumsbok.
 
For en tid tilbake vedtok kommune-
styret at fra i år skulle det deles ut 
gaver til nyfødte Lurøyfjæringer.
 De fire første gavene er delt ut til 
nå, og flere kommer.
 Håper at blir behov for å dele ut 
mange, mange flere i tiden fremover.
 
I løpet av mai måned har ordføreren 
vært på en besøksrunde i de fleste 
kretsene i Lurøy.
 Det har vært en hyggelig og 
lærerik runde. Det er alltid hyggelig 
å møte folk, enten det er på kafe, 
butikk, eller på naustloft.
 Folk er positive til slike møter. 
 Runden har også gitt mulighet 
for bedriftsbesøk, og bidratt til å gi 
ordføreren bedre innsikt i Lurøys 
næringsliv.
 
Indre Helgeland regionråd arrangerte 
først i juni Helgelandskonferansen 
2022 i Mo i Rana.
 Konferansen er en arena for møte 
mellom fylkeskommunen, kommune-
ne, og næringslivet på Helgeland.
 Den gir et innblikk i noe av det 
som rører seg på Helgeland og det 
er mye spennende som skjer i vårt 
område.
 Stor aktivitet i næringslivet på 
hele Helgeland, med mange etable-
ringer både på innland og kyst.
 
Tonnes skipsekspedisjon har sagt 
opp sin avtale med fylkeskommunen 
om ekspeditørtjenester på Tonnes.
 Dette har skapt usikkerhet hos 
næringsaktørene som sender og 
mottar gods som går over Tonnes.
 Problemet gjelder både for aktør
er i Lurøy og Rødøy kommuner. Det 
har vært møte mellom kommunene 
og fylkeskommunen om saken, uten 
at problemet er løst. Nytt møte er 
berammet i nær fremtid. 

 Tjenesten er sagt opp med virk-
ning fra 01.07.22. Til da må en løs-
ning være på plass.
 
Den nedsatte passasjerkapasiteten 
på fylkets hurtigbåter, Nordlandsek-
spressen og Helgelandspendelen, 
har allerede skapt problemer for reis-
ende, og det før turistsesongen har 
startet.
 Problemet er tatt opp på fylkes-
tinget nå i juni. Slik jeg ser det må fyl-
keskommunen inn med annen kapa-
sitet, eller vurdere andre løsninger for 
å opprettholde kapasiteten.
 Det må raskt på plass, inntil pro-
blemet er løst permanent.
 Oppfordringen til de reisende må 
være å kjøpe billett på forhånd, for 
dermed å være sikret reisemulighet.
 
På fylkestinget nå i juni på Mo, fikk 
Lurøy anledning til å hilse til tinget på 
åpningen mandag 13. juni.
 Ordføreren valgte å vise en pre-
sentasjon av Lurøy, som belyste noe 
av det som skjer i kommunen og 
noen av de utfordringene som er i vår 
kommune.
 I tillegg ble det vist ett nytt opptak 
av Onøy/Lurøy sangkor. Tilbakemel-
dingene var positive.
 
På samme fylkesting ble det vedtatt 
en utredning av et nytt alternativ til 
løsning for Bustneslia.
 Denne løsningen har det vært 
jobbet lenge med gjennom Indre Hel-
geland regionråd.
 Det vil bety at vi kan være et stort 
skritt videre mot en løsning. Denne 
veien fra kysten og inn mot Rana, har 
stor betydning for alle i Lurøy.
 
9. juni i år fylte Nova Sea 50 år. Det 
ble markert på Lovund med avduking 
av skulptur, taler og underholdning.
 Fiskeri og havminister Bjørnar 
Skjæran sto for avdukingen.
 På kvelden ble det festmiddag på 
Lovund hotell for innbudte gjester.
 Historien om lakseeventyret på 
Lovund, er fantastisk og en helt utro-
lig historie.
 Grunderne i Lovund var ikke bare 
først med å sette ut laks i Lurøy, men 
også de første i Nord Norge.
 Ordføreren overrakte gave til 
jubilanten, på vegne av Lurøy kom-
mune.

 Kommune fikk også en gave fra 
jubilanten, et bilde av den nylig avdu-
kete skulpturen.
 Bilde er kommet på veggen på 
ordførerkontoret, som en påminnelse 
om hvor viktig oppdrettsnæringen er 
i Lurøy.
 Ordføreren takker for gaven og 
en flott og hyggelig dag og kveld på 
Lovund. Du kan lese mer om jubileet i 
egen artikkel.
 
Træna kommune feiret 150 år som 
egen kommune 11.-12. juni.
 Trænas ekteskap med Lurøy var-
te i 35 år, deretter ente det med en 
omforent skilsmisse.
 Kommunen ble skilt ut fra Lurøy, 
siden har kommunegrensene mellom 
Lurøy og Træna ligget fast.
 Det kan se ut som at endring av 
kommunegrensene var enklere før.
 Jubileet ble markert med båttur 
rundt i kommunen, lokal mat fra Sel-
vær, underholdning fra liten og stor.
 Tale til jubilanten fra Fylkesordfø-
rer og gave fra fylkeskommunen 
 Under middagen ble det gave-
over rekkelser fra mange av de inn-
budte kommunene.
 Senere på kvelden ble det fest for 
alle sammen.
 Ordføreren takker for et flott 
arrangement en hyggelig dag og 
kveld hos en sprek 150 åring.

Med sommerferien foran oss, opp-
fordrer jeg alle Lurøyfjæringer og 
tilreisende å benytte seg av kommu-
nens næringsliv. 
 Tell all ongan. Husk at når det 
er ferie, må det spises is med jevne 
mellomrom.
 
Så til sist ønsker jeg alle  
en	riktig	god	sommer.
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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

polarkraft.no
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Vi heier på deg som står på sidelinja, steker vafler, fyller vannflasker, 

plastrer knær, vasker drakter, heier, trøster, gråter, jubler 

og elsker det.
Fordi ekte nordlendinger handler 
lokalt og støtter hjemmelaget.

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.

Lurøy eldreråd inviterte 
Lurøyfjæringene med på tur 
til Mo i Rana i mai. På pro-
grammet stod kinoforestil-
ling og besøk på Vitensente-
ret og Rana Museum.
Deltakerne reiste på hver sine måter 
til Stokkvågen, der vi samlet oss og 
tok buss til Mo. Programmet var ikke 
helt oppfylt så det ble tid til å gjøre 
noen ærender før vi møttes på kino-
en til forestillingen Downton Abbey 
– En ny æra.

 Et par snaue timer senere tok vi 
buss ned til Tanjas The View, hvor vi 
fikk servert Pasta Bolognes til lunsj. 
Det var på tide med mat og praten 
gikk lett over bordene.
 Tiden gikk fort i lystig lag og snart 
var det tid for en kort omvisning 
enten på Vitensenteret eller på Rana 
Museum. De ivrigste fikk med seg 
begge deler, men det ble litt kort tid, 
så det ble det snakket mye om at 
man måtte ta turen tilbake en annen 
gang og ha bedre tid da.
 For at alle skulle nå hjem samme 

dag, dro vi fra Mo kl 16.00 til Stokkvå-
gen der noen kjørte hjem mens andre 
gikk om bord i M/S Nesøy og M/S 
Fredrikke Tønder Olsen.
 Turen gjøres i henhold til FN’s 3. 
bærekraftmål: God helse og livskva-
litet. Det sier at man skal sikre god 
helse og fremme livskvalitet for alle, 
uansett alder.
FNs bærekraftsmål er verdens felles 
arbeidsplan for å utrydde fattigdom, 
bekjempe ulikhet og stoppe klima-
endringene innen 2030.
 Eldrerådet takker for turen!

Seniortur til Mo i Rana Omvisning på Omvisning på 
Rana MuseumRana Museum

På Vitensenteret På Vitensenteret 
fant vi Lurøy-infofant vi Lurøy-info
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SSlekters lekters  gang  gang

✁

for Lurøy og Aldersund menigheter
Forbehold om endringer.  

Følg med på annonsering og oppslag.

Døde:
LURØY GRAVPLASS
Hans Olav Johannessen  01.04

ALDERSUND GRAVPLASS
Evelyn Solveig  
Ovalda Pedersen   08.04  
 
LOVUND GRAVPLASS 
Arne Oluf Stoksvik  06.05  
 
KONSVIK GRAVPLASS 
Sigrid Johanna Lorentsen  03.05
Hege Helene Olaisen  24.05

Dato  Sted 
Juli 

03.07.2022 Stuvland bedehus 
  Nord-Solvær

10.07.2022 Aldersund kirke 
  Lurøy kirke

17.07.2022 Moflag kirke 
  Nesøy

August 

06.08.2022 Lovund kirke

07.08.2022 Aldra skolestue

14.08.2022 Lurøy kirke 
  Bekkestua

September 

04.09.2022 Aldersund kirke

11.09.2022 Lurøy kirke

18.09.2022 Lovund kirke 
  Moflag kirke

4516 3596 311

Døpte:
10.4.2022  
Marie Alexandra  
Sandøy Johansen Lovund Kirke
14.4.2022  
Elling Vårtun Olvik Aldersund Kirke
14.4.2022 
Nils Sarassen Aldersund Kirke
17.4.2022  
Selma Kvitvær Halland Lurøy Kirke
17.4.2022  
Per-Asbjørn Kolåsæter  
Nordås  Lurøy kirke
12.6.2022  
Lars Petter Brynjulf Trøite Aldersund Kirke

Lurøy/Trænaserien er en fotballserie som normalt gjen-
nomfører fire cupdager årlig for deltakere i grunnskoleal-
der, fra Lurøy og Træna. Lag fra Utskarpen har også tidvis 
deltatt.
Som så mangt har de siste to årene vært preget av mang-
lende tillatelse til å gjennomføre arrangement også for 
Lurøy/Trænaserien. Det var derfor stor stas når barn og 
unge igjen kunne møtes til sosial og sportslig utfoldelse 
på gressmatta på Lurøya, lørdag 11. juni. Etter to lange år 
uten aktivitet i Lurøy/Trænaserien.
 Lurøy/Trænaserien er organisert slik at det rulleres på 
vertskapet mellom kretsene, og idrettslaget som er vert, 
arrangerer til inntekt for egen klubb. Denne dagen var det 
IL Bro som tok imot kommunens unge, håpefulle. Lagene 

Lurøy/Trænaserien

Det er litt uklart nøyaktig når Lurøy/Træna-
serien ble startet. Men av personer som var 
med i den spede begynnelsen, er det estimert 
at dette må ha vært rundt år 2000-2001. En 
veletablert og viktig tilbyder av aktivitetstilbud 
for unge i Lurøy, dette altså! 

var delt inn slik at 1.2., 3.4. og 5.7. klasse spilte treerfot-
ball, mens 8.-10. klasse spilte femmerfotball. 
 Denne dagen deltok lag fra Lovund, Sleneset, Onøy/
Lurøy, mens Lurøy innland stilte lag sammen med Kvarøy 
og Øresvik. Træna feiret 150 års jubileum som egen kom-
mune denne helgen og deltok derfor ikke.
 I år tas det sikte på gjennomføring av tre cupdager. 
Lovund 10. september og Konsvik 17. september gjenstår.


