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GILDESKÅL: Arnstein Vada (60) 
har jobbet i Gildeskål kommune i 
25 år. Den godt utdannede 
sosionomen føler at han 
ble degradert til å utføre jobb-
oppgaver han ikke var egnet eller 
skolert for. Nå er han sykemeldt 
og regner sin karriere i kommunen 
som avsluttet.

MELØY: Det var stor stemning og spilleglede i Glomfjordhallen sist 
helg under Baron Cup.

MELØY: Over fem tusen gjenstander skal registreres ved Meløy 
bygdemuseum.

Øker mest!

Dere er en smart 
gjeng!

Bjarte Bakken

Tusenvis av gjenstander

l Side 8

Abelone Marie
blir 10 år

09003 4 6500 157

Eneste fra Nordland

MELØY: Andre klasse ved Meløy videregående skole, avdeling Ørnes er den eneste klassen fra Nordland som er 
plukket ut som jury for utdeling av Ungdommens kritikerpris i litteratur i regi av Foreningen !Les. Nå skal de lese 
8 voksenbøker i løpet av fire måneder.  Det dreier seg om alt fra krim og grøss til diktsamlinger.  Til slutt skal de 
nominere tre av bøkene og være med i hovedjuryen for utdeling av prisen i mars til neste år.
Denne uka hadde de besøk av Bjarte Bakken fra foreningen som ga dem gode tips i det å være litteraturkritiker.

I juryen til årets  “Ungdommens kritikerpris”
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Den siste ukas nyhetsbilder og 
oppslag fra Filippinene har sjokkert 
og forferdet en hel verden. Og 
selvfølgelig også Meløys befolkning. 
Søndag er det duket for basar til 
inntekt for de katastroferammede og 
spesielt det arbeidet organisasjonen 
Streetlight gjør blant gatebarn i 
byen Tacloban med sine 200.000 
mennesker som ble sterkt rammet av 
tyfonen. Norske Erlend Johannessen 
startet organisasjonen for ti år siden 
og har bygget opp et barnehjem 
som gir husly og mat for utallige 
gatebarn. De mistet alt de eide både 

av mat og medisiner, 
men heldigvis 
var det ingen 
som mistet livet.  
Spontanaksjoner 
går over hele 
landet, og også i 
Meløy. Deriblant 
på Frikirken på 
Korsnes. En av 
initiativtakerne til 
Aksjon Filippinene, 
Gunnlaug Gjersvik, 

opplevde kun ja, da hun var 
innom næringslivet på Ørnes for 
å spørre om gevinster til basaren 
de skal arrangere til inntekt for 
organisasjonen Streelight. Hun 
fikk mange flotte gevinster og 
gjenstander som skal sørge for et 
bidrag til organisasjonen. Nå gjenstår 
det bare at folk støtter opp om 
aksjonen og tar ettermiddagskaffen 
på Korsnes og fyller lommene med 
kontanter til bruk på loddsalget 
og basaren. Givergleden er stor 
når folk er i nød, og nå har alle en 
mulighet til å bevise det også her 
i distriktet. Vi tar av oss hatten 
for initiativrike enkeltpersoner og 
organisasjoner som steller istand 
slike spontanaksjoner.
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MELØY: – Vi får 
sannsynligvis de 50 
millionene vi har 
søkt om i omstill-
ingsmidler, sier en 
glad ordfører Per 
Swensen (H) på tele-
fonen fra Oslo rett 
etter møtet med Liv 
Signe Navarsete man-
dag morgen.
    

Hanne Hammernes 
hanne@meloyavisa.no

Sist fredag fi kk ordfører Per 
Swensen i Meløy beskjed om å 
møte på kontoret til kommunal- 
og regionalminister Liv Signe Na-
varsete mandag. Hans delegasjon 
til møtet besto av rådmann Jørgen 
Kampli,  Odd Arne Stormo (Sp) 
fra opposisjonen, Lothar Maruhn 
fra Meløy næringsutvikling og 
hovedtillitsvalgt for REC-arbei-
derne, Rolf Nilsen. I tillegg møtte 
Odd Eriksen fra fylkeskommunen.

Positivt
-Møtet med ministeren og repre-
sentantene fra de forskjellige de-
partementene var helt klart posi-
tivt, sier Swensen. Med forbehold 
om Stortingets endelige godkjen-
ning i midten av juni, får vi de 50 
millionene fra staten. I tillegg er vi 
lovet de 25 fra fylkekommunen. 
Når vi da legger til våre egne 25 
millioner er vi i boks med de 100 
millionene vi hadde håpet på, sier 
Swensen. 

I dialog
Vi har i tillegg fått gehør for våre 
andre tre søknader når det gjelder 
et investeringsfond, tilrettelegging 
for videre- og etterutdanning for 
REC-arbeiderne og off entlige ar-
beidsplasser til Meløy, sier Swens-
en.
Når det gjelder investeringsfondet 
på 60 millioner som er vårt øn-
ske, ble vi orientert om at saken 
er sendt videre til næringsdepar-
tementet for vurdering. Vi ønsker 
også at de arbeidsledige får muli-
ghet til å ta etter og/eller videre-
utdanning uten at de mister dag-
pengene mens de studerer, og dette 
er vi i en dialog med arbeidsdepar-
tementet og fylkeskommunen, der 
begge parter er veldig positive, sier 
Swensen videre. Det siste punktet 
vi diskuterte i møtet var vårt ønske 
om at staten etablerer off entlige 
arbeidsplasser hos oss. Dette er en 

omfattende prosess som det jobbes 
kontinuerlig med i kommunalde-
partementet. 

Kontaktnett
Departementenes representanter 
var veldig positive på møtet, og 

hadde stor forståelse for vår vans-
kelige situasjon der vi mister over 
650 arbeidsplasser i løpet av dette 
året. Vi har nå fått etablert  vik-
tig kontaktpunkt i de forskjellige 
departementene, og møtt de som 
arbeider med disse sakene.  Alle 

disse sakene er prosesser som tar 
tid, men vi føler at vi nå har fått 
både forståelse og opprettet et vik-
tig kontaktnett for å kunne jobbe 
videre med omstillingarbeidet, 
avslutter en glad ordfører rett etter 
det positive møtet i Oslo.

Hva gjør du i fritiden?
– Blir ikke så mye fritid utenom jobb som 
man ønsker. Blir mest til at jeg er hjemme 
med familien.

Hva liker du best med vinteren?
– Er ikke veldig glad i vinter, men hvis jeg skal 
nevne noe positivt, må det være at alt blir re-
nere og lysere med snø. Det er jo veldig fi nt 
ute når trærne ligger tunge med snø.

Hva ville du gjort hvis du vant 6 millioner 
kroner?
– Vanskelig spørsmål. Satt av 1 million til 
hver av mine to barn. Da hadde de hatt sikret 
skolegang og en start på det  voksne liv. Rest-
en skulle gått til opp-pussing og ferier.

Hva liker du best med jobben din?
– Det beste med min jobb, er at jeg får vær 
sammen med fl otte mennesker. Også at når 
jeg går hjem føler jeg at jeg har bidratt med 
noe meningsfylt.

Synes du det er lang vei til jobben? 
– Veien er kort, men pendling med ferje gjør 
at det virker lengre.

Hvis du kunne hvor som helst på ferie i 14 
dager, hvor ville du dratt?
– Et fjernt, ek ivene kanskje.

Hvis du kunne gått tilbake i tid, hvor ville 
du dratt?
– Da ville jeg gått helt tilbake til barndom-
men, da jeg bare kunne være et bekym-
ringsløst barn.

Hva liker du aller best å gjøre?
– Å være i lag med familien.

Yndlingsmat?
– Det  varier. Gammeldags småsteik kanskje.

Beste årstid?
– Sommer selvfølgelig.

I mange år har det vært snakket 
om at Meløy kommune skulle få 

bukt med de mange «ufrivillige» 
delttidsstillingene som eksisterer 
spesielt mye blant helse- og oms-
orgsarbeiderne.  Dette er et problem 
i de fl este kommuner, og handler 
om å få «kabalen til å gå opp» i 
forhold til helge- og kveldsjob-
bing. Det er umulig for en ansatt i 
helsevesenet å leve av 16,3, 20 eller 
50 prosent stilling. Dette er bare et 
fåtall av de mange deltidsprosenter 
som gjelder. For å få hel stilling må 
de ansatte søke seg på to, tre, ja 
kanskje ennå fl ere stillinger. 

Er de heldige, havner de på 
samme arbeidsplass, men de 

kan også risikere å «fl y fra sted til 
sted» i løpet av en dag.   Dette er in-
gen tjent med, verken arbeidsgiver 
eller arbeidstaker. Selv om både 

politikere og 
administras-
jon i mange 
år har sagt at 
vi må få bukt 
med dette, 
skjer det lite. 
Delegasjoner 
har vært på 
befaring i 
andre deler 

av landet for å høste av deres erfar-
inger med for eksempel ønsketur-
nus, men det er få arbeidsplasser 
som ennå har fått dette til i Meløy. 
Ufrivillig deltid gir lite forutsigbar-
het og og er ikke gunstig for rekrut-
teringen til yrker som i utgang-
spunktet har vanskelig for å fylles 
opp med faglært arbeidskraft.  

Det fi nnes fl ere gode løsninger 
for å få bukt med problemet. 

Blant annet «ønsketurnus» og 
skiftarbeid. Begge deler er noe de 
ansatte kan tenke seg, og ville uten 
tvil være en fordel både for rekrut-
teringen og for de som i dag har en 
eller fl ere deltidsstillinger. Kom-
munene rundt omkring bør se litt 
over gjerdet hos hverandre og dele 
hverandres erfaringer, for det er 
mange som har fått det til.

Åpningstider ekspedisjon:
Hverdager: 08.00 – 15.00
Sentralbord: 75 71 95 50
Telefax: 75 71 95 51
Besøksadresse:
Havnegården, Ørnes

Postadresse:
Havneveien 15B, 
8150 Ørnes
E-post: post@meloyavisa.no
www.meloyavisa.no
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Ufrivillig 
deltid

      Det 
fi nnes 
gode løs-
ninger 

Dette er tatt 17. mai under oppstillingen på Jæra torg foran 
dampkjøkkenet. Guttemusikken gikk rundt i Haugvika over Vas-
saksla og innover til Jæra. Der spilte de i Øvregata og Nedregata 
før oppstilling på torget i øvregata med masse tilskuere. Foran 
fra venstre: Ole Boldevin, Hein Jacobsen, Dagfi nn Johansen. Knut 

Bye, Kjell Laastad, Arnt Yngve Arntsen. Bakerst; Erling Paulsen, 
Per Strøm, Per Christian Solstrand, Jarl Strøm, Brynjar Nordgård, 
Kåre Gunnar Kolstad, Bengt Jacobsen, Johs Aas og Dag Enger. Ikke 
alle på bildet

Foto: Solveig Irene Jacobsen, Stakmyrveien

Glomfjord skolekorps “Guttemusikken” 1963/64

Grunnlagt 1986

Over kaffekoppen

Det gamle album

Navn: Lena Hansen
Alder: 40
Bor: Ågskardet 
Yrke: Hjelpepleier

Ansvarlig redaktør: Bente Haldorsen
Trykk: AN Trykk Bodø
Annet: Dette er bare tull

GLADE: Ordfører Per Swensen (H) og Lothar Maruhn i Meløy næringsutvikling har hatt et veldig 
positivt møte med statsråd Liv Signe Navarsete og representanter for arbeidsdepartementet og nærings-
departementet med fl ere. Med seg i møtet hadde de rådmann Jørgen Kampli, Odd Arne Stormo (Sp) fra 
opposisjonen og hovedtillitsvalgt for de REC-ansatte, Rolf Nilsen.

(Arkivfoto: Bente Haldorsen).

Positivt møte i Oslo

Liker best å være sammen med familien

Sentralbord:  75 71 95 50
Vakttelefon:  41 68 66 82
Faks:               75 71 95 51
E-post:
annonse@meloyavisa.no
post@meloyavisa.no

Besøksadresse:
Havneveien 15 b
8150 Ørnes

Redaksjonen:
Bente Haldorsen
Redaktør / Daglig leder
Tlf. 41 68 66 82
bente@meloyavisa.no

Hanne Hammernes
Økonomiansvarlig / 
Journalist
Tlf: 48 48 01 25
hanne@meloyavisa.no

Brynhild Sørgård
Familie / Marked
Tlf: 48 48 01 24
brynhild@meloyavisa.no

Ann K. Ytresand
Deskansvarlig
Tlf: 48 48 01 23
ann@meloyavisa.no

Yngve Brox Guldbjørnsen
Journalist 
Tlf: 95 93 15 79
yguldbjo@online.no

Nina Nystad
Journalist 
Tlf: 99 29 91 31
nystadnina@gmail.com

Abonnement
Helår       kr. 830,-
Halvår     kr. 470,-
Kvart år   kr. 300,-
Abonnementet løper til 
det sies opp. 

Familie & Venner

Familie & Venner

Familie & Venner

MarkedsPlassen

MarkedsPlassen

MarkedsPlassen

siste

siste

FlaxKryss

FlaxKryss

FlaxKryss

Debatt

Debatt

Debatt

Fra tidligere tider

Telefon          75 71 95 50
Tipstelefon   41 68 66 82
E-post post@meloyavisa.no
www.meloyavisa.no

Torsdag 14. november 2013

MELØY: Hvis du var i tvil – høsten er på hell.  Her er beviset. Mørkt allerede klokka halv tolv, regntunge skyer langt nedover fjellsidene og 
et aldri så lite «melisdekke» i høydene.  Her fra Spildra med Spilderhesten i bakgrunnen.               Foto: Meløyavisa

Meløyavisa redigeres etter Vær varsom-
plakaten. Personer som føler seg urettferdig 
behandlet kan klage avisen inn for pressens 
faglige utvalg (PFU)

PFU
er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presse-
forbund. PFU behandler klager mot pressen i 
presseetiske spørsmål.
Adr: Prinsens gate 1, 0101 Oslo

Navn: Arild Amundsen 
Alder: 49 år
Bor: I Torsvikskogen
Yrke: Nestleder på 
Knutepunktet

Hva skal du gjøre i dag?
– I dag skal jeg på bønnemøte på Neverdal, 
i regi av Kilden.

Hva opptar deg for tiden?
– I går var jeg på møte i Bodø i Folkeal-
liansen i Nordland. Der var jeg som 
representant for mental helse Nordland. 
Knutepunktet er midt i blinken for et 
lavterskeltilbud innen folkehelse. Hver 
fjerde sykemelding er på grunn av psykiske 
problemer.

Liker du å lage mat?
– Nei, jeg gjør ikke det. Har vært vegetari-
aner i mange år, så jeg vegrer meg for å 
spise kjøtt og fisk.

Hva har du på nattbordet? 
– Der ligger bibelen, lesebrillene, ei lampe 
og mobilen.
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I dagens avis kan du lese om dårlig 
vedklikehold på offentlige steder 
både i Gildeskål og i Meløy.

I Gildeskål dreier det seg om ras-
teplassen i Storvik. En flott plass 
som er endel av  Turistvegprosjektet 
langs FV17. Ansvarlige her er Stat-
ens vegvesen. Meløyavisa satte fokus 
på de dårlige benkene i fjor høst, og 
det ble da lovet at det skulle ordnes 
opp. Nå er turistsesongen i full 
gang, og naturlig nok er det mange 
som stopper i Storvika, enten før 
de skal inn i tunnelen eller etter at 
de er kommet ut.  I utgangspunk-

tet et flott 
stoppested 
med idylliske 
benker, grill-
hus, toalett, 
lekeplass for 
barna og opp-
stillingsplass 
for bobiler og 
campingvogn-
er. Det trasige 
er at det nå er 

rett og slett forbundet med livsfare 
og bruke benkene som engang var 
så flotte. De er helt råtne, og hvis 
for eksempel barn klatrer på de, 
eller noen setter seg på dem, kan de 
risikere å skade seg, for det er like 
før de ramler fra hverandre. 

I Meløy er det fasilitetene ved 
badeplassen på Stia som er dårlig 
vedlikeholdt. Der er det elendige 
forhold på toalettene, og søppelet 
flyter. Her er det kommunen sitt 
ansvar, og de skylder på liten be-
manning og for mange oppgaver 
fordi de i år ikke har fornyet kon-
trakten med Meløy opptrenings-
senter fordi de skulle spare penger.

Er det slik vi vil møte våre turister? 
Hvilket omdømme ønsker vi å ha? 
Meløy er allerede en kommune som 
sliter med imaget etter all medi-
aoppmerksomhet i forbindelse med 
REC m.m.Vissheten om at det hver 
sommer kommer mange turister er 
jo der. Burde ikke både kommunene 
være i forkant og faktisk tenke på 
slike ting FØR det blir negativ 
fokus på det i media?

Å tilrettelegge for turistene og vise 
fram kommunene og stoppestedene 
langs FV17 fra sin beste side er 
god markedsføring og blir fort en 
«snakkis» blant folk, og er en god 
investering for å beholde bolyst og 
få nye folk til å bosette seg her.

Lokalavisa for Meløy – Rødøy og Gildeskål 
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MELØY: – Vi får 
sannsynligvis de 50 
millionene vi har 
søkt om i omstill-
ingsmidler, sier en 
glad ordfører Per 
Swensen (H) på tele-
fonen fra Oslo rett 
etter møtet med Liv 
Signe Navarsete man-
dag morgen.
    

Hanne Hammernes 
hanne@meloyavisa.no

Sist fredag fi kk ordfører Per 
Swensen i Meløy beskjed om å 
møte på kontoret til kommunal- 
og regionalminister Liv Signe Na-
varsete mandag. Hans delegasjon 
til møtet besto av rådmann Jørgen 
Kampli,  Odd Arne Stormo (Sp) 
fra opposisjonen, Lothar Maruhn 
fra Meløy næringsutvikling og 
hovedtillitsvalgt for REC-arbei-
derne, Rolf Nilsen. I tillegg møtte 
Odd Eriksen fra fylkeskommunen.

Positivt
-Møtet med ministeren og repre-
sentantene fra de forskjellige de-
partementene var helt klart posi-
tivt, sier Swensen. Med forbehold 
om Stortingets endelige godkjen-
ning i midten av juni, får vi de 50 
millionene fra staten. I tillegg er vi 
lovet de 25 fra fylkekommunen. 
Når vi da legger til våre egne 25 
millioner er vi i boks med de 100 
millionene vi hadde håpet på, sier 
Swensen. 

I dialog
Vi har i tillegg fått gehør for våre 
andre tre søknader når det gjelder 
et investeringsfond, tilrettelegging 
for videre- og etterutdanning for 
REC-arbeiderne og off entlige ar-
beidsplasser til Meløy, sier Swens-
en.
Når det gjelder investeringsfondet 
på 60 millioner som er vårt øn-
ske, ble vi orientert om at saken 
er sendt videre til næringsdepar-
tementet for vurdering. Vi ønsker 
også at de arbeidsledige får muli-
ghet til å ta etter og/eller videre-
utdanning uten at de mister dag-
pengene mens de studerer, og dette 
er vi i en dialog med arbeidsdepar-
tementet og fylkeskommunen, der 
begge parter er veldig positive, sier 
Swensen videre. Det siste punktet 
vi diskuterte i møtet var vårt ønske 
om at staten etablerer off entlige 
arbeidsplasser hos oss. Dette er en 

omfattende prosess som det jobbes 
kontinuerlig med i kommunalde-
partementet. 

Kontaktnett
Departementenes representanter 
var veldig positive på møtet, og 

hadde stor forståelse for vår vans-
kelige situasjon der vi mister over 
650 arbeidsplasser i løpet av dette 
året. Vi har nå fått etablert  vik-
tig kontaktpunkt i de forskjellige 
departementene, og møtt de som 
arbeider med disse sakene.  Alle 

disse sakene er prosesser som tar 
tid, men vi føler at vi nå har fått 
både forståelse og opprettet et vik-
tig kontaktnett for å kunne jobbe 
videre med omstillingarbeidet, 
avslutter en glad ordfører rett etter 
det positive møtet i Oslo.

Hva gjør du i fritiden?
– Blir ikke så mye fritid utenom jobb som 
man ønsker. Blir mest til at jeg er hjemme 
med familien.

Hva liker du best med vinteren?
– Er ikke veldig glad i vinter, men hvis jeg skal 
nevne noe positivt, må det være at alt blir re-
nere og lysere med snø. Det er jo veldig fi nt 
ute når trærne ligger tunge med snø.

Hva ville du gjort hvis du vant 6 millioner 
kroner?
– Vanskelig spørsmål. Satt av 1 million til 
hver av mine to barn. Da hadde de hatt sikret 
skolegang og en start på det  voksne liv. Rest-
en skulle gått til opp-pussing og ferier.

Hva liker du best med jobben din?
– Det beste med min jobb, er at jeg får vær 
sammen med fl otte mennesker. Også at når 
jeg går hjem føler jeg at jeg har bidratt med 
noe meningsfylt.

Synes du det er lang vei til jobben? 
– Veien er kort, men pendling med ferje gjør 
at det virker lengre.

Hvis du kunne hvor som helst på ferie i 14 
dager, hvor ville du dratt?
– Et fjernt, ek ivene kanskje.

Hvis du kunne gått tilbake i tid, hvor ville 
du dratt?
– Da ville jeg gått helt tilbake til barndom-
men, da jeg bare kunne være et bekym-
ringsløst barn.

Hva liker du aller best å gjøre?
– Å være i lag med familien.

Yndlingsmat?
– Det  varier. Gammeldags småsteik kanskje.

Beste årstid?
– Sommer selvfølgelig.

I mange år har det vært snakket 
om at Meløy kommune skulle få 

bukt med de mange «ufrivillige» 
delttidsstillingene som eksisterer 
spesielt mye blant helse- og oms-
orgsarbeiderne.  Dette er et problem 
i de fl este kommuner, og handler 
om å få «kabalen til å gå opp» i 
forhold til helge- og kveldsjob-
bing. Det er umulig for en ansatt i 
helsevesenet å leve av 16,3, 20 eller 
50 prosent stilling. Dette er bare et 
fåtall av de mange deltidsprosenter 
som gjelder. For å få hel stilling må 
de ansatte søke seg på to, tre, ja 
kanskje ennå fl ere stillinger. 

Er de heldige, havner de på 
samme arbeidsplass, men de 

kan også risikere å «fl y fra sted til 
sted» i løpet av en dag.   Dette er in-
gen tjent med, verken arbeidsgiver 
eller arbeidstaker. Selv om både 

politikere og 
administras-
jon i mange 
år har sagt at 
vi må få bukt 
med dette, 
skjer det lite. 
Delegasjoner 
har vært på 
befaring i 
andre deler 

av landet for å høste av deres erfar-
inger med for eksempel ønsketur-
nus, men det er få arbeidsplasser 
som ennå har fått dette til i Meløy. 
Ufrivillig deltid gir lite forutsigbar-
het og og er ikke gunstig for rekrut-
teringen til yrker som i utgang-
spunktet har vanskelig for å fylles 
opp med faglært arbeidskraft.  

Det fi nnes fl ere gode løsninger 
for å få bukt med problemet. 

Blant annet «ønsketurnus» og 
skiftarbeid. Begge deler er noe de 
ansatte kan tenke seg, og ville uten 
tvil være en fordel både for rekrut-
teringen og for de som i dag har en 
eller fl ere deltidsstillinger. Kom-
munene rundt omkring bør se litt 
over gjerdet hos hverandre og dele 
hverandres erfaringer, for det er 
mange som har fått det til.

Åpningstider ekspedisjon:
Hverdager: 08.00 – 15.00
Sentralbord: 75 71 95 50
Telefax: 75 71 95 51
Besøksadresse:
Havnegården, Ørnes

Postadresse:
Havneveien 15B, 
8150 Ørnes
E-post: post@meloyavisa.no
www.meloyavisa.no

Lokalavisa for Meløy – Rødøy og Gildeskål Tipstelefon: 75 71 95 50

Ufrivillig 
deltid

      Det 
fi nnes 
gode løs-
ninger 

Dette er tatt 17. mai under oppstillingen på Jæra torg foran 
dampkjøkkenet. Guttemusikken gikk rundt i Haugvika over Vas-
saksla og innover til Jæra. Der spilte de i Øvregata og Nedregata 
før oppstilling på torget i øvregata med masse tilskuere. Foran 
fra venstre: Ole Boldevin, Hein Jacobsen, Dagfi nn Johansen. Knut 

Bye, Kjell Laastad, Arnt Yngve Arntsen. Bakerst; Erling Paulsen, 
Per Strøm, Per Christian Solstrand, Jarl Strøm, Brynjar Nordgård, 
Kåre Gunnar Kolstad, Bengt Jacobsen, Johs Aas og Dag Enger. Ikke 
alle på bildet

Foto: Solveig Irene Jacobsen, Stakmyrveien

Glomfjord skolekorps “Guttemusikken” 1963/64

Grunnlagt 1986

Over kaffekoppen

Det gamle album

Navn: Lena Hansen
Alder: 40
Bor: Ågskardet 
Yrke: Hjelpepleier

Ansvarlig redaktør: Bente Haldorsen
Trykk: AN Trykk Bodø
Annet: Dette er bare tull

GLADE: Ordfører Per Swensen (H) og Lothar Maruhn i Meløy næringsutvikling har hatt et veldig 
positivt møte med statsråd Liv Signe Navarsete og representanter for arbeidsdepartementet og nærings-
departementet med fl ere. Med seg i møtet hadde de rådmann Jørgen Kampli, Odd Arne Stormo (Sp) fra 
opposisjonen og hovedtillitsvalgt for de REC-ansatte, Rolf Nilsen.

(Arkivfoto: Bente Haldorsen).

Positivt møte i Oslo

Liker best å være sammen med familien

Sentralbord:  75 71 95 50
Vakttelefon:  41 68 66 82
Faks:               75 71 95 51
E-post:
annonse@meloyavisa.no
post@meloyavisa.no

Besøksadresse:
Havneveien 15 b
8150 Ørnes

Redaksjonen:
Bente Haldorsen
Redaktør / Daglig leder
Tlf. 41 68 66 82
bente@meloyavisa.no

Hanne Hammernes
Økonomiansvarlig / 
Journalist
Tlf: 48 48 01 25
hanne@meloyavisa.no

Brynhild Sørgård
Familie / Marked
Tlf: 48 48 01 24
brynhild@meloyavisa.no

Ann K. Ytresand
Deskansvarlig
Tlf: 48 48 01 23
ann@meloyavisa.no

Yngve Brox Guldbjørnsen
Journalist 
Tlf: 95 93 15 79
yguldbjo@online.no

Nina Nystad
Journalist 
Tlf: 99 29 91 31
nystadnina@gmail.com

Abonnement
Helår       kr. 830,-
Halvår     kr. 470,-
Kvart år   kr. 300,-
Abonnementet løper til 
det sies opp. 

Familie & Venner

Familie & Venner

Familie & Venner

MarkedsPlassen

MarkedsPlassen

MarkedsPlassen

siste

siste

FlaxKryss

FlaxKryss

FlaxKryss

Debatt

Debatt

Debatt

Fra tidligere tider
Her kan du sende inn gamle bilder som du vil dele med våre lesere. 
Send til post@meloyavisa.no eller til vår postadresse.
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Torsdag 13. juni 2013

Alva og hunden Tika på tur på Åsen en nydelig vårdag.

Foto: Sandra Eriksson

Navn: Bjørg Hansdatter 
Tinnan  
Alder: 54 år
Bor: I Glomfjord 
Yrke: Adjunkt

Hva har du gjort i helga?
– Lørdag gjennomført e min første sykkel-
tur fra Fauske til Bodø (Midnattsolrittet).

Hvilke planer har du for uka?
– Denne uka e da to bursdaga, en 
jentekveld og litt trening i tillegg til hver-
dagen i lag med Eirin.

Hva betyr mest for deg?
– Mine to unger, svigerinner og mine fire 
barnebarn betyr absolutt mest for meg.

Hva slags musikk hører du på?
– Litt av hvert - akkurat nå er jeg litt hekta 
på gamle Mody Blues-låter.

Hva har du på nattbordet? 
– Bibel, iPad mini og en koselig roman.

”Uten musikk ville livet 
vært en misforståelse.”
Friedrich Nietzshe

GLOMFJELLET: 
Dagens bilde tror vi er tatt 
på Glomfjellet, men hvem 
personene er, vet vi ikke. 
Kanskje noen av leserne 
kan hjelpe oss? Det er Åse 
Flaat i Glomfjord som blant 
annet jobber med Hydro-
museet som ønsker å vite 
mer om bildet og situas-
jonen. Bare ta kontakt med 
redaksjonen så formidler vi 
videre kontakt. 

”Det finnes neppe et eneste
eksempel på at en mann har 
tjent en formue på spekulasjon 
- og beholdt den”
(Andrew Carnegie)

I mIlITærE? Ukas bilde er av 
en ung mann i uniform og med 
våpen. Det var vanlig at de unge 
sendte bilder hjem da de var i 
Kongens klær.  Hvem dette er, 
og hvilken anledning vites ikke. 
Bildet er fra en samling med 
gamle bilder fra Rødøy i privat 
eie. Kanskje noen der ute kjenner 
til mannen?
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Dette er Meløy Bygdemuseum
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MELØY: Over fem 
tusen gjenstander 
ved Nordlandsmu-
seets avdeling Meløy 
bygdemuseum skal 
registreres og kat-
egoriseres og gjøres 
tilgjengelig digitalt.

Hanne Hammernes
hanne@meloyavisa.no

Et nitidig arbeide som muse-
umskonsulent Karina Krogh og 
konservator Helge Seim har 
startet arbeidet med nå i som-
mer.

Oversikt
- Selv om vi allerede har job-

bet med gjenstandssamlingen i 
et halvt år, ser vi at vi fortsatt er 
i startgropa med å få en riktig 
god digital oversikt over sam-
lingen som helhet. Vi skal bru-
ke en del av vår tid framover til 
dette, målet er at hele samlin-
gen skal være grundig doku-
mentert i vår database, fortel-

ler Karina Krogh. Bygningene 
på Øde ved Reipå har flere rom 
som ikke er åpne for publikum, 
disse er i stor grad overfylt av 
gjenstander som gjennom åre-
ne er gitt til museet. Det meste 
er bruksgjenstander fra bonde 
og fiskermiljøet. Det aller mes-
te er registrert skriftlig, men 
noen av gjenstandene mangler 
dokumentasjon som hva det har 
vært brukt til, hvor gamle det 
er,og så videre. Det kan ha vært 
innlysende da gjenstandene ble 
tatt i mot, men etter som åre-
ne har gått har kunnskapen om 
gamle teknikker og skikker gått 
i glemmeboken.  Alle rommene 
er så fulle av gjenstander  at vi 
ofte har måttet jobbe oss inno-
ver del for del for å få gulvplass, 
eller få åpnet dørene, sier Ka-
rina Krogh. Rommene oppe i 
«Stene-stua» var helt overfylt. 
Nå tar vi merkede gjenstander 

ut for fotografering, og lar det 
som vi ikke finner registrerings-
merke på, stå igjen, slik at vi ikke 
«roter til» tidligere arbeid som 
foreløpig ikke er kommet inn i 

datasystemet. Det er viktig at vi 
er nøye med hvor gjenstandene 
står lagret, slik at det blir enkelt 
å finne fram i samlingen, forkla-
rer Krogh. Nå går vi gjennom 
rom for rom og sørger for at vi 
også får en digital oversikt over 
hva som finnes. Vi har  noen 
ting som vi har mange eksem-
plarer av, så på lang sikt vil det 
bli en dialog med kommunen 
om noe best kan brukes på an-
net vis enn gjennom utstilling 
eller lagring, sier Krogh.

Digitalt museum
Det store målet er å  sikre at 

alle gjenstandene er dokumen-
tert med bilder og fakta både om 
hva de har vært brukt til og av 
hvem, og inn i vår digitale da-
tabase. Da er det enkelt å fin-
ne fram gjenstander når vi har 
bruk for de til for eksempel te-
mautstillinger og så videre, sier 

Helge Seim. Dette er en om-
stendelig prosess blant annet 
fordi gjenstander skal merkes 
slik at det ikke er iøynefallende 
når man ser på den. Det gjør at 
gjenstander må granskes fra al-
le kanter, for å finne en kombi-
nasjon av syv bokstaver og tall, 
skrevet med liten skrift  f.eks. 
inni eller under den. I noen til-
feller har gjenstandene ikke fått 
registreringsnummer, men in-
formasjonen kan finnes i skrift-
lige protokoller.  Derfor tar vi 
nå rom for rom og sjekker re-
gistreringene, gjør gjenstande-
ne rene og sørger for at de er 
skikkelig merket. Det som ikke 
er registrert fra før, må få sitt 
unike registreringsnummer og 
vi skal se til at alle gjenstandene 
blir behørig fotografert. Kun en 
femtedel av våre gjenstander er 
til nå fotografert, så vi har en 
stor jobb foran oss som nok vil 
ta en god del tid framover.

Utstillinger
Alle gjenstandene er gitt fra 

folk i kommunen, og da forven-
ter de å kunne finne de igjen når 
de er på besøk. Selvsagt kan vi 
ikke ha alle gjenstandene stå-
ende framme, men håpet er at 
dette kan danne grunnlag for 
nye utstillinger, sier Karina. 

-Vi er stort sett det eneste mu-
seet i stiftelsen Nordlandsmuse-
et som har en så spisset og flott 
skoleutstilling, som forteller om 
datidens skolehistorie både når 
det gjelder undervisning og om 
hvordan det var å være en land-
sens skole med internat og pe-
dell, sier Helge Seim.  Museets 
ansatte vil gjerne fortsette tid-
ligere arbeid med å spisse mu-
seet mot skoleformidling.  Et-
terhvert vil kanskje også «Stene-

Meløy Bygdemuseum, består 
av to skolebygninger fra 1870 
og 1923. Her er det hoved-
fokus på lokal skolehistorie, 
som blir formidlet i disse 
autentiske omgivelsene, hvor 
lærer Christian Stene i sin 
tid etablerte stedets første 
fastskole. Stene hadde gjen-
nom selvstudier også tilegnet 
seg kunnskap om medisin, som 
han brukte til å hjelpe både 
folk og dyr i bygda. Han ble 
gjennom sitt allsidige virke 
en vel ansett mann, og etter 
hans død i 1911 gikk lokalbe-
folkningen sammen om å reise 

en minnestein på hans grav. 
Med årene økte behovet for et 
større og separat skolebygg, og 
i 1923 sto det gule skolebygget 
ferdig. Her var det både un-
dervisningsrom og internat for 
små meløyfjerdinger. Bygget 
ble tatt i bruk som Meløy 
bygdemuseum i november 
1976, og har i dag en samling 
bestående av både skole-
materiell og gjenstander fra 
fiskerbønders liv. Museet er et 
yndet utfartssted ved sommer-
arrangementer.  (Kilde: www.
nordlandsmuseet.no)

MANGE TING: Bygningene på Øde er overfylt av mange flotte ting. Her 
har Karina Krogh satt seg ved et av orglene. Hun og Helge Seim har hendene 
fulle med å kategorisere, rydde, vaske og fotografere de mange flotte gjen-
standene.

Tusenvis av gjenstander

MELØY: Vi skal gjøre klart for vinteren her ute, sier konserva-
tor Helge Seim og museumskosulent Karina Krogh ved Meløy 
bygdemuseum, Nordlandsmuseet.
– Vi har satt inn benker og bord og rydder rundt omkring slik 
at det ikke er noe som kan ta skade i løpet av vinteren. Alle de 
store, flotte trærne har mistet alt lauvet, men det tar vi ikke opp 
før til våren, sier Helge Seim.  Det er et stort område som skal 
ryddes og mye skal tas vare på etter sommerens aktiviteter og 
arrangementer. Den dagen Meløyavisa var på besøk var det et 
nydelig høstvær, men det skifter fort, så det er greit å være klare 
når høststormene og vinteren setter inn for fullt.

FOTOGRAFERING: Målet er å få fotografert alle fem tusen gjenstander her på museet, sier Karina Krogh og Helge 
Seim som her har gjort en gammel barnevogn klar for fotografering og registrering.

Klargjør for vinteren

stua» bli brukt til utstillinger.
Byggene er ikke  perfekte for 

oppbevaring, men det er nå det 
vi har til rådighet, så vi  forsø-
ker å gjøre det beste ut av det, 
forteller Krogh, mens hun viser 
fram rom for rom i andre etasje 
i «Stene-stua». Nå er de fleste 
av gjenstandene som kan flyttes 
på, flyttet ned i stua der de ren-
gjøres forsiktig før de blir foto-
grafert og satt tilbake til sin lag-
ringsplass. Rommene som ikke 
har vært rengjort på mange år, 
har nå fått et aldri så lite «an-
siktsløft» med støvsuger, såpe 
og vann og er igjen klare for 
lagring av de mange flotte gjen-
standene som er gitt opp gjen-
nom årene av folk som ønsker 
å ta vare på vår lokale historie.

Det store målet er at vi skal 
være ferdig med dette arbeidet 
sommeren 2015, avslutter de to 
museumsansatte i Meløy.
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MELØY: I en inter-
pellasjon til dagens 
kommunestyremøte 
stiller Arild Kjerpe-
seth (AP) seg tvilende 
til den medisinske 
beredskapen for folk 
i Meløy.

Hanne Hammernes
hanne@meloyavisa.no

Hvordan kan Meløy kommune 
ivareta innbyggernes behov for 
behandling av pasienter, som på 
grunn av sin helsetilstand ikke 
kan møte fram på behandlings-

stedet, når det er en varslingstid 
på minst 24 timer for bruk av 

hurtigbåten, spør Kjerpeseth i 
interpellasjonen.

Meløy kommune inngikk i 
2012  avtale med Torghatten 
Nord  om kjøp av transport for 
eget helsepersonell i Meløy 
kommune, ved bruk av hurtig-
båten Meløytind. Avtalen sier 
at Meløy kommune må bestille 
båten 24 timer i forveien.  Det-
te er Kjerpeseth bekymret for 
og ønsker derfor et svar fra ord-
føreren. Han poengterer at det 
i  loven for helse - og om-
sorgstjenester står:
Lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester m.m. (LOV 
– 2011-06-24-30) regulerer 
blant annet kommunens ansvar 
mht Legevakt og heldøgns me-
disinsk beredskap. I § 5-1 frem-

kommer følgende opplysninger 
vedrørende transport av be-
handlingspersonell:
For å oppfylle ansvaret etter § 
3-1 første ledd skal kommunen 
sørge for transport av behand-
lingspersonell til pasienter som 
på grunn av sin helsetilstand 
ikke kan møte frem på behand-
lingsstedet.
Nå forventer Kjerpeseth svar på 
sitt spørsmål i dagens kommu-
nestyremøte.

Bekymret for liv og helse

MELØYTIND: Kommunen må bestille Meløytind 24 timer i forveien når 
den skal brukes av kommunen til transport for eget helsepersonell. Dette er 
dårlig medisinsk beredskap, mener Arild Kjerpeseth (Ap) og krever svar fra 
ordføreren.

MELØY: I dag er det 
kommunestyremøte i 
Meløy og i alt 8 saker 
er satt opp på saks-
kartet.

Hanne Hammernes
hanne@meloyavisa.no

Da Meløyavisa gikk i trykken 
onsdag, var det ikke mulig å få 
tilgang til sakspapirene og råd-
mannens innstilling til vedtak 
på kommunens nettsider. Vi re-
fererer derfor bare hvilke saker 
som skal til behandling.

Stiftelsen vern av Meløygården 
har søkt om et årlig tilskudd på 
250.000 over fem og og deretter  
fem år med årlig tilskud på kr. 
150.000 til vedlikehold av byg-
ningene.
Kommunen eier to eiendom-
mer i tilknytning til Reipå 
havn, og kommunestyret skal ta 
stilling til pris på salg av area-
lene som er avsatt til industri-
formål.
Solhaug Eiendom AS, ber Mel-
øy kommune om å overta nyan-
lagt del av Lillehaugveien i Spil-
dra.
Kommunestyret har tidligere 
bedt om en sak vedrørende dag-
tilbud for personer med de-
mens, og etterlyser dette.
Statens strålevern oppfordrer 
kommunene til å komme igang 
med solarietilsyn. Rådmannen 
foreslår at ansvaret gis rådman-
nen, som igjen delegerer dette 
til kommunelege 1.
Til slutt skal kommunestyret 
behandle referatsaker og møte-
plan for formannskap og kom-
munestyre for 2014.

Saker til 
dagens 
kommunestyre

RØDØY: Etter lynets 
herjinger natt til 
tirsdag har store 
deler av Rødøy vært 
uten strøm, mobil og 
nettdekning.

Yngve Brox Guldbjørnsen
yguldbjo@online.no

Direktør i RLK, Arne Lorent-
sen, forteller at lynet tok knek-
ken på i alt syv transformatorer 
da det for forbi Rødøy. Fem 
trafoer på Rødøya og tre på 
Nesøya ble satt ut av drift.
Da vi snakket med Lorents 
onsdag morgen var, så langt 
han da hadde oversikt, alle tra-
foene skiftet ut eller reparert.

Ferga kom ikke til kai
- Grunnen til at Rødøya ble 

uten strøm en tid skyldes at fer-
gemateriellet ikke holder mål 
og dermed ikke var i stand til å 
gå til kai i uværet. Det, og at ly-
net tok trafoene, er ting vi ikke 
rår over. For å få utbedret slike 
skader er vi nødt til å komme i 
land med lastebil som har kran. 
Trafoene på Rødøya står i ki-
osk og må løftes på plass. Nå er 
imidlertid alt oppe og går igjen. 
At de syv trafoene kom i drift så 
pass raskt skyldes, at tidligere 
erfaringer med slike lynnedslag 
har lært oss å ha nødvendig ma-
teriell på lager, slik at vi umid-
delbart etter en slik hendelse 
kommer i gang med å reparere 
skadene, sa Lorentsen.

Bruk 113
Rådmann i Rødøy, Kitt 

Grønningsæter, forteller at 

strømbruddene nok har ført til 
en del problemer.

- Meldinger har gått ut via 
NRK radio, nrk.no og på kom-
munens hjemmesider om pro-
blemene, og om at befolknin-
gen må bruke 113 ved akutt 
hjelp eller legevakt.

Hun forteller videre at er 
etablert egne rutiner for kom-
munikasjon spesielt innenfor 
Helse- og omsorgstjenesten 
og med AMK/Helgelandssy-
kehuset. 

Jobber på spreng
Grønningsæter forteller vi-

dere at leverandører til nett- og 
teletjenester jobber på spreng 
for å løse problemene. 

- I går ble arbeidet med å få 
strømmen tilbake forhindret på 
grunn fortsatt dårlig vær med 
lyn og torden. Når det gjelder 
omsorgssentrene så har de har 
egne strømaggregat. Nå skal 
strømmen være tilbake de fles-
te steder.

Omfattende skader
Hun kan også fortelle at sis-

te beskjed fra AMK/Helge-
landssykehuset kl 9.30 onsdag 
morgen gikk ut på at Telenor 
har fått omfattende skader på 
Rødøy Vest telefonsentralen. 
Der har teknikere jobbet kon-
tinuerlig siden tirsdag kl.22. 
Telenor håper at feil skal være 
noe utbedret frem mot kl.13 
onsdag.

Ellers er status på dette 
tidspunkt at mobilnettet i 
deler av Rødøy og Lurøy er 
sterkt redusert, fasttelefonen 
er borte i Rødøy og bredbånd 
er borte både i deler av Rødøy 
og Træna.

- Vi kan ikke annet enn å 
vente på at teknikerne har gjort 
sin del av jobben, sier Telenor 
til AMK/Helgelandsykehuset.

Når ikke frem med 
meldinger

Også i Øresvik, der de til 
daglig sliter med å få stabil drift 
av mobil og nett, har de merket 
strømbruddet.

- Det som gjør meg forbannet 
er at leverandørene av disse 
tjenestene ikke oppdager at vi 
er uten signaler, og gjør noe for 
å finne årsaken. Det burde være 
deres plikt å oppdage feil, ikke 
kundene, sa Harry Pedersen da 
vi snakket med han på telefonen 
onsdag morgen. Da var de 
fortsatt uten mobil, nett og TV-
signaler i området.

Fri for strøm, nett og mobil

UTEN STRØM: Lynet slo ned i til sammen syv trafoer i Rødøy. Det 
medførte at både strøm, telefom\n og bredbånd var ute av drift i flere 
områder.
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GILDESKÅL: Også i år har 
UL Skjærgården laget år-
skalender og ”Fleinværkalen-
der 2014” ligger nå klar for 
salg. Bildene som skal pryde 
mang en vegg er tatt av Tor 

Marhaug, Are Andreassen, 
Nina Benjaminsen, Trond 
Loge og Merethe Norum 
– praktfulle bilder som 
beskriver naturen og livet 
ved denne øygruppen i Gild-

eskål. Kalenderen inneholder 
også tidevannstabell for flo 
og fjære på hver dato pluss 
månefaser og er trykket på 
høyglanset papir i A3 stør-
relse. Leder for ungdomsla-

get, Rolf Erik Eriksen gleder 
seg til å ta imot bestillinger, 
og ser på kalenderen som en 
flott julegave som mange kan 
glede seg over hele neste år.

Fleinværkalenderen klar for salg

MELØY: -Alle jeg har 
spurt har sagt ja og 
gitt meg flotte gaver, 
sier Gunnlaug Gjers-
vik. Hun og to damer 
har startet «Aksjon 
Filippinene» på 
Frikirka på Korsnes.

Hanne Hammernes
hanne@meloyavisa.no

Tyfonen og katastrofen på Phil-
ippinene gjorde at vi på 
Frikirken på Korsnes bestemte 
oss for en spontan innsamling-

saksjon til inntekt for organisas-
jonen Streetlight som driver et 
barnehjem i Tacloban, sier 
Gjersvik. 

Basar
Sist mandag gikk hun fra dør 

til dør hos næringslivet i Ørnes 
for å spørre om gevinster til et 
lotteri på basaren som kirken 
skal arrangere kommende søn-
dag.

– Jeg er helt overveldet, si-
er Gjersvik. Alle sa ja, og kom 
med den ene gaven flottere enn 
den andre. Vi inviterer alle til 
en hyggelig basar på Frikirka 
og oppfordrer folk til å ta med 
seg kontanter slik at de kan bi-

dra til å samle inn penger til de 
nødstilte spesielt i Tacloban, der 
norske Erlend Johannessen har 
sitt arbeide blant gatebarn. De 
mistet alt de eide i tyfonen, men 
heldigvis kom alle fra det med 
livet i behold. Tirsdag denne 
uka meldte organisasjonen om 
at de nå har startet evakuering 
av deres tre frivillige nordmenn 
som arbeider i Tacloban for å 
få dem hjem til Norge. Som vi 
har sett i media er det stort be-
hov for hjelp, og heldigvis fikk 
vi kontakt med Erlend lørdag 
ettermiddag, sier Gunnlaug. 

Streetlight
Erlend starta opp STREET-

LIGHT for vel ti år siden. Han 
og hans  filippinske kone og 
to små barn, tre andre norske 
frivillige og noen innfødte ar-
beidere sørger for mat og hus til 
barn som  ellers ville levd et liv 
i fattigdom på gata.  Barn med 
traumer etter alt de har opple-
vd i livet og som nå får omsorg 
og kjærlighet på dette “gately-
set” som Erlend har starta midt 
i slummen.  Han er en stor helt 
som har satsa alt på disse barna 
som han ble så glad i. 63 menn-
sker i tillegg til dem sjøl hadde 
søkt tilflukt hos Erlend, etter 
tyfonen og  alle ble berga, sier 
Gunnlaug. Den fire meter høye 
flodbølgen slo innover land og 

de måtte flykte opp i andre etas-
je og senere slo hull i taket  og 
krabbet opp der. 

Nå er alt  av mat og klær og 
barnehjemmet skylla vekk. Det 
flyter døde kropper overalt i ga-
tene og folk leter desperat etter 
slekt og venner i ruinene. Folk 
har ikke mat og de plyndrer 
matbutikker der de kan finne 
noe å spise. Tilstanden er for-
ferdelig, sier en engasjert Gjer-
svik og oppfordrer alle til å ta 
ettermiddagskaffen på Korsnes 
på søndag for å bidra til inns-
amlingen.  (Se kunngjøring om 
tidspunkt annet sted i avisa)

AKSJON FILIPPINENE: Gunnlaug Gjersvik fikk bare positiv respons da hun spurte om gevinster hos næringslivet på Ørnes sist mandag, og etter bare en times rundtur hadde hun allerede mange 
flotte gevinster.  Hun ønsker velkommen til basar på Frikirken på søndag.

Fantastisk giverglede
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Dødsfall

Familie og venner:
annonse@meloyavisa.no
Tlf.: 757 19 550

7

DATOLINJE 3

*NOKIAN
*MICHELIN
*KLEBER
*SAVA
*TOYO
*COOPER
*GOODYEAR

20 PKT. SERVICE FRA 450.-

8150 Ørnes Tlf. 75 75 43 08 Mob 99 55 83 89

8150 Ørnes Tlf. 75 75 43 08 Mob 99 55 83 89

NYHET!

NYHET!

TID FOR VINTERDEKK!

TID FOR VINTERDEKK!
*NOKIAN*MICHELIN
*KLEBER*SAVA*TOYO
*COOPER*GOODYEAR

SHELL MASTER CARD
gir deg 40 øre i BONUS
fra første liter og
1% BONUS på alt annet. 
OVERALT!

***Tid for vinterdekk****

ANBEFALES!

20 PKT. SERVICE FRA 650,-

Gratulerer med dagen!

Send inn bilder og 

hilsninger til 

post@meloyavisa.no.

Min kjære mor, svigermor, 
bestemor og oldemor

Oline Petrine
Torrissen

født 31.10 1921
døde fra oss 10.11.2013

Leknes

Et strevsomt liv har ebbet ut
En flittig hånd er dovnet.

Din arbeidsdag har nå tatt 
slutt,

Ditt gode hjertet sovnet.
 
 Odd Hjalmar Tove
 (sønn) (svigerdatter)

Line og Terje, Åshild
(barnebarn)

Johannes og Jonas
oldebarn)

Søster og øvrige familie

Begravelse fra Buksnes 
kirke fredag 22. november 
kl. 10.00.
Alle som vil følge mor til 
hennes siste hvilested er 
velkommen.

14. november Fredrik, Fred og Freddy 
15. november Oddfrid og Oddvar 
16. november Edmund og Edgar 
17. november Hugo, Hogne og Hauk

18. november Magne og Magny 
19. november Elisabeth og Lisbet
20. november Halvdan og Helle 
21. november Mariann og Marianne

Hjertelig takk til alle 
som har husket meg 
på min 90-årsdag med 
gaver, blomster, besøk og 
telefon. Takk
Lena Rendal, 
Engavågen

Verdens fineste lille Selma kom til verden på Nordlandssyke-
huset 7. juni. Anneli Isrid Strand og Andreas Solstrand 
Drevvatne er lykkelige og stolte foreldre og ønsker å sende en 
stor hilsen til bestemor og bestefar i Steigen og farmor og farfar 
i Glomfjord. 
Foto: Fotograf Karoline O.A. Pettersen

90 år
Rolf 

Tidemann, 
Ørnes

Vår kjære pappa, 
svigerfar, moffa, 
farfar og oldefar 
fyller 90 år torsdag 
den 14. november. Vi 
gratulerer og ønsker 
han enda mange fine 
år. Vi gleder oss til 
feiring på lørdag.
Hilsen Torill, Kjell og 
Roger m/familie.

4 år
17 november fyller 
Jacob Bjørklund 4 år. 
Ønsker deg en super dag 
vennen! Vi er kjem-
peglade i deg. 
Klem fra Mamma, Pappa, 
Emilie, Jonas, Jesper og 
Bentley.

2 år
Verdens beste Madelen 
ble 2 år mandag 11.no-
vember. Håper du hadde 
ei fin bursdagsfeiring. 
STOR klem fra farmor og 
farfar på Jotun. Vi e
kjæmpegla i d.

Hipp hurra for vår vakre 
prinsesse 
Abelone Marie Norum 
Morkemo, som fyller 10 
år den 16. november.
Vi hilser til mormor, 
bestefar og alle kjente og 
kjære i Meløy. 
Mange klemmer på 
dagen fra Edvard, mamma 
og pappa.

Min elskede Jorun, vår kjære umistelige mamma og 
svigermor, mor Jorun,

snilleste mormor og farmor, vår godeste oldemor og 
kjæreste lillesøster

Jorun Kristine Wallmann
født 12.04.1937 

sovnet stille inn hjemme på Reipå
den 12.11.2013.

 Du sovnet så stille da ferden var slutt,
 fra alt som deg plaget nå hviler du ut.
 Vi unner deg hvile, men savner deg så,
 den beste mamma som vi kunne få !

Martin
samboer

 Eva Leif
 Jan Kristian Gerd
 Ketil  Inger Helen
 Doris Kristin Trond
 Ann-Maj Jan-Sverre
 Barn  svigerbarn

 Hilmar Sajay
 Anita  Kenneth
 Helge Grete
 Sissel Børge
 Bonusbarn

Line Elisabeth, Elin Anja, Jill-Marita, Lars-Gøran, 
Ann-Kristin, Ståle Andrè, Emil, Chris-Roger, Anita, 

Vidar, Mailen, Susanne, Truls Eiler, 
Mads Johan, Randi Kristine

Barnebarn

+ 21 oldebarn

Klara og Henry
søsken

Begravelsen finner sted i Fore kirke 
torsdag 21.11 kl. 11.00

Høytideligheten avsluttes ved graven.

Like kjært som blomster er en gave til kreftforeningen. 
konto 5005.05.11011

Takk for vennlig del-
takelse ved 
Elsa Marie Brun’s 
bortgang og begravelse. 
Spesiell takk til Ørnes 
sykehjem for god om-
sorgsfull pleie.
Johannes,Arve og Geir 

m/familier

Strever du med rus?
Kontakt: Solbjørg Kvarsnes, tlf. 94 48 60 76

eller kontakt Jan Mosvold på frivilligsentralen

Tlf. 75 75 11 78

Vær anonym om du vil.

Eldretreff på 
MVG
På neste treff fortel-
ler tannlege Ranjani 
Gamage om folket og 
hverdgaslivet på Sri 
Lanka.
Det blir kaffe- og vaf-
felkos som før.

Barseltreffet for forel-
dre med barn født i 
2013. Målet er å skape 
nettverk mellom forel-
dre med barn i samme 
alder fra barseltid og 
første leveåret.
Barseltreffet gir mu-
ligheter til å utveksle 
erfaringer, støtte 
hverandre og styrke 
det sosiale nettverket.
Barselgruppa er åpen 
for alle nybakte forel-
dre og frem til barnet 
fyller 1 år.
Oppmøtested er vek-
selsvis Glomfjord og 
Ørnes helsestasjon. 
Helsesøster / jordmor 
vil være tilstede og 
kunne bidra med tema 
dersom ønskelig.

Barseltreff
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Er du irritert på noe?
Etterlyser du noe?
Vil du gi ros?
Noe annet du vil formidle?
Da er dette spalten for deg!

Ring/sms til:

41 68 66 82
Du kan også sende på mail til: 
post@meloyavisa.no

SYT &
SKRYT

Hvor er dialogen?
Man kan undre seg over at 
folk ikke lenger prater med 
hverandre når de sitter rundt 
samme bord. Dialog og trivelig 
prat går i glemmeboken. Nå 
skal alt skje ved å taste og 
scrolle på en telefon eller et 
nettbrett!
Hilsen ei som liker å prate.

Fylkesting i Bodø
1-4 desember skal 
Sikringsplanen
opp som sak på fylkestingets 
samling. Vi forventer at 
kommunens politiske
ledelse vil være på plass der for
å sikre at rastiltakene i 
Storrona og Kilvika 
kommer med i planen.
AFv17 Meløy.

Trist statsbudsjett!
11 måneders studiestøtte en 
saga “blått”. Trist statsbudsjett 
for studentene,
sier en som trodde Høyre satset 
på ungdom og kompetanse. 
Men også det
var en valgbløff.
John Howard Bottolfsen.

Omsorgssenteret
Syns det er rart at kommunen 
har tid til å “rote” sånn med 
saken om nytt omsorgssenter. 
Det haster - har ikke politikerne 
fått det med seg?
Hilsen undrende skattebetaler.

Merkelig prioritering
-Syns ofte at Avisa Nordland 
gjør noen merkelige valg når 
det gjelder oppslag på forsida.  
Som onsdag denne uka. Da 
var det mest sensasjonelle at 
Parken var utsolgt etter fire 
timer. Da hadde man hørt det 
både i radio og tv hele tirsdag 
ettermiddag... Var det den 
mest spennende nyheten denne 
dagen?
Samfunnsengasjert.

Dameklær
-Jeg syns det er veldig positivt 
at vi har fått et nytt tilbud på 
dameklær på Ørnes ved at 
Outfit har satset på det. Vi 
får håpe at folk tenker på den 
lokale handelsstanden nå i 
julehandelen.
Hilsen moteinteressert dame.

Snart jul
-Det er artig å se at det på 
Ørneskaiet ligger en masse 
juletrær i alle størrelser og 
lengder. Jula nærmer seg med 
raske skritt, det er sikkert.
Ei som gleder seg til jul.
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Debatt
Debatten går fortsatt 
om fremtidens syke-
hjem her i Nordre Mel-
øy. Siste innspill er en 
underskriftskampanje 
der ca 170 har forlangt 
at kommunestyret skal 
ta saken opp på nytt og 
at de foreslår å bygge 
nytt sykehjem på Reipå.
Dette er jeg fullstendig 
uenig i !
Kommunestyret har be-
stemt at sykehjemmet 
skal ligge på Ørnes og 
jeg støtter ordføreren i 
at den saken er avgjort.
Hvor på Ørnes, er kan-
skje heller et tema som 
vi sikkert enda ikke er 
ferdig med.
Ideelt sett, mener jeg 

sykehjemmet kunne 
vært bygd på fyllinga. 
Jeg ser for meg et hel-
sebygg med flere funk-
sjoner , der legekonto-
ret og det akuttmedisin-
ske har en sentral plas-
sering og at det øvrige 
bygges opp i umiddel-
bar nærhet av dette. Ser 
for meg at andre eller 
tredje etasje innehol-
der eldreboliger og at 
det gjerne er både bu-
tikker og kafeer under 
samme tak. Sansehagen 
er sikkert også mulig å 
plassere i området.
Jeg regner meg som en 
av fremtidens brukere. 
Når dette vil skje er i 
det uvisse, men den da-

gen kommer før en aner 
det.
Jeg misliker tanken på 
at utvidelsen av syke-
hjemmet skal skje opp-
over Mosvolddalen og 
forstår det slik at det er 
mange hindringer i vei-
en før første spadestikk 
er tatt. Bl.a. må kom-
munen kjøpe og rive 
flere hus i området og 
det til en pris som kos-
ter mer enn det smaker.
Jeg foreslår at politikere 
og administrasjonen tar 

frem de gamle tegnin-
gene med helsefløyen 
som et påbygg på råd-
husets inngangsparti.
I samme omgang forslår 
jeg at det gamle kom-
munehuset rives. Ved å 
grave seg inn fra gam-
melveien, i nivå med 
rådhuset, så kan det 
bygges i flere etasjer og 
en kan ha adkomst både 
på for- og bakside.
På den måten unngår 
en å komme i konflikt 
med private interesser 

på Mosvold. Etter mitt 
syn blir det en vinn-
vinn- situasjon ettersom 
det gamle kommune-
huset for meg fremstår 
som rivningsmodent.
Samtidig “sparer” vi  
fyllinga og kan bruke 
den til næringsformål - 
noe som mange ønsker. 

Tore Dybvik

Vårt nye sykehjem ?

Tore Dybvik foreslår å rive det gamle kommunehuset. Ved å grave seg inn fra gammel-
veien, i nivå med rådhuset, så kan det bygges i flere etasjer og en kan ha adkomst både 
på for- og bakside.

Den omdiskuterte fyllinga på Ørnes

Har  lest det utmer-
kede bilaget til Avisa 
Nordland med navn 
“Mitt Meløy.” Det er 
fullt av “gladjournalis-
tikk,” men det er grunn 
til å spørre: Har dere 
glemt at dere også dek-
ker Gildeskål og Rød-
øy?

Den oppsøkende, 
gravende og kritiske 
journalistikken er to-
talt fraværende på Avi-
sa Nordlands avdelings-
kontor på Ørnes.  De 
herrer Johan Votvik og 
Kenneth Didriksen, er 
blitt så “pusete” i sin 
journalistikk, at de er 
en skam for lauget. Får 
dere overhodet ikke inn 
tips fra publikum om 
saker er det er foretatt 
overgrep, urett,  der det 

er mislighold, der det er 
problemer i helsesektor, 
eller på sykehjem?

Har dere ikke et kon-
taktnett for nyheter og 
kritiske reportasjer? 
Stort sett er det bare 
Votviks “hjertesak,” 
Fonndalen, som i det 
hele tatt kan nærme seg 
noe som til forveksling 
ligner på kritisk journa-
listikk.

Det er journalistfag-
lig problem at journa-
lister  på et avdelings-
kontor, er fra stedet og 
kommunen. Riktignok 
er Didriksen etter det 
jeg forstår fra Rødøy, 
men samma det, det blir 
jevngodt med Ørnesvæ-
ringen Votvik å regne.

Problemet er slekt-
skap, venner, bekjente. 

Det er enkel logikk. 
Hvem vil drive kritisk  
journalistikk når de  er 
“ i seng med fienden?”

Hvem vil avsløre en 
sykepleier, byråkrat, 
en hvilken som helst i 
maktstillinger, når dis-
se er venner med, i slekt 
med eller hva som helst 
med journalister fra ste-
det? Og hvem vil vel av-
sløre naboer og venner?

Det at sjefredaktør 
Hansen ikke har tenkt 
på det journalistfaglige 
oppi dette, forundrer 
meg. Journalistikk har 
et sett med regler som 
er felles for alle jour-
nalister, enten de er 
fra stedet de dekker el-
ler ikke. Får de inn tips 
om kritikkverdige for-
hold eller mislighold, 

skal de  dekke dette, 
selv om det er deres 
beste venner, og kan de 
ikke, skal de gi det vi-
dere til hovedredaksjo-
nen. Som kjent beskyt-
ter pressen kilder, så de 
kan endog beskytte sine 
egne medarbeidere som 
kilder. Men jeg vrir og 
vrenger etter avsløren-
de journalistikk fra Ør-
neskontoret, men de er 
ikke en gang på trykk de 
fleste dagene. Hvordan 
forsvarer du bruk av  2  
stillinger til slik elendig 
journalistikk redaktør 
Hansen?

   Vi  har et “lysen-
de fyrtårn” hva angår 
journalistikk i Meløy: 
Meløyavisa.  De avslø-
rer det ene forholdet 
etter det andre, hele ti-

den.  I mens sover Avi-
sa Nordland med sine 
slumrende journalister 
på Ørnes. De vil bare 
skrive om gladnyheter. 
som hyller deres egne 
sambygdinger. “Mitt 
Meløy” er et eksempel 
på det. Bruker de virke-
lig hele tiden på denne 
“pusekattjournalistik-
ken?”

Arnstein Vada

Delta i Debatt
Send inn leserinnlegg til 

post@meloyavisa.no
Postadressen er Meløyavisa, 
Havneveien 15B, 8150 Ørnes
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Tlf. 75 71 95 50!

“Pusekattjournalistikk”
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RØDØY: Plan og jord-
styret i Rødøy har på 
nytt avslått søknad 
fra et ektepar fra Mo 
i Rana som ønsker 
å få godkjent ulov-
lig oppsatt badstue, 
uthus og utkikksbu. 
Eiendommen ligger 
ved Hilstad i Rødøy.

Yngve Brox Guldbjørnsen
yguldbjo@online.no

Saken har versert i media og 
vært behandlet i Plan- og jord-
styret helt fra 2007. 

Fritidsbebyggelse
Reguleringsplanen for Stau-

len Hytteområde, som ligger 
vest et stykke fra Hilstad, ble 
vedtatt i kommunestyret i no-
vember 2008. Denne setter 
rammene for fritidsbebyggel-
se innenfor planområdet. Dis-
se rammene tillater oppsett av 
hytte inntil 85 kvadratmeter og 
uthus på inntil 15 kvadratmeter. 

Byggestart i 1991
Rødøy kommune mottok søk-

nad fra Siv og Ståle Nilsen fra 
Mo i Rana, om byggetillatelse 
for i alt 12 byggverk/konstruk-

sjoner på fritidseiendommen 
23. mai 2007. Bygningene var 
i realiteten oppført i perioden 
1992 - 1998. Vei og oppstil-
lingsplass for biler ble anlagt i 
2003, mens graving i strandso-
nen ble utført høsten 2006.

I utgangspunktet var det gitt 
byggetillatelse for oppføring av 
en fritidsbolig med uthus på ei-
endommen. Tillatelse ble gitt 
i 1991.

Fikk bot
I 2007 ble den ulovlige byg-

gingen oppdaget. Den ble så 
behandlet i plan og jordsty-
ret, som sendte saken videre til 
Fylkesmannen i Nordland. Fyl-
kesmannen hadde flere negati-
ve bemerkninger til byggingen 
som allerede var utført på eien-
dommen, og anbefalte Rødøy 
kommune å anmelde forholdet. 
Forholdet ble anmeldt og ekte-
paret fra Mo i Rana fikk en bot 
på til sammen 130 000 kroner.

Samme vedtak som i 2007
Plan og jordstyret i Rødøy 

hadde tidligere behandlet sa-
ken og vært på befaring. Men, 
Arild Lorentsen, som i 2012 ble 
ny leder, ønsket ny befaring da 
det var det nye Plan- og jordsty-
ret som skulle behandle saken. 
Uten at det ga noe annet resul-
tat enn det gjorde i 2007. Plan 
og jordstyret sto fast på tidligere 
vedtak om at flere av elemente-
ne som er satt opp skulle bort. 

Det gjaldt et uthus på 9 m2, 
kaihus på 9 m2, grillbu på 7,3 
m2 samt en utkikksbu på 3 m2. 
I tillegg ble det krevd at opp-
satte gjerder skulle fjernes slik 
at de ikke er til hinder for den 
allmenne ferdsel.

Opphevet av 
Fylkesmannen

Fylkesmannen i Nord-Trøn-
delag opphevet kommunens 
vedtak i Plan- og jordstyret på 
grunn av feil i saksbehandlin-
gen. Dermed var det åpent for 
på nytt å søke tillatelse om å la 
tre av de oppførte bygningene 
stå. Det gjaldt uthus/badstue, 
uthus/kaihus og utkikksbu. Det 
er disse tre bygningene Plan- og 
jordstyret i Rødøy nå har be-
handlet på nytt.

Avslag
I saksfremlegget påpekes det 

at i forhold til reguleringspla-
nen viser det seg at uthus/bad-
stu ligger innenfor område av-
satt til fritidsbebyggelse. Uthus/
kai er beliggende innenfor om-
råde avsatt til naust, mens ut-
kikksbu er innenfor område av-
satt til landbruk. 

Alle tre søknadene om dis-
pensasjon ble avslått. Dermed 
kan det se ut for at en mangeå-
rig kamp mellom hytteeier og 
Rødøy kommune er over. 

FRITIDSEIENDOMMEN bærer preg av at det er lagt ned mye arbeid og penger i anlegget. I og med at det meste 
er oppført uten tillatelse, krever Rødøy kommune at store deler av dette skal fjernes.

Avslag, igjen

GIlDESkål: For-
rige helg avholdt 
Even Enoksen del II 
av kurs i billedre-
digeringsprogram-
met Photoshop for 
medlemmene i Gild-
eskål fotoklubb. 

Nina Nystad

Dette var et gratis tilbud for 
klubbens medlemmer og kurset 
ble holdt på Kunnskapssenteret 
i Gildeskål.  Enoksen er daglig 
leder for reklame og kommuni-
kasjonsbyrået ”Big Picture” som 
holder til i Bodø. Inndyr-man-
nen har tidligere kjørt kurs for 
IT Akademiet i webdesign og 
billedbehandling. – Nå kjører 
jeg bare et par kurs i Photoshop 

i året bare for å holde meg à 
jour. Selv om jeg jobber i pro-
grammet daglig, så er det mye 
av det jeg kan som ikke blir 
brukt, så jeg ser på det som 
mentaløvelse for å holde meg 
oppdatert. Selvfølgelig synes jeg 
det er artig å kjøre kurs på hjem-
mebane, sier han fornøyd etter 
endt kurs. Elleve medlemmer av 
fotoklubben deltok litt til og fra 
på de to kurshelgene. For man-
ge av dem var det deres første 
møte med programmet, og de 
var storveis imponerte over alle 
mulighetene som det gir. Det 
blir nok gjort mange faste in-
stallasjoner av programmet et-
ter to lærerike helger, hvor de 
fikk den grunnleggende opplæ-
ringen grundig og godt presen-
tert av Enoksen. 
Foto: Roar Kofoed

kurs i Photoshop

På kURS: Medlemmer i Gildeskål fotoklubb på kurs hos Enoksen, som er daglig leder for reklame og kkommunikas-
jonsbyrået “Big Picture”.
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MELØY: – Dere er 
en smart gjeng, sa 
prosjektleder Bjarte 
Bakken fra forenin-
gen !Les, til klas-
sen da han var på 
besøk denne uka for 
å gi  noen lure tips i 
forhold til det å være 
litteraturkritikere. 

Hanne Hammernes
hanne@meloyavisa.no

Andre klasse ved Meløy videre-
gående skole avdeling Ørnes, er 
en av syv utvalgte klasser fra he-
le Norge som sitter i juryen til 
Ungdommens kritikerpris. En 
litteraturpris som deles ut av 
foreningen !Les, og er den enes-
te prisen for norsk voksen 
skjønnlitteratur delt ut av ung-
dom. Deltakelse i juryen blir 
valgt ut av foreningen etter søk-
nad fra skolene.  Klassen fra 
Meløy er den eneste fra Nord-
land som får være med i juryen, 
og de er både engasjerte og 
smarte, sa Bakken. Foreningen 
!Les jobber for å fremme lesing 
i alle samfunnslag der hoved-
målgruppen er ungdom mellom 
13 og 19.

Gode tips
I løpet av vinteren skal de lese 

seg gjennom og diskutere åtte 
av årets beste voksenbøker. De 
skal velge seg ut tre av bøkene 
som de mener skal nomineres til 
prisen. I utvalget av bøkene fin-
ner vi flere romaner med grøss- 
eller skrekkelementer. Det er to 
historiske romaner og to dikt-
samlinger. 

Elevene fikk gode tips av Bak-
ke om hva de skal legge vekt på 
når de skal være kritiske. Trekk 
fram det som er spesielt bra – 
eller dårlig. Hvordan fungerer 
språket i forhold til handlinga, 
er boka lettlest, hvilke tanker får 
du ved å lese boka og så videre. 
Han fortalte også litt om pro-
sessen ved å skrive en bok og 
om viktigheten av å komme med 
gode argumenter for hvorfor du 
mener boka er god eller dårlig. 
Han poengterte også at det er 
lov å være streng, og at man 
godt kan «slakte» en bok, men 
da må det gjøres på en ordent-
lig måte med gode argumenter 
og gjerne eksempler fra boka.

Oslotur
I mars til neste år skal klas-

sen velge ut to av elevene som 
skal sitte i hovedjuryen bestå-
ende av to elever fra hver av de 
sju skolene fra hele landet som 
danner juryen. På selve prisut-
delingen i mars får hele klas-
sen delta, og vi skal være en hel 
uke i Oslo og bare kose oss, sier 
Mette Solheim som er klassens 
norsklærer.  Vi skal kombine-
re turen med faglig påfyll ved 
å delta i MiniTinget. Det er et 
virtuelt rollespill for elever i vi-
deregående skole. Ved å ta ut-
gangspunkt i fire politiske saker 
skal rollespillet først og fremst 
gi elevene innsikt i hvordan sa-
ker blir behandlet på Stortin-
get, samt gi et praktisk innblikk 
i hvordan politikere arbeider på 
Stortinget. (Kilde: UiO) 

På denne måten får vi imple-
mentert både samfunnsfag og 
norsk. Elevene har jobbet iher-
dig for å samle inn penger til 
turen, og vi gleder oss masse, 
avslutter Solheim.

Fikk være med
– Jeg var med på å sende inn 

søknad om å få være med på det-
te prosjektet, og håper jeg får 

være med til Oslo i mars neste 
år når prisen skal deles ut, sier 
Adrian Kjær Eriksen. Han had-
de egentlig ikke norsk dette sko-
leåret, men ba om å få være med 
på prosjektet hvis de ble pluk-
ket ut som endel av juryen. Det 
fikk han, og nå må han og alle 
elevene i klassen lese hele 8 bø-
ker innen utgangen av februar 
neste år.

Så langt har de fleste fått lest 
en bok, og de 8 bøkene kan de 
lese i den rekkefølgen de selv 
ønsker. 

Spennende prosjekt
Marie Kolvik Valøy har lest 

boka Prosten av Jan J. Tønseth. 
-Språket var litt uvant siden det 
var gammelnorsk, men jeg syns 
det passet til handlingen, sier 
Marie.  En historisk roman ba-
sert på en sann historie.  -Jeg er 
en lesehest og leser mange bø-
ker ellers også, så dette prosjek-
tet syns jeg er bare artig. 

– Jeg gleder meg til jeg skal 
ta for meg diktsamlingen, sier 
Adrian Kjær Eriksen. De er som 
regel  tynne bøker med mange 
blanke sider, ler han. Jeg leser 
ikke mange bøker i året, så dis-
se 8 blir nok de eneste for meg 

dette skoleåret. Mitt førstevalg 
var  «Fugletribunalet» av Ag-
nes Ravatn. Ei bok skrevet på 
nynorsk, men likevel lett å lese.  
Handlet om en dame som måtte 
bytte jobb på grunn av en skan-
dale, og om hennes tanker om 
sin nye arbeidsgiver og sin nye 
jobb som hushjelp for en mann.

– Selv om vi ikke er vant til å 
lese diktsamlinger, har jeg sett 
at den ene blant annet har dikt 
som handler om klimaet, og det 
er jo mange unge opptatt av, sier 
Marie som gleder seg til å lese 
og diskutere alle bøkene.

SPENNENDE: Adrian Kjær Eriksen og Marie Kolvik Valøy syns begge det er 
et spennende prosjekt og gleder seg til å komme ordentlig igang med lesinga.

Meløys nye 
litteraturkritikere

LESEHESTER: Andre klasse ved Meløy videregående skole Ørnes, har mange lesestunder foran seg; f.v.: Adrian, Marie, Åshild, Amalie, Sofie, Jintana, Sara, 
Victoria, Edda, Emilie, Elisabeth og Kari. Bak ser vi Mette Solheim og Bjarte Bakken.
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GILDESKÅL: Gild-
eskål kommune har 
kjøpt eiendommen 
som grenser til stedet 
på Sandhornøy der 
bautaen av Elias Blix 
står. Eiendommen er 
på 2 mål og innehold-
er hus og fjøs.

Yngve Brox Guldbjørnsen
yguldbjo@online.no

Ordfører Petter Jørgen Peder-
sen er godt fornøyd med kjøpet 
av eiendommen.

- Det har vært viktig for oss å 
knytte eiendommen til nettopp 
dette området. Huset som Eli-
as Blix opprinnelig bodde i sto 
på stedet der bautaen står i dag, 
dette huset brant ned, men det 
er ting som tyder på at deler av 
huset ble brukt da det vi nå har 
kjøpt ble satt opp, sier Pedersen 
til Meløyavisa.

Identisk
- Huset har, etter hva vi har 

funnet ut, historie bak til 1875. 
Bygningen er i ettertid blitt re-
parert og det er kommet til et 
lite tilbygg, men ellers er det i 
grove trekk identisk med hvor-
dan det var da det ble satt opp, 
fortsetter ordføreren. Han leg-
ger til  at husets beliggenhet 
helt inn til der bysten av Blix i 

dag står, gjør at eiendommene 
er av historisk verdi og er viktig 
å knytte sammen.

Vi har i dag busslaster med 
besøkende som kommer til om-
rådet, men per i dag har det vært 
trangt og lite tilrettelagt for sli-
ke besøk. Når vi nå overtar hele 
området åpner det seg helt an-
dre muligheter, sier han videre.

Levende museum
Ordfører Petter Jørgen Pe-

dersen sier at kjøpet av eien-
dommen, som Gildeskål kom-
mune har gitt en million kroner 

for, passer godt inn i den satsin-
gen på Elias Blix som kommu-
nen har vedtatt.

- Det er helt korrekt å få hand 
om det huset og den eiendom-
men. Dette er i tråd med ønske 
til den som til nå har eid hu-
sene og eiendommen. Ønsket 
fra dem, og oss, er å gjøre om-
rådet til et levende museum, til-
gjengelig for alle. Vi har alle-
rede mottatt henvendelser fra 
kunstnere som vil bruke huset 
til atelier eller utstillingslokaler.

Nordland museum med
Pedersen forteller videre at 

Nordland Museum er med på 
satsingen og vil ta seg av mu-
seumsbiten, med tilrettelegging 
og formidlingen av Elias Blix på 
stedet. Huset vil bli preget av 
Elias Blix, som naturlig er.

Når alle formaliteter er i or-
den vil det bli igangsatt nød-
vendig arbeid med å sette huset 
i stand. Innvendig er det lite å 
gjøre, men utvendig vil det bli 
nødvendig å gjøre visse restau-
reringer. Blant annet består ta-
ket i dag av eternitt. Denne vil 

sannsynligvis bli fjernet erstat-
tet med torvtak, slik det opp-
rinnelig var. Fjøset er, etter hva 
ordføreren sier, i veldig god til-
stand. Noe værslitt utvendig, 
gjør det nødvendig å male. Og-
så låvebrua skal rives og ny set-
tes opp.

Dette kjøpet passer som hånd 
i hanske i Gildeskål kommunes 
satsing på Elias Blix, avslutter 
ordfører Petter Jørgen Peder-
sen. 

Fornøyd med kjøp av eiendom

SATSER PÅ BLIX: Ved å kjøpe huset ved siden av bautaen av Elisa Blix har Gildeskål sikret seg muligheten til å markere tilhørigheten til Gildeskål bedre.

GILDESKÅL: Karen Holm 
Johansen søkte Gildeskål kommune-
styre om fritak fra vervet som 
representant i Råd for likestilling av 
funksjonshemmede for perioden 
2011-2015. Årsaken oppgis å være 
personlige grunner.
Også Alfon Johansen, leder i Råd for 

likestilling av funksjonshemmede, 
søker fritak som leder for rådet i 
samme periode. Johansen fortsetter 
som medlem.
Begge søknadene ble innvilget i 
kommunestyremøtet den 7. novem-
ber 2013.

GILDESKÅL: Gildeskål kom-
mune har vedtatt å innføre 
grunnskole for voksne, 
knyttet til Gildeskål Voksen-
opplæringssenter.

Yngve Brox Guldbjørnsen
yguldbjo@online.no

I opplæringsloven heter det: “Rett til 
grunnskoleopplæring har alle som ikke har 
fullført grunnskole og som er over grunn-
skolealder. Retten gjelder også flyktninger 
og innvandrere som i sitt hjemland ikke 
har gjennomført 9-årig grunnskole. Uten 
å ha gjennomført minimum ni års grunn-
skole, vil kandidaten heller ikke ha rettig-
heter i videregående skole”.

Mangler grunnskole
I saksfremlegget opplyses det at Gilde-

skål kommune får flere og flere studenter 
fra andre land som ikke har gjennomført 
grunnskole i sine hjemland.

For å gi disse en utdannelse som kva-

lifiserer til et yrke i fremtiden, må de få 
nødvendige basiskunnskaper i en del fag. 
I Gildeskål vil dette gjelde fag som norsk, 
matematikk, samfunnsfag, naturfag og en-
gelsk. For at studentene skal få rettigheter 
i Statens Lånekasse må det kommunale 
opplæringstilbudet organiseres med mi-
nimum 20 klokketimer undervisning i uka.

Kvart million
For å kunne gjennomføre dette vil det 

nå bli lagt til rette for å øke Gildeskål Vok-
senopplæring med 30 % lærerstilling og 
58 % stilling til tospråklig assistent. For 
skoleåret 2013/14 utgjør dette en kostnad 
på 255 000 kroner.

Friske midler
Representanten Gunnar Skjellvik (AP) 

gjorde det klart at de økte kostnadene må 
bakes inn i neste års budsjett som friske 
midler

- Vi må øke rammen, ellers må vi ta fra 
andre skoler, sa Skjellvik.

Vedtaket om å innføre grunnskole for 
voksne i Gildeskål ble enstemmig vedtatt.

Grunnskole for voksne

GILDESKÅL: Kom-
munestyret vedtok i møte 
7. november å legge ned 
Fleinvær skole.

Yngve Brox Guldbjørnsen
yguldbjo@online.no

Fleinvær skole har, ifølge saksbehand-
ler Leif Karl Gunnarsen, ikke vært i 
drift siden første halvår i 2011.Bygnin-
gen forfaller og kommunen vil dermed 
måtte bruke en del penger for å holde 
den i stand. Også driftsutgifter som 
forsikring, strøm og ettersyn løper om 
skolen ikke ble nedlagt.
Kommunestyret vedtok å legge ned 
Fleinvær skolen fra 1. januar 2014.

Fleinvær skole 
legges ned

Fritatt for politiske verv
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Sykle eller gå 
til skolen
MELØY: 356 elever fra 
skolene I Meløy deltok I 
prosjektet aktiv skolevei våren 
2013. Dette utgjorde 6,6% 
nedgang i deltakelse fra høsten 
2012. Totalt deltok 42,70% av 
kommunens spreke elever. 
Meløy kommune ønsker også å 
berømme skolene som bidrar 
betydelig med registreringsar-
beid gjennom hele året , og 
takker så mye for jobben som 
blir gjort.
Beste klasse og vinner av 
gavekort fra Dybvik Sport AS 
á kr.2000,-:  5.-7.trinn Meløy 
Oppvekstsenter!  Vinnere av 
gavekort fra Dybvik Sport AS 
á kr.150,-:  Bolga Oppvekst-
senter Sandra Hammer.  Nev-
erdal skole Sebastian Sven-
ning, Fredrik Skavhaug 
Heimdal, Tino Svenning, 
Jonas Brandtzæg, Alexander E. 
Solbakken og Marthe V. 
Normann.  Reipå skole Caro-
line Carlsen, Vegar Andersen 
og Eva Mari Riise.  Enga 
skole Ruben Øvreås, Mikael 
Jørgensen og Maria Våt-
vik.  Glomfjord skole Isak 
Johan Løvik-Strømdal, Vilde 
Kristiansen og Andrine 
Estensen. Spildra skole Juli-
anne Steira Jensen, Markus 
Sandberg Larsen, Sombat 
Wongrat, Jakob Bang, Jan-
Charles Magnussen, Johannes 
Kolvik Valøy, Aron Holter, 
Rewat Chaipo, Lasse K. Vatne 
og Emilie Knudsen.  Halsa 
skole Ida Didriksen og Yngve 
Torset.  Meløy Oppvekstsent-
er Johan Helgesen og Camilla 
Tvenning.  Gratulerer, alle 
sammen, og fortsatt god tur til 
skolen!

MELØY: Halsa 
Frikirke inviterer til 
koselig førjulskon-
sert neste fredag og 
får storfint besøk av 
den kjente artisten 
Solveig Leithaug.

Hanne Hammernes
hanne@meloyavisa.no

Leithaug kommer den lange 
veien fra Nashville, USA og til 
Halsa for å delta på førjulskon-
serten sammen med Halsa 
barnekor og Halsa og Ørnes 
Soulchildren.

Lun og trivelig
Solveig Leithaug er en person-
lig venninne av meg, sier leder 
for Halsa Soulchildren, Eli 
Halsos. Da jeg hørte at hun 
skulle nordover på en konser-
turnè prøvde vi å få det til slik 
at hun også kunne besøke oss, 
forteller Eli. 
Leithaug er en norsk, kristen 

låtskriver i genren akustisk pop. 
Hun er også innom flere ulike 
musikkstiler som lett country, 
visesang med mere. (Kilde: 
Wikipedia)
Repertoaret vil bli litt av hvert, 
men vi vil ha fokus på at dette 
skal være en førjulskonsert for 

å få folk i førjulsstemning. 
Solveig Leithaug skal akkom-
pagnere seg selv og spiller gitar 
og piano. Vi skal synge noen 
sanger sammen og noen skal 
hun synge alene. Dere må bare 
komme og høre, for dette tror 
jeg blir en trivelig førjulsstund 

for hele familien, avslutter Eli 
Halsos som er leder for Halsa 
soulchildren.
Konserten er i regi av Halsa 
frikirke og billetter kan 
forhåndskjøpes på Matkroken 
på Halsa.

FRA USA: Solveig Leithaug kom-
mer helt fra USA for å holde konser 
i blant annet Halsa frikirke nå i 
førjulstiden.

Førjulskonsert 
på Halsa

SOUL CHILDREN: Halsa Soulchildren skal sammen med Ørnes soulchil-
dren og Halsa barnekor være med på konserten i Halsa Frikirke.  (Arkivfoto: 
Yngve Guldbjørnsen)

MELØY: Lørdag 
blir det arrangert 
“ACTIONLØRDAG” 
i Halsa kirke. Det 
betyr stor samling 
for ungdom fra 8. 
klasse og oppover, 
der de kan delta på 
en rekke spennende 
aktiviteter.

Yngve Brox Guldbjørnsen
yguldbjo@online.no

Bordtennis, lavvu, innefotball, 
video, rebusløp, dansegruppe, 
kafé, musikk, sang og konsert. 
Det er ikke småtteri Halsa me-
nighet tilbyr ungdommen i 
Meløy. Kjenner vi menigheten 
rett, er sikkert ungdom fra 
Rødøy også velkommen.

Nytt tilbud
- Vi har tidligere hatt egen 

ungdomsklubb, men denne ak-
tiviteten har Frikirken på Halsa 

overtatt, med suksess. Vi ser in-
gen grunn til å konkurrere om 
et så godt tilbud som det Frikir-
ken har fått til, sier sogneprest 
Leif Larssen til Meløyavisa.

- Derfor har vi heller satset 
på et større arrangement, som 
vi håper å kunne få til minst en 
gang i året, fortsetter Larssen.

Rusfritt
Sogneprest Leif Larssen har 

tro på suksess førstkommende 
lørdag. 

- Denne samlingen, som er 
obligatorisk for årets rundt 80 
konfirmanter, tror vi vil vekke 
oppmerksomhet og gjøre ung-
dommen nysgjerrig. Dette er et 
rusfritt tilbud som burde falle i 
smak hos de fleste. Aktivitete-
ne vil skje både innen- og uten-
dørs. Kvelden starter kl 18 og 
avsluttes med konsert med “De 
Siste Bohemer” i Halsa kirke.

Buss fra nordbygda
- For at alle ungdommene i 

Meløy, fra 8. klasse og oppo-
ver, skal få muligheten til å være 
med så har vi satt opp busser fra 

nordbygda og til Halsa. 
Billettprisen på bussen er satt 

til kr 20 for alle, og jeg oppfor-
drer alle til å ta med kontan-

ter, da det vil bli satt opp kan-
tine der en kan få kjøp seg noe 
å spise og drikke, sier Larsen 
til slutt.

Action i Halsa kirke

ØNSKER UNGDOMMEN i Meløy velkommen til Halsa kirke. ACTION-
LØRDAG betyr mange spennende opplevelser i og utenfor Halsa kirke, 
lover sogneprest Leif Larssen.

Fagmøte i 
økonomi 
MELØY: Norsk Landbruks-
rådgivning i Salten (NLR) 
kommer til fjøsloftet på 
Stormo gård og avholder 
fagmøte i økonomi mandag i 
neste uke. Her skal de ta for 
seg husdyrgjødselhandtering, 
mekanisering og grovfor, 
skriver NLR i sitt nyhetsbrev. 
Fagmøtet varer i fire timer og 
det er økonomirådgiver Jan 
Karstein Henriksen fra NLR 
Agder som skal være fore-
dragsholder.

Grovforskole i 
Gildeskål
GILDESKÅL: Mandag 25. 
november arrangerer Norsk 
landbruksrådgivning Salten 
(NLS) økonomisk fagdag i 
Gildeskål med tema gjødsling, 
kalking, forvekster og grovfor-
strategi. Andre temaer er også 
aktuelle, melder NLS i sitt 
nyhetsbrev. 
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MELØY: Den 27. Bar-
on Cup ble arrangert 
i Glomfjordhallen sist 
helg. 22 lag med til 
sammen 199 spillere 
avviklet hele 60 
kamper i løpet av tre 
dager.

Yngve Brox Guldbjørnsen
yguldbjo@online.no

Også årets Baron Cup besto av 
i alt 22 lag, samme som i fjor, 
noe leder for turneringen, Tho-
mas Maruhn, er veldig godt 
fornøyd med. Også at oppslut-
ningen fra publikum er så bra 
gleder Maruhn.
De 22 lagene utgjør 17 herrelag 
og fem damelag.

Publikum
- Vi har hatt inne rundt 300 

publikummere på tribunen, i 
tillegg til spillerne. De fleste av 
spillerne oppholder seg i hallen 
og på tribunene, dermed er de 
nærmest oppfylt til enhver tid, 
sier Maruhn til Meløyavisa.

Tøffere i dameklassen
Maruhn forteller at nivået på 

spillet har vært relativt høyt, 
ikke minst i kvinneklassen der 
laget Titanium har bidratt po-
sitivt. Tidligere har Hønseriet 
dominert denne klassen, men 
med Titaniums deltagelse har 
også de fått hardere motstand. 
(Begge lagene består av spillere 
fra Grand i Bodø). I årets turne-
ring var det nettopp Titanium 
som til slutt gikk av med seieren 
etter å ha slått Hønseriet 2-1. I 
herreklassen var det Pretty Boys 
som vant over X-team med si-
frene 6-3. Det er forøvrig første 
året at Pretty Boys vinner Baron 
Cup. X-team vant i 2007.

Statistikk
Ifølge statistikken som ligger 

på hjemmesiden: live.baroncup.
no ble det i løpet av tre dager 
spillt 60 kamper og det deltok 
199 spillere. Disse hadde en 
gjennomsnittsalder på 25,2 år 
og skåret 323 mål, hvorav 5 var 
selvmål. Yngste spiller var In-
geborg Kristensen (15) fra Mel-
øy jenter. Yngste lag var Meløy 
jenter med en gjennom snitt-
alder på 16 år. Stølkameratene 
stilte med det eldste laget, med 
en snitt på 38,7 år.

TV-overføring
For første gang i Baron cups 

historie kunne folk sitte hjem-
me i stuen å følge kampene i 
Glomfjordhallen. Både i skrifts 
form og i bilder. Alle kampene 
ble streamet og sendt ut på net-
tet, og ble til enhver tid fulgt av 
et trettitalls seere. Maruhn sier 
til Meløyavisa at dette tilbudet 
ble så positivt mottatt at det er 
kommet for å bli.

Takker alle
– Jeg vil rette en stor takk 

til alle frivillige, Røde Kors og 
dommerne som er med å holde 
hjulene i gang under turnerin-
ga. Det har ikke vært vanskelig 
å få dem med, det har gått gan-
ske greit. Vi har et tidsskjema 
som er strengt og må følges opp, 
om vi skal komme i havn i tide. 
Derfor er det viktig å ha kon-
troll hele veien. Folk er greie og 
stiller opp og hjelper til der det 
trengs, dermed går det etter pla-
nen og det er veldig bra, avslut-
ter Maruhn.

Hektisk fotballhelg i Glomfjord
Baron Cup 2013

INNSATSEN var det ingen ting å si på. Her er det spillere fra Hønseriet og Titanium som er i kamp om kula.

FOR FØRSTE gang i cupens 27. historie kunne folk sitte hjemme å følge kampene på TV-
skjermen. Rafael Nygård var en av de som stilte opp bak kamera.

ROSER den 
frivillige innsatsen 
og publikum som 
er flink til å stille 
opp. Leder for 
Baron Cup 2013, 
Thomas Maruhn 
var svært godt 
fornøyd med årets 
turnering.

INNBYTTERE: På innbyttebenkene var det til tider hektisk 
aktivitet.

AVSLAPPING er viktig, enten en er spiller eller publikummer.
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Hektisk fotballhelg i Glomfjord
Baron Cup 2013

FOR FØRSTE gang i cupens 27. historie kunne folk sitte hjemme å følge kampene på TV-
skjermen. Rafael Nygård var en av de som stilte opp bak kamera.

BILLETTINTEKTENE er viktig for turneringa. Henriette Lundbakk, Sofie Andersen og Miriam Dahl sørget for at 
alle hadde billett før de slapp inn på tribunen.

INNBYTTERE: På innbyttebenkene var det til tider hektisk 
aktivitet.

AVSLAPPING er viktig, enten en er spiller eller publikummer. TRIBUNENE var stort sett full under hele turneringen. Rundt 300 
fant veien til Glomfjordhallen sist helg.

SEKRETARIATET sørget for å holde oversikt over 60 kamper og 
registrerte 323 mål.
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MELØY: Meløy kommune 
inviterer til en tverrfaglig 
familierettet fagdag 28. 
november der målgruppen 
er helsepersonell, lærere og 
personell i barnehage samt 
foreldre og ungdom. Temaet 

er overvekt hos barn og unge 
der det skal ses på det psykolo-
giske aspektet, konsekvenser, 
behandling, mestring og 
motivasjon. Kommunen har 
invitert psykologispesialist 
Silje Steinsbekk og påmelding 

kan skje til servicetorget. Det 
er prosjektgruppa for overvekt 
hos barn og unge som står som 
arrangør. Prosjektgruppa er 
satt sammen av helsesøstertje-
nesten, fysio- og ergoterapitje-
nesten, Meløy Frisklivssentral 

og folkehelserådgiver. Dersom 
noen er interessert i å delta er 
det bare å ta kontakt, skriver 
gruppa i en pressemelding.

Overvekt hos barn og unge

MELØY: På arbeidss-
tua ved Ørnes syke-
hjem bugner det av 
flotte varer som skal 
selges på årets ju-
lemesse neste tors-
dag.

Hanne Hammernes
hanne@meloyavisa.no

– Det er artig å ha noe å gjøre. 
Da blir ikke dagene så lange, si-
er Mabel Engøy (82). Hun bor 
på Ørnes, og er innom arbe-
idsstua flere dager i uka for å tr-
effe andre og strikker iherdig 
for å gjøre ferdig et teppe som 
skal selges på julemessa. Også 
Emmy Edvardsen (85) var på ar-
beidsstua da Meløyavisa var på 
besøk. Hun vevde på en matte 
som er bestilt av en hundeeier 
som skal bruke den som «hun-
dematte». Emmy bor også 
hjemme til daglig, men benytter 
seg av dagtilbudet ved sykeh-
jemmet.

Dyktige
Et annet sted på arbeidsstua 

sitter 93 år gamle Ragna Ny-
heim fra Ørnes og Jorunn An-
dreassen (78) fra Reipå og strik-
ker.

-Vi sett no her med «bindin-
gen», ler Ragna. Det er no det 
vi kaller det, sier hun, og undrer 
på om noen husker det ordet. 
Hun strikker ivrig på lapper til 
et av de uttallige lappeteppene 
hun har vært med på å strikke. 
-Jeg trives godt på sykehjem-
met og er glad for at jeg kan bo 
her siden jeg ikke lenger kan gå, 
sier hun og skryter av beboere 
og ansatte.

Jorunn strikker lester i alskens 
farger og benytter seg også av 
dagtilbudet på arbeidsstua. Nå 
forbereder de seg til julemessa i 
neste uke og håper mange kom-
mer for å handle.

Årlig
-Etter flere års opphold star-

ta vi i fjor opp igjen med årlig 
julemesse, sier aktivitør Elin 

Lundbakk. Arbeidsstua har ak-
tiviteter hver dag utenom i hel-
gene og vi er rundt 6-7 faste 
brukere. De produserer strikke-
varer, vevde matter og broderte 
løpere. Vi har utsalg hele året, 
og på enkelte ting har vi mange 
bestillinger inne til enhver tid, 
forteller hun mens hun viser oss 
det bugnende lageret av varer 
som skal selges til inntekt for 

nye innkjøp til arbeidsstua. -Vi 
prøver å tilby flere typer akti-
viteter slik at vi har et tilbud til 
alle som ønsker, sier Lunbakk.

-Nå inviterer de til julemesse 
neste torsdag, og oppfordrer 
alle til å komme å kjøpe årets 
varme julegaver.

Snart er det julemesse

UTSALG: Aktivitør Elin Lundbakk 
ved det faste utsalgsstedet der folk 
kan komme å handle hele året.

VIKTIG: Emmy Edvardsen (85) og Mabel Engøy (82) fra Ørnes benytter seg flittig av dagtilbudet som arbeidsstua ved Ørnes sykehjem tilbyr. – Det gir oss en trivelig hverdag, sier de to.

PRODUKTIV: Ragna Nyheim (93), Ørnes og Jorunn Andreassen (78) 
Reipå er produktive og strikker lappetepper og lester som skal selges på 
julemessa.
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Ka skjer kor:

Faste aktiviteter:
Onsdagskafé
Søndre Meløy Husflidslag
Hvor: Husflidsloftet Halsa  Når: Onsdager 11-13

Strikkekveld
Søndre Meløy Husflidslag
Hvor: Husflidsloftet Halsa  Når: Torsdager 19-21

Husflidskveld Meløy
Almuestua Husflidslag
Hvor: Puben  Når: Mandager fra kl.20.

Korøving
Ørnes blandakor
Hvor: Biblioteket Ørnes  Når: Mandager fra kl. 19.

Lørdagskafé
Miljøkafeen
Hvor: Meløy Miljøbutikk, Reipå 

Korøving
Meløy mannskor
Hvor: Henrikhålla Meløy  Når: Tirsdager kl. 20.30

Husflidkveld
Bolga
Hvor: Bolga skole  Når: Torsdager kl. 19-22

Her kan lag og foreninger 
melde inn sine arrangement 
med tid og sted.
(Kostnadsfritt for  lag og foreninger).

post@meloyavisa.no
Tlf/sms 41686682

November 2013

Lørdag 16. november
Eldretreff
Hvor: Meløy VG skole  Når: 11.00-13.00

Lørdag 16. november
Minihåndballturnering
Hvor: Ørneshallen

Lørdag 30. november
Eldretreff
Hvor: Kantina Meløy VG skole  Når: 11.00-13.00

Lørdag 16. november 
Lutefiskaften
Hvor: Ørnes Hotell  Når: 20.00

Lørdag 16. november
Trivselscafé
Hvor: Ørnes Handelssted Når: 11.00-15.00

Lørdag 16. november
Julemesse
Hvor: Nygårdsjøen skole

Lørdag 16. november
Julemesse Sandhornøy
Hvor: Sandhornøy skole  Når: 11.00

Lørdag 16. november
Eldretreff
Hvor: Meløy VG skole  Når: 11.00-13.00

Tirsdag 26. november
Julesalg på Gibos
Hvor: Gibos Når: 11.00

Lørdag 16. november 
Lutefiskaften
Hvor: Ørnes Hotell  Når: 20.00

Lørdag 23. november
Julebord på Sørfinnset
Hvor: Ungdomshuset  Når: 20.00

Lørdag 23. november
Julebord på Sørfinnset
Hvor: Ungdomshuset  Når: 20.00

MELØY:Vi minner om 
og ønsker velkommen til 
seniorkaféen i lokalene til 
”Det hvite hus” på Mosvold 
eldresenter på Ørnes man-
dag 18. november kl. 18.00, 

skriver Meløy Frivilligsentral 
i en pressemelding. Som før 
blir det levende musikk, un-
derholdning, dans, utlodning, 
servering m.m. 
Befolkningen i hele Meløy 

oppfordres til å komme. Ta 
med naboen eller andre kjente 
og stikk innom, oppfordrer 
Frivilligsentralen som står 
som arrangør.

Seniorkafè på Ørnes

GILDESKÅL: Nå er 
det klart for fiskeri- 
og havbruksleir også 
for gutter. Etter 17 år 
med vellykka jen-
teleirer arrangerer 
Kunnskapssenteret i 
Gildeskål (KiG) i høst 
den aller første gut-
teleiren på Inndyr. 

Hanne Hammernes
hanne@meloyavisa.no

KiG inviterte gutter fra 9. og 
10. klassetrinn til leir og nå er 
12 unge karer fra nesten hele 

Nordland klar til leiren, som 
blir gjennomført i uke 47, 18.-
21. november, skriver KiG i en 
pressemelding.

Indignert
- Vi har faktisk fått brev fra gut-
ter som er indignert over at det 
bare er jenter som har fått bli 
med på leir, sier Camilla Kris-
tensen, som er prosjektleder.
Jenteleiren har vært et bevisst 
rekrutteringstiltak for å få flere 
jenter inn i denne svært manns-
dominerte næringa, men det er 
tydelig at også unge gutter har 
lyst til å prøve seg. 
-Og næringa trenger alle som 
har lyst og interesse, sier Ca-
milla i pressemeldingen.

Motivere
På leiren skal ungdommene 
blant annet forske på smoltifi-
sering på Sundsfjord Smolt, gå 
gjennom arbeidsoppgaver på 
Forskningsstasjonen Gifas, fis-
ke med skolebåten Salthammer 
og gjennomføre en overle-
vingsøvelse. Om kveldene blir 
det fritidsaktiviteter sammen 
med lokale elever og grottetur 
med grilling. Målet med leiren 
er å inspirere og motivere ung-
dom til å velge utdanning og 
yrke innafor marin sektor, og 
etter hvert å slå seg ned i et 
kystsamfunn i Nordland.

Endelig noe 
for guttene

JENTELEIR 2013:  Ivrige jenter tar imot fangsten på Salthammer tidligere i år. Nå er det guttas tur for første 
gang.  (Foto: KiG)
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MELØY: Det er gått 
40 år siden sist 
denne konserten, 
“Sacred concert no 
2”,  ble fremført med 
Duke Ellington som 
kapellmester. I helga 
kunne den oppleves i 
Fore kirke.

Yngve Brox Guldbjørnsen
yguldbjo@online.no

Dirigent Magne Hanssen for-
teller i programmet for konser-
ten at Duke Ellington på slutten 
av livet ble veldig opptatt av å 
skrive musikk beregnet for å 
bruke i kirker. På den tiden var 
det ikke så vanlig å fremføre jazz 
i kirker.

Original
Konserten som ble fremført i 

Fore og Skjerstad kirke er bygd 
på en versjon som er skrevet av 
Sigvald Tveit i 1984 og som er 
tro mot Duke Ellingtons origi-
nale versjon, som forøvrig bare 
finnes på plate. Det finnes ikke 
originale noter til konserten.

Glimrende
Publikum i Fore kirke fikk 

dermed et sjeldent møte med 
en stor jazzlegende. Glimren-
de presentert av MeSDameS, 
Bodø Big Band, jazzvokalisten 
Elin Rosseland, danseren An-
ne Kathrine Fallmyr, opprin-
nelig fra Meløy og den lokale 
unge tekstleser Erling Høvset. 
Dette ble en forestilling som 
kanskje ikke var så lett å for-
stå, men den gjorde inntrykk. 
Mange fikk nok pirret lysten til 
å søke mer kunnskap om denne 
musikksjangeren etter å ha vært 
på konsert med alle disse flotte 
utøverne.

Litt synd at ikke flere fant 
veien til Fore kirke på lørdag. 
Konserten hadde fortjent det. 

Et besøkstall under to hundre 
er ikke imponerende, men det 
var til gjengjeld prestasjonene, 
i alle ledd.

Møte med stor legende i Fore kirke

FORE KIRKE var vert for konserten med blant andre MeSDameS og Bodø Big Band.

IMPONERTE: Den unge Erling 
Høvset imponerte forsamlingen 
stort da han på plettfri engelsk 
resiterte “Supreme being”.

SOLIST på trompet, Tina Lund, imponerte stort da hun sammen med 
storbandet fremførte “The shepherd” .

DYKTIGE: MeSDameS sto for en stor prestasjon i Fore kirke. 

DANSEREN, Anne Kathrine Fallmyr holder til i Oslo, men tok turen til Meløy for krydre 
konserten med dans.
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MELØY: Til kon-
sertene i Fore og 
Skjerstad kirke var 
jazzvokalist Elin 
Rosseland engasjert. 
Sammen med MeS-
DameS og Bodø Big 
Band imponerte hun 
stort.

Yngve Brox Guldbjørnsen
yguldbjo@online.no

Konserten, som vi overvar i Fo-
re kirke, ble meget vellykket. 
Det skyldes ikke minst innsatsen 
til gjestevokalisten Elin Rosse-
land.
- Dette gikk veldig bra, sa jazz-
vokalisten, da Meløyavisa møtte 
henne etter konserten i Fore 
kirke.
- Det var veldig gøy. Det er før-
ste gang jeg gjør denne forestil-
lingen, men jeg har sunget med 

Bodø Big Band før. Det er fak-
tisk tretti år siden nå.

Jazzvokal
Elin Rosseland er sanger og 
komponist og har siden begyn-
nelsen av 1980-årene vært en 
markant skikkelse innen norsk 
vokaljazz. Hun studerte ved 
Musikkhøgskolen i Oslo 1980–
84, platedebuterte med bandet 
Winds Hot & Cool i 1984, og 
samarbeidet ellers bl.a. med 
Lars Martin Myhre og Slagen 
Storband 1983–85, Christian 
Reim Kvartett 1984–87 og Fair 
Play 1987–90.

Imponerende
Rosseland fortalte at hun var 
imponert over nivået til sanger-
ne i MeSDameS.
- Koret intonerer veldig rent og 
har stort register, de er veldig 
flinke. Og jeg ble egentlig ikke 
overrasket over det høye nivået. 
Jeg kjenner litt til Magne Han-
sen fra før og vet at han er en 
veldig god kordirigent, så dette 

var som forventet. 
Jeg ble spurt om å delta på det-
te i høst og har brukt tiden til å 
forberede meg, for som dere 
hørte, så går deler av det jeg 
synger veldig høyt. Også orkes-

teret gjorde en god jobb, sam-
arbeidet med dem gikk veldig 
bra, sa Rosseland, før hun satte 
kursen mot Skjerstad kirke der 
konserten var på søndag. 

MELØY: Da dirigent 
Magne Hanssen 
skulle sette opp Duke 
Ellingtons “Sacred 
concert no 2” laget 
han  egne arrange-
ment, tilpasset MeS-
DameS.

Yngve Brox Guldbjørnsen
yguldbjo@online.no

Dirigent Magne Hanssen for-
talte at dette er vanskelig å syn-
ge.

- Her finner en akkorder som 
man omtrent ikke vet navnet på, 
så dette er ikke det enkleste å 
gjøre. Vi har noen små detaljer 
som vi gjerne skulle ha gjort om, 
men jeg synes det er artig å gjøre 
dette. Det er mye energi og sy-
nes alle har kommet vel forbe-
redt og gjort det mulig å frem-
føre dette i Fore kirke, hvor det 
for eksempel aldri før har vært 
storband på besøk.

Prøver nytt
Hanssen sier videre at han li-

ker at koret skal få prøve seg på 
mange forskjellige “frokostpå-

legg”, som han uttrykte det.
- Jeg har skreddersydd arran-

gementene slik at de skal passe 
koret. 

Magne Hanssen sier videre 
at Duke Ellington var den som 
gjorde at han ble musiker. 

- Jeg opplevde i 1974 en min-
nekonsert for Ellington, med 
Alice Babs og den svenske or-
ganisten og jazzutøveren Ulf 

Wesslen, i Storkyrkan i Stock-
holm. Det gjorde at jeg sluttet å 
studere til prest og ble musiker 
isteden. Dette var mer i min stil. 
Med klanger og tanker som pas-
set meg bedre.

Kjemp for frihet
- Mange kom sikkert hit til 

Fore kirke og fikk høre jazz for 
første gang. For dem blir det 

ganske heftig når de kommer 
så nært opp til kor og orkester. 

Vi håper publikum vil kjenne 
at det fortsatt er viktig å synge 
om frihet og menneskelig rett-
ferdighet i en verden der man-
ge fremdeles sliter for å få disse 
rettighetene, avslutter Hanssen i 
sin hilsen i programmet til kon-
serten.

Møte med stor legende i Fore kirke

DANSEREN, Anne Kathrine Fallmyr holder til i Oslo, men tok turen til Meløy for krydre 
konserten med dans.

SKRØT av kor og orkester. Elin Rosseland er en markant skikkelse innen 
Jazz i Norge. Hun skryter uhemmet av MeSDameS og Bodø Big Band.

Imponerende register

Har skreddersydd arrangementene

SKREDDERSYDD: Magne Hanssen har skreddersydd arrangementene til Duke Ellingtons”Sacred concert no 2”. 
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KRYSSORDLØSNINGEN sendes til:
MELØYAVISA, Havneveien 15 b, 8150 Ørnes.

Konvolutt merkes: Kryssord og dato på dagens avis.
Frist for innsending: 10 dager fra dags dato.

3 heldige vinnere offentliggjøres i avisen 
og mottar 1, 2 eller 3lodd hver i posten.

Navn:..............................................................................................

Adresse:..........................................................................................

Postnr.............................Poststed:.................................................

Heldige vinnere 31. oktober

3 lodd: Jorunn Larsen, Nordarnøy, 8136 Nordarnøy

2 lodd: Jorun Pedersen, Lamarkgården Leiligh. 207, 

  Havneveien 1, 8150 Ørnes

1 lodd: Solveig Høyvåg, 8193 Rødøy
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Ørnes

Styrk det lokale næringsliv ! Handle lokalt!

Kompetansen og tilbudene 

er der du bor.....

Engavågen

Neverdal

Halsa

Meløy

Ørnes Ørnes

Glomfjord

Reipå
Adelsmann
75 80 26 25 

Ørnes Aspector 
ThinCom 
982 22300 / Fax 75 75 09 01

XL BYGG Ørnes
75 72 14 40

Byggmix
75 75 27 95

Den lille Café
75 75 46 19

Dybvik Møbler AS
75 75 42 77

Dybvik Sport AS
75 75 44 86

Felleskjøpet
75 75 29 80

ICA
75 75 42 88

Jacob Klette Optik AS
75 75 49 10

Jensen Service AS
75 75 49 30

Mix Flipper Kiosk
75 75 42 66 

Meløyavisa
75 71 95 59 / 41 68 66 82

Mini You 
Klær 0-16 år/gravide
75 75 13 75

Meløy Elektro
75 72 02 00

Meløy Energi
75 72 01 70

Meløy Tur & 
Minibusservice
976 05701

Monica´s Drømmehage
47 31 27 38

Pernille`s
75 75 46 90

Prix Ørnes
75 75 40 44

Ringo Oasen Ørnes AS
75 75 02 00   Fax: 75 75 02 01

Sofus
75 75 58 01

Sweety
75 75 26 00

Tilbords
95 77 99 67

Tidemann Bil A/S
75 72 10 80

TipTop
75 75 44 21

Vikingen Pub / Spiseri
75 75 26 54

Vitus Apotek Meløy
75 75 48 44  Fax 75 75 48 58

Willumsen  AS
75 75 45 22

Ørnes Begravelsesbyrå
97 02 07 31

Osa Blomster
75 75 17 82

Coop Marked avd. 20  
75 75 17 01

Coop marked 
75 75 22 80

Fabiola 
75 75 45 48 / 48 13 99 58

Glomfjord Blikk
75 75 24 74

Glomfjord Hotell
75 75 25 00 

Hairlines frisør
75 75 25 40

Henrik Engen A/S
75 75 25 50

Meløy 
Næringsutvikling
75 71 91 00

Glomfjord Elektriske
75 75 55 52  Fax 75 75 55 54

Byggtorget
75 72 02 50

Furøy Camping
75 75 05 25

Halsa Auto
75 72 10 00

Ica Nær Halsa
75 75 06 29

XL Bygg Solhaug
75 72 04 50

Leif Brun & sønner
BYGGERIET
75 75 59 00

Meløy 
Arbeidstreningssenter
Sentralbord: 47 48 08 51 
Ved             : 47 48 08 53
Bygg            : 99 08 73 22
Ramme        : 47 48 08 49

Joker Neverdal
75 75 51 11

Sandaa Gartneri
75 72 10 10

Trubadur´n Pub & 
Bistro
75 75 09 60

Coop Meløy 
75 75 11 52

Ørnes Sykkelservice
75 75 10 33 / 90 92 23 73

Ørneskrysset  
Bensin & service
75 75 43 08

Ørnes Hotell
75 75 45 99

KI-senteret
91 39 56 97

NY LOGO?
eller bare friske 
opp den gamle?

t

t
t

Ørnes Blikk AS
75 75 41 40 

Ørnes Blomster
75 72 08 00

Ta kontakt for info og tilbud
bente@meloyavisa.no

Tlf. 416 86682

Kompetansen og tilbudene finner du i ditt nærmiljø!

Ørnes Ørnes Ørnes Reipå Neverdal

Meløy
Halsa

Engavågen
Glomfjord

75 71 95 50/ 41 68 66 82

Oppføring på 
denne siden?
Ta kontakt for informasjon og 
pristilbud.
Tlf. 416 86682
e-post: bente@meloyavisa.no

Styrk det lokale næringsliv-handle lokalt!

Outfit

Rimi
Bolga

Bolga Kro AS 
97 06 81 16
jeff@mclean.no

Er du oppført på 
denne siden?



Annonsebestilling:
annonse@meloyavisa.no
Tlf.: 757 19 550

KUNNGJØRING

Torsdag 14. november  201322

Stillings-
annonser
I Meløy, Rødøy og 

Gildeskål er det for 

tiden mange 

arbeidsledige. 

Har din bedrift 

bruk for folk, 

annonser i 

Meløyavisa.

Den norske kirke

Templet

MØTEHELG 
Magne Heistad taler og synger
Fredag 15.11 kl. 19.00
Lørdag 16.11  kl.18.00
Søndag 17.11  kl.18.00

Velkommen til Templet! 

Reipå 
Pinsemenighet

Kirkelige 
møter

 Meløy søndre frikirke

Lørdag 16.11 
Halsa kirke, Halsa skole 
kl.18:00 Action lørdag. 
Storsamling for ungdom
Søndag 17.11 
Halsa kirke kl.11:00 
Gudstjeneste 
ved Leif Larssen 
Utdeling av 4 - års bok og 
10 -års bibler.
Ørnes menighetshus 
kl.11:00 Gudstjeneste 
ved Simone Schie-
bold 
Tirsdag 19.11 
“Det hvite hus” kl.16:00 
Diakonitreff 
Søndag 24.11 
Fore kirke kl.18:00 
Lysmesse ved Simone 
Schiebold 
Tirsdag 26.11 
Halsa m-sal kl.11:00 
Diakonitreff 
Torsdag 28.11 
Glomfjord m-sal kl.11:00 
Diakonitreff 
Halsa kirke kl.19:00 
Salmekveld. Presentasjon 
av den nye salmeboken. 
Kristin Solhaug 
og Anne Helene Jonassen 
medvirker. 
Enkel bevertning. 
VELKOMMEN

TIl SAlGS

Hi-Ace/Tipp biler 
-83 eller nyere, uansett 
stand. Annen varebil/
lastebil kan også være av 
interesse.
Tlf. 97 43 09 85 
Erik Wasshaug

ØNSKES KJØpT

    Har møte på det hvite hus

Søndag 17. november kl.18:00
Søndag 24. november kl.18:00
Evangelist Tore Kristiansen taler og synger

Fredag 22. november kl.18:00
Haraldhuset i Tjongsfjorden
Tore Kristiansen taler og synger

Bønn for syke

Alle er velkommen til møtene.

Åpningstid
Tirsdag - Lørdag

11-16 (14)

45 61 99 96
91 57 79 58

meløy miljøbutikk

Arrangør: Meløy Frivilligsentral. 

Økonomisk støttespiller:

Annonsen er sponset av:  

Velkommen til 
seniorkafé 
i Det hvite hus

på Mosvold eldresenter 

mandag 18. november kl. 18.00. 

Som før: Levende musikk, underholdning, dans, 
utlodning, servering m.m. 
Ta med naboen og kom!
Befolkningen i hele Meløy oppfordres til å komme. 

Medlemsmøte
Meløy arbeiderparti
avholder medlemsmøte
4. desember kl. 19.00

i Kantina, Meløy Energi. 

sak: Budsjett 2014 
Velkommen.

Styret.

Fylkesrådet i Nordland inviterer til samspill om 

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 
SETT I LYS AV ARBEIDSLIVETS BEHOV
• Bodø torsdag 14. november 2013 kl.11.00-13.00 på Fylkeshuset, 6.etg.

Fylkeskommunen vurderer årlig tilpasninger av opplæringstilbudet. Har din
bedrift/organisasjon meninger om opplæringsbehovet i regionen, da er dette 
din anledning for å delta.

Målsettingen for møtet er at dialogen med lokale opplæringsaktører skal bidra til å
videreutvikle opplæringstilbudet slik at det blir bedre tilpasset til regionens
kompetansebehov.

Møtet vil inneholde informasjon og drøftinger om videreutvikling av dagens tilbud,
elevtallsutvikling, elevsøkning, og ikke minst om læreplassbehov, samfunnskontrakten.

Målgruppen for møtet er regionalt arbeidsliv, kommuner, videregående skoler,
opplæringskontor og lignende.

Hvordan legge til rette for en sterkere regional samordning av tilbudsstrukturen 
i videregående opplæring på tvers av inntaksområdene?

Fra fylkeskommunen stiller fylkesrådsleder, fylkesråd for utdanning,
utdanningsavdelingen/fagopplæring. NHO, LO og KS sine fylkesledd deltar.

fra
nt
z.n

o

innflyTTingsklAr 
leiligHeT sentralt på 
Ørnes selges.
For mer info: Se http://
annonse.bernhoff.no 
eller ring telefon 916 33 
703 eller send e-post til 
hermann@bernhoff.no

Søndag 17. nov.
kl. 11.00 Gudstjeneste i 
Osa Frikirke
Gro Rykkelid taler. Sønd-
agsskole. Nattverd
kl. 17.00 Gudstjeneste i 
Åg Frikirke
Gro Rykkelid taler. Nat-
tverd
Mandag 18. nov.
Kl. 10.00 Bønn Osa 
Frikirke
Kl. 19.00 Bønn Halsa 
Frikirke
 
Du er velkommen til kirke!

UTenbordsmoTor, 
5 hk Johnson, nesten 
ikke brukt.
Dusjvegg 140 bred, pent 
brukt.
leif Karlsen 
tlf. 917 90 530

Velkommen til Gudstje-
neste 
søndag 12.11 kl. 12.00 
Pastor Mona Remman 
taler.
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Juletilbud 2013
Tradisjonelt julebord:
inkl. en drikke (øl, vin el. min.v) og dans med 
levende musikk. Tillegg: Velkomst kr. 50,-
Ledig: Lørdag 30/11  Lørdag 7/12

Juletallerken:
pinnekjøtt, ribbe, røkt julepølse, rødkål, kålrabi-
stappe, svisker & eple.
Kan bestilles alle dager fra 15/11

Lutefisktallerken:
med bacon, ertestuing eller kålrabistappe.
Kan bestilles alle dager fra 15/11

Kr. 640,-

Tlf: 75 75 45 99
email:
info@orneshotell.no

Kr. 290,-

Kr. 280,-

Familie Julebuffet:
med varmretter og dessertbord..
Søndag 8/12

Voksne Kr. 250,-
Honnør Kr. 200,-
Barn     Kr. 130,-

Julemiddag: alle dager i perioden 15/11-31/12
Selskapslevering/catering av julemat

Kontakt oss 
for gode 
tilbud!

Tlf: 75 75 45 99
email:
info@orneshotell.no

* *
*

* 
*

* *
*

* 
*

på Ørnes hotell

 

 
	   	   	  

Velkommen til 

Solidaritetsdag 
Meløy vgs avd. Glomfjord 

Onsdag 20. november kl. 15–18.30 
Salg av: 

Juletallerken 

Kaffe og kaker  

Verkstedprodukter 

Leppepomader   

Håndarbeidsprodukter 

Lotterier  

Ansiktsmaling 

Juleverksted 
Pepperkakepynting 

Julekaker og juleknask 

 

 

Vi jobber for prosjekt Håpet i Brasil 

Drop in - fiksing av  

snøskuffer og spader 

Sang, musikk og dans 

Spikre- og 
skruekonkurranse 

 

JULEMESSE 
Lørdag 16. november  kl.11.00 – 14.00 

på Nygårdsjøen skole.  
Salg av : 

  Håndarbeid 
  Lefser og flatbrød 
 Julebakst med mere 
 Trearbeid 
 Kort 

 
 Loddsalg, åresalg. 
 Kafê. 

 
Korpset spiller kl. 13.00. 

Bankterminal for betaling. 
 

Velkommen! 
 

Gildeskål Husflidslag 
Gildeskål og Saltstraumen musikkorps 

AKSJON FILIPPINENE
Ettermiddagskaffe  på Frikirka, Korsnes
 
Søndag 17.november kl.17.00
inviteres du til 
ettermiddagskaffe til inntekt for Streetlight
etter tyfonen på Filippinene.
 
Vi selger lodd og kaffe og kaker!
Ta med kontanter og ta kaffen på Frikirka!
 
VELKOMMEN!

HØst
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Taksering

Maskinentreprenører

REGNSKAPSKONTOR

advokat

rørlegger

FRISØRERByggentreprenører

Elektroinstallatør

Aut. Elektroentreprenør

Vi prosjekterer og utfører alt innen:
	 •	sterkstrøm
	 •	svakstrøm
	 •	tele/data	spredenett
	 •	telefonsentraler
	 •	industri
	 •	automasjon
	 •	maritime	forhold

Meløy Elektro as
Mob 970 86 047

Elfag - når du trEngEr ElEktrikEr

w
w

w
.o

k
o

n
o

r.
n

o

tid
 til den gode idéen

Når vi tar regnskapet 
får du mer tid til å tenke

 kreativt for fremtiden
- til beste for din bedrift.

Økonor Meløy
(Meløy Økonomisenter AS)
Havneveien 6, 8150 Ørnes

Tlf. 75 72 02 20
E-post: meloy@okonor.no

               www.bedre.no

8185 Vågaholmen 
Tlf. 75 09 89 00 

www.byggmakker.no

www.boat.no/a-hansen

BYGGMAKKER
Arnulf Hansen

8185 Vågaholmen Tlf. 75 09 89 00

www.systemhus.no

Byggeplaner?

www.byggmakker.no

www.boat.no/a-hansen

Byggeplaner?

www.systemhus.no

BYGGMAKKER
Arnulf Hansen

8185 Vågaholmen Tlf.75 09 89 00 

8185 Vågaholmen 
Tlf. 75 09 89 00 

8185 Vågaholmen 
Tlf. 75 09 89 00 

www.byggmakker.no

www.boat.no/a-hansen

BYGGMAKKER
Arnulf Hansen

8185 Vågaholmen Tlf. 75 09 89 00

www.systemhus.no

Byggeplaner?

www.byggmakker.no

www.boat.no/a-hansen

Byggeplaner?

www.systemhus.no

BYGGMAKKER
Arnulf Hansen

8185 Vågaholmen Tlf.75 09 89 00 

8185 Vågaholmen 
Tlf. 75 09 89 00 

TaksT
Bolig-/Næring-/Landbrukseiendom

Skade-/Naturskade - Tilstandsrapport
Rådgivning

Takstøkonom	NBT

Odd B. Gåsvær
Mølnvika	1,	8150	Ørnes

Tlf.	75	75	41	79		Mob.	48	10	70	59

Roy-Ole Elvegård
Tlf. 75 75 01 17/Fax 75 75 14 09

Mob. 480 02 752, 8184 Ågskardet 

   Vi leverer trelast
   Nybygg
   Tilbygg
   Restaurering
   Utvendig asbestsanering

Tømrer- snekker- 
betong- og flis arbeider    

tlf  75 72 04 50 
www.solhaugbygg.no 

Finnegården

Helen,	Ann	Tove	og	Veronica

Timebestilling; tlf 75 75 48 12
Man/tirs/fre 08.30 - 16.00
Onsdag 10.00 - 16.00
Torsdag 10.00 - 18.00

Advokat
Allmenn praksis

Strafferett
Utlendingsforvaltning
Salg av fast eiendom

Kontordager på Ørnes etter behov

Ta kontakt for avtale

Advokatene
Andersen og Samland AS

TLF. 755 22 555
Rohnny Andersen: 909 58 226

Bloch Rørleggerservice
Tlf. 91 80 48 59 - Fax 75 75 58 71

8150 Ørnes

• Sanitæranlegg og varmeanlegg 
til nybygg og rehabilitering
• Rørinspeksjon med videokamera 
og rapportering
• Staking og spyling
Tining av vann og avløpsledning

LokaLavisa for MeLøy – rødøy og giLdeskåL

Utgivelse Tirsdag og Torsdag
Grunnlagt 1986

Besøksadresse:
Havnegården, Ørnes

Postadresse:
Havneveien 15B, 8150 Ørnes

e-post adresse:
epost@meloyavisa.no

web: www.meloyavisa.no

Kopier og lim inn fra quark resten av teksten

..........

Kristen Halsan
8160 Glomfjord

75 75 25 91   48 27 48 27

Godkjent maskinentreprenør
Lastebiltransport
Containerutleie

holder åpent
mandag - fredag 10 - 16

8160 Glomfjord

Tlf. 75 75 25 40

Sveis/mekanisk

Sveising og konstruksjonsarbeid
Pressing av hydraulikkslanger

Hamnbogveien 14 8178 Halsa
Tlf. 75 75 08 91 Fax 75 75 08 92

8178 HALSA TLF. 75 72 02 50 - post@halsabygg.no 

Alt i: 
byggevarer-trelast-
maling-jernvarer

Vi utfører:
Nybygg-Restaurering-
Våtrom/rørlegger, grunnarbeid.

Vi forhandler: 

Glassarbeid

Havneveien 11, 8150 Ørnes   Tlf. 974 00 950

• Alt i glass og glassarbeid
•	Bilglass
•	Reparasjon	av	steinsprang
•	Vinduer	og	dører
   Ta kontakt for et uforpliktende tilbud.

GULE
SIDE

Profilér din bedrift
Ring: 75 71 95 50

Velkommen til å markedsføre din bedrift.
Vi hjelper deg med utforming av annonsen.

8186 Tjongsfjorden
Telefon: 75096900

erling@rodoy-elektro.no

...nær der du er

blikkenslagerTlf. 75 75 24 74  Fax 75 75 23 99  Mob. 94 81 37 23 

Trenger du BLikkENSLAGER?

• Takrenner og beslag
• Ventilasjon
• Sentralstøvsuger

Blikkenslager

Torsdag 14. november 201325

tlf.nr 90 20 67 64 / 90 28 74 60
Vi har som målsetting å yte 

god service til både firma og private.

varetransport

www.meloyvaretaxi.no

• Lastebiltransport
• Mobilkrane
• Fylling / planering
• Utfører alle typer jobber 
   for drenering/stikkledninger/tomter
• Sprengningsarbeid
• Levering av pukk, grus, plenjord, sand 
og stein.

Forhandler av: 
Diesel, fyringsolje og parafin.

kontakt: tlf. 414 05 549/ 
fransve@online.no
Hjemmeside: 
www.reipaaknuseri.no

Svartisen VVS AS

tlf. 924 98 423
www.svartisenvvs.no

• Vi tilbyr slippsetting i våre 
to oppvarmede haller. 

• Vi utfører vanlig 
vedlikehold/reparasjoner, 
hydraulikkarbeid, mekanisk 
arbeid samt produksjon av 
div. aluminiumsprodukter.

Tlf. 75 09 89 90
Epost: firmapost@rsmas.no

8188 Nordværnes
www.derdubor.no/rsm

Boligsalgsrapport • Tilstandsrapport
Verdi og lånetakst • Radonmåling
Rådgivning • Uavhengig Kontroll

Takstmann Svein Ole Nymo
NYMO Takst og Byggekontroll

8178 Halsa - Tlf:  952 88718
Mail: svein@nymo-tbk.no

TAKST
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FREDAG 15. NOVEMBER
07.00 Morgennytt
10.15 Parti 5: Viswanathan Anand og Magnus 

Carlsen
15.00 Nyheter
15.10 Gardsjentene
16.00 Nyheter
16.10 Korallrevets eventyrlige verden
17.00 Nyheter
17.10 Høydepunkter Morgennytt
17.30 Oddasat - nyheter på samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Livsfarlege dyr
18.20 Oppsummering
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.40 Norge Rundt
20.05 Beat for beat
20.55 Nytt på nytt
21.25 Skavlan
22.25 Detektimen: Lov og orden - London
23.10 Kveldsnytt
23.25 Boardwalk Empire
00.20 Tungrockens historie
01.05 Eit møte mellom Björk og Attenborough
01.55 Ikke gjør dette hjemme
02.25 Gardsjentene
03.10 Detektimen: Lov og orden - London
03.55 Korallrevets eventyrlige verden
04.45 Hva har du i bagasjen, Marcel?
05.25 Norsk nok?

06.00 Alarm 112
06.30 Nyhetene
06.55 God morgen Norge
10.00 God morgen Norge 
11.45 Ettermiddagen
13.10 Redd ferien min
13.35 TV 2 hjelper deg
14.05 Mitt drømmehjem
15.00 Else
16.00 Home and Away
16.55 Kollektivet
17.25 Karl & Co 
17.55 Karl & Co 
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Dyrepasserne 
19.30 Akvariet
20.00 The Voice - Norges beste stemme
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 The Voice - fortsetter
22.15 Senkveld med Thomas og Harald 
23.20 Eurojackpot trekning
23.40 Torsdag kveld fra Nydalen
00.40 Kollektivet
01.10 Film: Flags Of Our Fathers
03.35 Film: The Day Reagan Was Shot
05.10 Penn og Teller

06.00 Jesse 06.20 Shake It Up 06.45 
Wipeout 07.35 America’s Funniest 
Home Vid. 08.00 Happy Endings 08.25 
Den syvende himmel 09.10 Real Hou-
sewives of New York 10.00 Millionær 
søker kjæreste 10.50 Millionær søker 
kjæreste 11.45 The Big Bang Theory 
12.15 The Big Bang Theory 12.45 Cou-
gar Town 13.15 Happy Endings
13.45 Christine
14.15 Den syvende himmel
15.10 Melissa & Joey
15.40 Cougar Town
16.10 Friends
16.40 Friends
17.10 Two and a Half Men
17.40 Two and a Half Men
18.05 The Big Bang Theory
18.30 The Big Bang Theory
19.00 The Big Bang Theory
19.30 Asbjørn Brekke-show
20.00 I kveld med YLVIS
21.00 Morgan og Ola-Conny i Europa
22.00 Top 20 Funniest
23.00 The Graham Norton Show
00.00 Castle
00.55 CSI: Miami
01.50 All makt
04.05 CSI: NY
04.55 Wipeout

06.00 Til Death
06.30 Til Death
07.00 TV Shop
07.30 Ellen DeGeneres Show
08.20 Hellstrøm inviterer: Linn 

Skåber
08.45 Hellstrøm inviterer: Pet-

ter Schjerven
09.15 MasterChef Norge
10.10 Dr. Phil
11.05 Dr. Phil
12.00 Ellen DeGeneres Show
13.00 Ekstreme samlere
14.00 Supersize VS. Super-

skinny
15.00 Hell’s Kitchen USA 
16.00 Kongen av Queens
16.30 NCIS
17.30 Bones
18.30 MasterChef Norge
19.15 Anger Management
19.45 Dusinet fullt
21.30 2012
00.20 Godzilla
02.50 American Crude
04.35 Ekstreme samlere
05.35 Til Death

07.20 Oddasat - nyheter på samisk 
07.35 Østlandssendingen 07.45 
Østfold 08.00 Østnytt 08.15 
Østafjells 08.25 Sørlandet 08.40 
Rogaland 08.55 Vestlandsrevyen 
09.05 Møre og Romsdal 09.20 Midt-
nytt 09.35 Nordland 09.45 Nordnytt 
10.00 Med hjartet på rette staden 
10.50 Eit møte mellom Björk og 
Attenborough 11.40 Punk-syndrom 
12.40 Debatten 13.40 Urix 14.00 
Fra Sverige til himmelen 14.30 Hva 
har du i bagasjen, Marcel? 15.10 
Norsk nok? 15.40 Urfolk i en ny tid 
16.10 Med hjartet på rette staden 
17.00 Derrick 18.00 Dagsnytt atten 
19.00 Kinas mat
19.30 Hestekrefter
19.35 Verdas språk
20.05 Livet etter vulkanutbrottet
21.00 Nyheter
21.10 Glimt av Norge: I kolera-

ens tid
21.25 Oddasat - nyheter på samisk
21.30 Romerrikets vekst og fall
22.20 Auschwitz
23.10 Mary Shelley’s Frankenstein
01.10 Ei jente i krig
01.45 Oddasat - nyheter på samisk
02.00 Distriktsnyheter

TORSDAG 14. NOVEMBER
07.00 Morgennytt 10.00 Med hjartet på rette staden 
10.50 Muntre glimt fra «Smil til det skjulte kamera» 
11.00 Nyheter 11.05 Norge Rundt 11.30 Spanske 
fristelser 12.00 Nyheter 12.10 Dialektriket 12.50 Byer 
i Dalmatia 13.00 Nyheter 13.05 Jakta på lykka 13.35 
Bondi Rescue: Bali 14.00 Nyheter 14.05 Historier frå 
verdas museum 14.50 En stripe av fjell 15.00 Nyheter 
15.10 Gardsjentene 16.00 Nyheter 16.10 Galapagos 
17.00 Nyheter
17.10 Høydepunkter Morgennytt
17.30 Oddasat - nyheter på samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Nye arter - nytt liv
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Adils hemmelige dansere
20.45 Kan vi være med?
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Debatten
22.30 Brakkefolket
23.00 Kveldsnytt
23.15 Norges tøffeste
23.55 Historier frå verdas museum
00.40 Visepresidenten
01.05 Adils hemmelige dansere
02.05 Dialektriket
02.45 Gardsjentene
03.30 Lewis
05.00 Galapagos

06.00 Alarm 112
06.30 Nyhetene
06.55 God morgen Norge
10.00 God morgen Norge 
11.45 Ettermiddagen
13.10 Supernanny
14.00 Mitt drømmehjem
15.00 Kokkenes kamp
16.00 Home and Away
16.55 Karl & Co 
17.30 Ettermiddagen
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Ettermiddagen
19.30 Hotel Cæsar 
20.00 Redd ferien min
20.30 TV 2 hjelper deg
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Torsdag kveld fra Nydalen
22.45 Farmen - Utfordrerne
23.45 Else
00.45 Hawaii Five-0
01.40 Mord og mysterier
02.45 Mord og mysterier
03.40 Numbers
04.25 Sons of Anarchy 
05.10 Alarm 112 - På liv og død

06.00 Jesse 06.20 Shake It Up 06.45 
Wipeout 07.35 America’s Funniest 
Home Vid. 08.00 Happy Endings 08.25 
Den syvende himmel 09.15 Real Hou-
sewives of New York 10.05 Millionær 
søker kjæreste 10.55 Millionær søker 
kjæreste 11.45 The Big Bang Theory 
12.15 The Big Bang Theory 12.45 Cou-
gar Town 13.15 Happy Endings 13.45 
Christine 14.15 Den syvende himmel 
15.10 Melissa & Joey 
15.40 Cougar Town 
16.10 Friends 
16.40 Friends 
17.10 Two and a Half Men
17.40 Two and a Half Men
18.05 The Big Bang Theory
18.30 The Big Bang Theory
19.00 America’s Funniest Home Vid.
19.30 Sinnasnekker’n
20.30 Morgan og Ola-Conny i Europa
21.30 I kveld med YLVIS
22.30 Brille
23.30 Castle
00.25 CSI: Miami
01.25 Special Victims Unit
02.20 CSI
03.15 CSI: NY
04.05 Wipeout
05.15 Smallville

06.00 Til Death
07.00 TV Shop
07.30 Ellen DeGeneres Show
08.20 Hellstrøm inviterer: 

08.20 Anne Lindmo
08.45 Kristin Halvorsen

09.15 MasterChef Norge
10.10 Dr. Phil
11.05 Dr. Phil
12.00 Ellen DeGeneres Show
13.00 Ekstreme samlere
14.00 Supersize VS. Super-

skinny 
15.00 Hell’s Kitchen USA 
16.00 Kongen av Queens
16.30 NCIS
17.30 Bones
18.30 MasterChef Norge
19.30 MasterChef Norge
20.30 Kari Traa-leikane
21.30 Bones
22.30 The Blacklist
23.30 Sex og singelliv
00.15 Sex og singelliv
00.50 Kongen av Queens
01.20 Bones
02.20 NCIS
03.10 Hell’s Kitchen USA 
03.55 Sex og singelliv
04.55 Ekstreme samlere

10.00 Oddasat - nyheter på samisk 
10.15 Distriktsnyheter 10.15 
Østlandssendingen 10.25 Østfold 
10.40 Østnytt 10.55 Østafjells 
11.05 Sørlandet 11.20 Rogaland 
11.35 Vestlandsrevyen 11.45 Møre 
og Romsdal 12.00 Midtnytt 12.15 
Nordland 12.25 Nordnytt 12.40 Fol-
keopplysningen 13.10 Bør de gifte 
seg 14.10 Aktuelt 14.50 Urix 
15.10 Oppdrag lykke
15.40 Erlend Loe
16.10 Med hjartet på rette staden
17.00 Derrick
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Silkeveien på 30 dager
19.45 Urfolk i en ny tid
20.15 Glemte helter
20.55 Filmbonanza
21.25 Oddasat - nyheter på samisk
21.30 Visepresidenten
22.00 Nyheter
22.10 Urix
22.30 Eit møte mellom Björk og 

Attenborough
23.15 Nasjonalgalleriet
23.45 Punk-syndrom
00.45 Ekte superhelter
02.05 Oddasat - nyheter på samisk
02.20 Distriktsnyheter

LØRDAG 16. NOVEMBER
07.10 Norge Rundt
07.35 Camilla Plum i hagen
08.05 Beat for beat
08.55 Adils hemmelige dansere
09.55 NRKs sportslørdag
09.55 Slalåm 1. omgang, kvinner
10.30 1500 m menn
11.00 Før sesongstart skiskyting
11.30 Sprint kvinner
12.55 Slalåm 2. omgang, kvinner
13.45 Sprint menn
15.30 500 m menn og 3000 m kvinner
16.50 Sprint kvinner og menn
19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto-trekning
19.55 Fleksnes: Beklager, teknisk feil
20.25 De nominerte
21.25 Lindmo
22.25 Siste tango i Halifax
23.15 Kveldsnytt
23.30 Rådet
00.00 New York i et nøtteskall
02.00 Dansefot jukeboks m/chat
04.30 Tilbake til Malung
05.00 Lindmo

06.00 TV 2 Junior
06.01 Charley og Mimmo 06.05 Den 
lille prinsen 06.28 Arthur 06.53 Connie 
07.04 Martine 07.18 Horseland  07.40 
Winx Club 08.05 Wendy 08.32 Mia og 
meg 08.56 Angry Birds

09.00 Nyhetsmorgen 
10.00 Bonanza
11.00 Bonanza
11.55 Hotel Cæsar (X4)
13.55 Best av de beste
14.55 Farmen
15.55 Senkveld med Thomas og Harald
17.00 The Voice - Norges beste stemme
18.30 Nyhetene
18.50 Lørdagsmagasinet 
19.10 Sportsnyhetene
19.20 Været
19.30 Skal vi danse - Semifinale! 
21.00 Nyhetene
21.15 Været
21.20 Sportsnyhetene
21.40 Skal vi danse - resultater 
22.15 God kveld Norge 
22.50 Film: Sjefens datter
00.35 Senkveld med Thomas og Harald
01.40 Film: Mermaids
03.30 American Idol

06.00 Jesse
06.20 Shake It Up
06.45 Wipeout
07.30 Wipeout
08.20 Wipeout
09.05 Scooby-Doo! Curse of the Lake 

Monster
10.30 America’s Funniest Home Vid.
11.00 Friends
11.30 Friends
12.00 Friends
12.30 Friends
13.00 Friends
13.30 Two and a Half Men
14.00 Two and a Half Men
14.30 Two and a Half Men
15.00 Two and a Half Men
15.30 Two and a Half Men
16.00 Sinnasnekker’n
17.00 Sinnasnekker’n
18.00 LIVE: Helkveld med Ylvis
20.00 Brille
21.00 America’s Funniest Home Vid.
21.30 Pulp Fiction
00.30 Top 20 Funniest
01.30 Killer Elite
03.35 CSI: NY
04.25 Wipeout
05.35 Christine

06.00 Platinum Hit
07.00 TV Shop
07.30 My Boys
08.00 Homsepatruljen USA
09.00 Dr. Phil
10.00 Ellen DeGeneres Show
11.00 Ellen DeGeneres Show
12.00 Real Housewives of 

Vancouver 
13.00 Real Housewives of 

Vancouver 
14.00 Real Housewives of 

Vancouver 
15.00 Svenske Hollywoodfruer 
16.00 Anger Management
16.30 Luksusfellen Sverige
17.35 Head over Heels
19.10 Robinsonekspedisjonen 

2013
20.30 Charterfeber - tur-retur 

Gran Canaria
21.30 How Do You Know
23.45 Cadillac Records
01.40 The Wronged Man
03.15 Real Housewives of 

Vancouver 
04.10 Real Housewives of 

Vancouver 
05.10 Real Housewives of 

Vancouver 

06.40 Oddasat - nyheter på samisk 
06.55 Distriktsnyheter 06.55 Øst-
landssendingen 07.05 Østfold 07.20 
Østnytt 07.35 Østafjells 
07.45 Sørlandet
08.00 Rogaland
08.15 Vestlandsrevyen
08.25 Møre og Romsdal
08.40 Midtnytt
08.55 Nordland
09.05 Nordnytt
09.20 Livet etter vulkanutbrottet
10.15 Parti 6: Viswanathan Anand 

og Magnus Carlsen
17.00 Kunnskapskanalen
18.00 KORK - hele landets orkester
18.40 Dávgi - Urfolksmagasin
19.00 Kinas mat
19.30 Granitt opp av havet
19.35 Erlend Loe
20.05 Historia om USAs natur-

perler
21.00 Nyheter
21.10 Bill Baileys hyllest til orkes-

teret
22.10 Det beste i livet er gratis
23.45 Benda Bilili
01.10 Romerrikets vekst og fall
02.00 Auschwitz
02.50 Skavlan

SØNDAG 17. NOVEMBER
06.55 Doktor Åsa 07.25 Det gode bondeliv 07.55 
Camilla Plum i hagen 08.25 Søk sopp! - magasin 
08.55 Lindmo
09.55 NRKs sportssøndag
09.55 Slalåm 1. omgang, menn
10.45 Vinterstudio
11.00 Fellesstart kvinner
11.55 1500 m kvinner og 1000 m menn
12.55 Slalåm 2. omgang, menn
14.00 Vinterstudio
14.30 Fellesstart menn
15.15 Vinterstudio
15.30 500 m kvinner og lagtempo menn
16.30 Fellesstart kvinner og menn
18.00 I pakt med naturen
18.30 Newton
19.00 Søndagsrevyen
19.45 Sportsrevyen
20.15 Dialektriket
20.55 Der ingen skulle tru at nokon kunne bu
21.25 Downton Abbey
22.15 Naturens farlige krefter
23.00 Kveldsnytt
23.15 Filmbonanza
23.45 Lilyhammer
00.30 Downton Abbey
01.20 Skavlan
02.20 Cashback
04.00 De nominerte
05.00 Siste tango i Halifax

06.00 TV 2 Junior
06.01 Oktonautene 06.12 Babar  06.34 
Byggmester Bob 06.44 Thomas Toget og 
vennene hans 07.06 Familien Stor 07.17 
Vennebyen 07.28 Zou 07.39 Chaplin 
07.46 Scooby-Doo 08.12 Flintstone 
08.38 Pokemon 

09.00 Nyhetsmorgen 
10.00 Bonanza
11.00 Bonanza
12.00 Disaster Guy 
13.00 På hjul med Dag Otto 
14.00 Dokument 2: Himmeljegerne
15.00 Ingen Grenser
16.00 Skal vi danse - Semifinale!
18.00 Reisen hjem
18.30 Nyhetene og Sporten
18.50 Været
19.00 Sporty: Gjør livet lettere 
20.00 Best av de beste
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Farmen 
22.45 Det norske måltid 
23.45 Ingen Grenser
00.45 Farmen
01.45 God kveld Norge 
02.20 Stormenes tid 
04.25 Verdens sterkeste mann 2012
05.15 60 Minutes

06.10 Jesse
06.30 Shake It Up
06.55 Wipeout
07.40 Wipeout
08.30 Guinness’ gale verden
09.25 America’s Funniest Home Vid.
09.50 Melissa & Joey (X5)
12.00 Friends
12.30 Friends
13.00 Friends
13.30 Friends
14.00 Friends
14.30 Two and a Half Men
15.00 Two and a Half Men
15.30 Two and a Half Men
16.00 Two and a Half Men
16.30 Two and a Half Men
17.00 Sinnasnekker’n
18.00 Sinnasnekker’n
19.00 71° nord
20.30 Castle
21.30 Åndenes makt
22.30 Årets hjem
23.30 Major Crimes
00.25 CSI
01.20 Mannen med den nakne pistol 
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03.00 CSI: NY
03.45 Wipeout
05.00 Smallville

06.00 Til Death
06.30 Til Death
07.00 TV Shop
07.30 Ben and Kate 
08.00 Homsepatruljen USA
09.00 Dr. Phil
10.00 Ellen DeGeneres Show
11.00 Ellen DeGeneres Show
12.00 I’m Having Their Baby
13.00 MasterChef Norge
14.00 MasterChef Norge
15.00 MasterChef Norge
16.00 MasterChef Norge
17.00 Boligjakten 
18.00 Top Model Norge
19.00 Kari Traa-leikane
20.00 Robinsonekspedisjonen 

2013
21.20 The Blacklist
22.20 Charlie’s Angels: Full 

Throttle
00.10 The Mentalist
01.10 The Mentalist
02.05 The Mentalist
03.05 Blues Brothers 2000
05.10 Til Death
05.35 Til Death

10.10 Bør de gifte seg
11.10 Lindmo
12.10 Benda Bilili
13.35 Historia om USAs natur-

perler
14.30 De nominerte
15.30 Bill Baileys hyllest til orkes-

teret
16.30 Skavlan
17.30 Status Norge: Eldreboomen
18.00 Norge rundt og rundt
18.30 Jaskes dáistaleapmi - Den 

stille kampen
19.00 Kinas mat
19.30 Tysklands to ansikter
19.35 Filmavisen 1963
19.45 Vitenskapens verden: Jak-

ten på Wallace
20.35 Verdens verste frisyrer
21.00 Nyheter
21.10 Benjamin Britten - fred og 

konflikt
23.05 5000 m menn
00.00 Jakta på havsula
01.00 Det beste i livet er gratis



Torsdag 14. november 2013 27

22.20 Norsk nok? 20.55 Studio 1: D’Sound 21.45 Dokument 2: Himmeljegerne 21.30 CSI 19.30 MasterChef Norge
De åtte deltakerne i «Norsk nok» har bodd fire dager 
under samme tak. Nå er tiden kommet for å besøke hver-
andre hjemme to og to, og delta i den andres hverdag

Våre største artister, deres fineste 
låter og noen av deres beste his-
torier

De satte seg et stort mål - de skulle 
krysse Nordvestpassasjen sammen

Sesongavslutning: Under etterfors-
kningen av en rekke drap, går et 
medlem av CSI-teamet undercover

Norsk underholdningsserie

22.30 Brakkefolket 19.45 Den stille kampen 20.00 Redd ferien min 20.30 Morgan og Ola-Conny i Europa 22.30 The Blacklist
Hva er det som gjør at Lukasz vil bo og jobbe som 
snekker i Norge når kjæresten og datteren er igjen i 
Polen?

Urfolk i en ny tid Kjell vant førstepremien i et skrapelodd 
han fikk på gata i Spania. Det ble starten 
på et mareritt som kostet han 90.000.- kr

Morgan og Ola-Conny er i Roma, der 
gutta besøker Fontana Di Trevi, Span-
sketrappen og Colosseum

Amerikansk dramaserie fra 
2013

20.05 Beat for beat 23.10 Mary Shelley’s Frankenstein 20.00 The Voice - Norges beste stemme 19.30 Asbjørn Brekke-show 21.30 2012
Ivar Dyrhaug får besøk av Kine Ludvigsen og Ole 
Børud som møter Sarah Dawn Finer og Samuel Ljung-
blad i kveldens Beat for beat

Am. grøsser fra 1994 I kveld får vi de første finalerundene i 
The Voice. Det er nerver i høyspenn og 
finpusssing på tonene på Chateau Neuf

Espen Eckbos hyggelige einstøing 
Asbjørn Brekke får besøk fra øverste 
hylle i kjendisverden

Amerikansk action/drama fra 
2009

22.25 Siste tango i Halifax 22.10 Det beste i livet er gratis 22.50 Sjefens datter 21.30 Pulp Fiction 21.30 How Do You Know
En dramakomedie om tapt kjærlighet og nye muligheter 
inntar skjermen på lørdagene. To av Storbritannias største 
stjerner, Derek Jacobi og Anne Reid, spiller hovedrollene

Fr. romantisk komedie fra 2010 Det eneste som kan være verre enn å 
jobbe for sjefen fra helvete er å bli forelsket 
i sjefen fra helvetes uimotståelige datter

Pulp Fiction er en brutal, svart kom-
edie fra Los Angeles. Tre fortellinger 
veves inn i hverandre

Amerikansk komedie/drama 
fra 2010 

20.15 Dialektriket 17.30 Status Norge: Eldreboomen 19.00 Sporty: Gjør livet lettere 20.30 Castle 22.20 Charlie’s Angels
Han var Hornindals store stolthet som dro til Østlan-
det og ble fotballstjerne. Men da han åpnet munnen 
på riksdekkende tv, fikk bygdefolket sjokk

Norsk dokumentarserie i seks deler Er veien opp sofaen i lengste laget? Da er 
du ikke alene, men i kveld møter du de som 
både ønsker og trenger å gjøre noe med det

I fortsettelsen fra forrige episode må 
Beckett handle raskt for å finne et stjålet 
giftstoff som kan drepe titusener

Full Throttle. Amerikansk acti-
onkomedie fra 2003

21.30 Broen 20.55 Atelieret: Willibald Storn 22.45 Rita 22.00 Brille 20.30 Top Model Norge
Politiet har nok informasjon til å lage et fantombilde 
av den ettersøkte, og Saga og Martin tror saken snart 
er oppklart. Men det tar lengere tid enn de tror

Kunstnerne vi møter i denne nye 
serien har i flere tiår satt sitt preg på 
norsk billedkunst og samfunnsliv

Rita og Rasmus får satt foholdet sitt på 
prøve, i tillegg til at Rita skal undervise 
elevene i noe hun selv ikke er så god på

Brille er et humorbasert panelshow hvor 
landets ledende komikere får bryne seg 
på tilsynelatende umulige spørsmål

Norsk realityserie

19.45 Ut i naturen: Dum som ei gås? - magasin 21.30 Jakten på det perfekte livet 21.45 Farmen 21.30 I kveld med YLVIS 22.30 Gordon Ramsay
På gåsejakt sammen med Ove Martin Gundersen og 
Lars Waade. De to er med i et forskningsprosjekt for å 
finne den beste måten å jakte på kortnebbgås

Svensk dokumentarserie fra SVT i 
åtte deler

Det er førstekjempevalg i kveldens 
episode. Storbonden rådfører seg med 
hjelperne og legger en plan for å sikre seg

Det beste fra «I kveld med YLVIS»! Høy-
depunkter og seerfavoritter når Bård og 
Vegard Ylvisåker oppsummerer høsten

Gordon Ramsays hotellekspe-
riment

MANDAG 18. NOVEMBER
07.00 Morgennytt
10.15 Parti 7: Viswanathan Anand og Magnus 

Carlsen
15.00 Nyheter
15.10 Beat for beat
16.00 Nyheter
16.10 Dei dykkar med krokodiller
17.00 Nyheter
17.10 Høydepunkter Morgennytt
17.30 Oddasat - nyheter på samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Livsfarlege dyr
18.20 Oppsummering
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Puls
20.15 Oppdrag lykke
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Broen
22.30 Danmarks flotteste hjem
23.00 Kveldsnytt
23.15 Kriminalsjef Foyle
00.50 Nytt på nytt
01.20 Desperado
03.00 Ikke gjør dette hjemme
03.30 Oppdrag lykke
04.10 Dei dykkar med krokodiller

06.00 Alarm 112
06.30 Nyhetene
06.55 God morgen Norge
10.00 God morgen Norge 
11.45 Jakten på kjærligheten
12.40 Saritas krukke
13.10 Supernanny
14.00 Mitt drømmehjem
15.00 Farmen 
16.00 Home and Away
16.30 Home and Away
16.55 Karl & Co 
17.30 Ettermiddagen
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Ettermiddagen
19.30 Hotel Cæsar
20.00 Jakten på kjærligheten
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Farmen 
22.45 Rita
23.45 Homeland
00.50 Farmen 
01.50 Mord og mysterier
03.50 Numbers 
04.30 Sons of Anarchy 
05.15 Alarm 112 - På liv og død

06.00 Jesse 06.20 Shake It Up 06.45 
Wipeout 07.35 America’s Funniest 
Home Vid. 08.00 Happy Endings 08.25 
Den syvende himmel 09.15 Real Hou-
sewives of New York 10.05 Millionær 
søker kjæreste 10.55 Millionær søker 
kjæreste 11.50 The Big Bang Theory 
12.20 The Big Bang Theory 12.45 Cou-
gar Town 13.15 Happy Endings 13.45 
Christine 14.15 Den syvende himmel
15.10 Melissa & Joey
15.40 Cougar Town
16.10 Friends
16.40 Friends
17.10 Two and a Half Men
17.40 Two and a Half Men
18.05 The Big Bang Theory
18.30 The Big Bang Theory
19.00 America’s Funniest Home Vid.
19.30 Sinnasnekker’n
20.30 71° nord
22.00 Brille
23.00 Asbjørn Brekke-show
23.30 Castle
00.25 CSI: Miami
01.25 Special Victims Unit
02.20 CSI
03.15 CSI: NY
04.00 Wipeout
05.10 Smallville

06.00 Til Death
07.00 TV Shop
07.30 Ellen DeGeneres Show
08.20 Hellstrøm inviterer

08.20 Arne Hjeltnes
08.45 Mariann Thomassen

09.15 Redningskvinner
10.10 Dr. Phil
11.05 Dr. Phil
12.00 Ellen DeGeneres Show
13.00 Ekstreme samlere
14.00 Top Model Norge
15.00 Hell’s Kitchen USA 
16.00 Kongen av Queens
16.30 NCIS
17.30 Bones
18.30 Vanderpump Rules
19.30 MasterChef Norge
20.30 Top Model Norge
21.30 NCIS: Los Angeles
22.30 Kari Traa-leikane
23.30 Sex og singelliv
00.10 Sex og singelliv
00.50 Kongen av Queens
01.25 Bones
02.20 NCIS
03.10 Hell’s Kitchen USA 
03.55 Sex og singelliv
04.25 Sex og singelliv
05.00 Ekstreme samlere

09.00 Adils hemmelige dansere 
10.00 Med hjartet på rette staden 
10.50 Filmavisen 1963 11.00 Urfolk 
i en ny tid 11.30 Søren Ryge på 
planteskolen 12.00 Jakta på havsula 
13.00 Skavlan 14.00 Sportsrevyen 
14.30 I pakt med naturen 15.00 
Dávgi - Urfolksmagasin 15.20 Viten-
skapens verden: Jakten på Wallace
16.10 Med hjartet på rette staden
17.00 Derrick
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Kinas mat
19.30 Svenske hemmeligheter
19.45 Der ingen skulle tru at 

nokon kunne bu
20.15 Aktuelt
20.55 Willibald Storn
21.25 Oddasat - nyheter på samisk
21.30 Status Norge: Eldreboomen
22.00 Nyheter
22.10 Urix
22.30 Axel Springer - mediekon-

gens tre liv
23.15 Frankrikes hemmelige 

agenter
00.10 Fangenes restaurant
00.40 Oppdrag lykke
01.20 Oddasat - nyheter på samisk
01.35 Distriktsnyheter

TIRSDAG 19. NOVEMBER
07.00 Morgennytt
10.15 Parti 8: Viswanathan Anand og Magnus 

Carlsen
15.00 Nyheter
15.10 Gardsjentene
16.00 Nyheter
16.10 Korallrevets eventyrlige verden
17.00 Nyheter
17.10 Høydepunkter Morgennytt
17.30 Oddasat - nyheter på samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Livsfarlege dyr
18.20 Oppsummering
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Dum som ei gås? - magasin
20.15 Ikke gjør dette hjemme
20.45 Extra-trekning
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Krigens unge hjarte
23.00 Kveldsnytt
23.15 Møkkakaffe
23.35 Danmarks flotteste hjem
00.05 Krigens unge hjarte
01.35 Gardsjentene
02.25 Brakkefolket
02.55 Korallrevets eventyrlige verden
03.45 Okej - 80-tallets største popmagasin
04.45 Norge Rundt

06.00 Alarm 112 
06.30 Nyhetene
06.55 God morgen Norge
10.00 God morgen Norge 
11.45 Ettermiddagen
13.10 Supernanny
14.00 Mitt drømmehjem
15.00 Farmen
16.00 Home and Away
16.30 Home and Away
16.55 Karl & Co 
17.30 Ettermiddagen
18.00 Hotel Cæsar
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Norge - Skottland
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Farmen
22.45 Else 
23.45 Jakten på kjærligheten
00.45 Farmen
01.45 Mord og mysterier
02.50 Mord og mysterier
03.45 Løgner 
04.30 Sons of Anarchy
05.15 Alarm 112 - På liv og død

06.00 Jesse 06.20 Shake It Up 06.45 
Wipeout 07.35 America’s Funniest 
Home Vid. 08.00 Happy Endings 08.25 
Den syvende himmel 09.15 Real Hou-
sewives of New York 10.05 Millionær 
søker kjæreste 10.55 Millionær søker 
kjæreste 11.50 The Big Bang Theory 
12.20 The Big Bang Theory 12.50 Cou-
gar Town 13.15 Happy Endings 13.45 
Christine 14.15 Den syvende himmel 
15.10 Melissa & Joey 15.40 Cougar 
Town 16.10 Friends
16.40 Friends
17.10 Two and a Half Men
17.40 Two and a Half Men
18.05 The Big Bang Theory
18.30 The Big Bang Theory
19.00 America’s Funniest Home Vid.
19.30 Sinnasnekker’n
20.30 The Big Bang Theory
21.00 Asbjørn Brekke-show
21.30 I kveld med YLVIS
22.30 CSI: NY
23.30 Castle
00.25 CSI: Miami
01.25 Special Victims Unit
02.20 CSI
03.15 CSI: NY
04.05 Wipeout
05.15 Smallville

06.00 Til Death
07.00 TV Shop
07.30 Ellen DeGeneres Show
08.20 Hellstrøm inviterer: 

08.20 Nicklas Källner
08.45 Anette Sagen

09.15 MasterChef Norge
10.10 Dr. Phil
12.00 Ellen DeGeneres Show
13.00 Ekstreme samlere
14.00 Supersize VS. Super-

skinny
15.00 Hell’s Kitchen USA 
16.00 Kongen av Queens
16.30 NCIS
17.30 Bones
18.30 MasterChef Norge
19.30 MasterChef Norge
20.30 Svenske Hollywoodfruer 
21.30 Charterfeber - tur-retur 

Gran Canaria
22.30 Gordon Ramsays hotel-

leksperiment 
23.30 Sex og singelliv
00.50 Kongen av Queens
01.25 Bones
02.25 NCIS
03.15 Hell’s Kitchen USA 
04.00 Sex og singelliv
05.05 Ekstreme samlere

07.20 Oddasat - nyheter på samisk 
07.35 Østlandssendingen 07.45 Øst-
fold 08.00 Østnytt 08.15 Østafjells 
08.25 Sørlandet 08.40 Rogaland 
08.55 Vestlandsrevyen 09.05 Møre 
og Romsdal 09.20 Midtnytt 09.35 
Nordland 09.45 Nordnytt 10.00 Med 
hjartet på rette staden 10.50 Fukus-
himas radioaktive havbunn 11.40 
Bill Baileys hyllest til orkesteret 12.40 
Hjelp, vi flytter sammen! 13.40 Eit 
land i brun saus 14.10 Aktuelt 14.50 
Urix 15.10 Arkitektens hjem 15.40 
Urfolk i en ny tid 16.10 Med hjartet 
på rette staden 17.00 Derrick 18.00 
Dagsnytt atten 19.00 Dialektriket 
19.45 Status Norge: Eldreboomen 
20.15 Aktuelt 20.55 Samspill 
21.25 Oddasat - nyheter på samisk
21.30 Jakten på det perfekte livet
22.00 Nyheter
22.10 Urix
22.30 Indias overvektige barn
23.20 Korrespondentane
23.50 Axel Springer - mediekon-

gens tre liv
00.35 Frankrikes hemmelige 

agenter
01.30 Dum som ei gås? - magasin
02.00 Oddasat - nyheter på samisk
02.15 Distriktsnyheter

ONSDAG 20. NOVEMBER
07.00 Morgennytt 10.00 Muntlig spørretime 11.00 
Nyheter 11.05 Norge Rundt 11.30 Spanske fristelser 
12.00 Nyheter 12.15 Danmarks flotteste hjem 12.45 
Motorsøstre 13.00 Nyheter 13.05 Gintberg i utkanten 
13.35 Bondi Rescue: Bali 14.00 Nyheter 14.05 Dum som 
ei gås? - magasin 14.35 Luksuscruise i havkajakk 15.00 
Nyheter 15.10 Gardsjentene 16.00 Nyheter 
16.10 Korallrevets eventyrlige verden 
17.00 Nyheter 
17.10 Høydepunkter Morgennytt 
17.30 Oddasat - nyheter på samisk
17.45 Tegnspråknytt
17.50 Apestreker
18.45 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.45 Bør de gifte seg
20.45 Vikinglotto
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.35 Lilyhammer
22.20 Norsk nok?
22.50 Smilehullet
23.00 Kveldsnytt
23.15 Vigdis Hjorth
23.45 Broen
00.45 Lewis
02.10 Gardsjentene
03.00 Korallrevets eventyrlige verden
03.50 Apestreker
04.40 Bør de gifte seg

06.00 Alarm 112
06.30 Nyhetene
06.55 God morgen Norge
10.00 God morgen Norge 
11.45 Ettermiddagen
12.15 Hotel Cæsar 15 år
13.10 Supernanny
14.00 Mitt drømmehjem
15.00 Farmen
16.00 Home and Away
16.30 Home and Away
16.55 Karl & Co 
17.30 Ettermiddagen
18.30 Nyhetene
18.45 Været
18.50 Sportsnyhetene
19.00 Ettermiddagen
19.30 Hotel Cæsar 
20.00 Ingen Grenser
21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Dokument 2: Fortellinger om Jens
22.45 Hostages 
23.45 Blue Bloods
00.40 Arrow
01.35 Mord og mysterier
03.35 Løgner
04.20 Sons of Anarchy
05.00 Alarm 112 - På liv og død

06.00 Jesse 06.20 Shake It Up 06.45 
Wipeout 07.35 America’s Funniest 
Home Vid. 08.00 Happy Endings 08.25 
Den syvende himmel 09.15 Real Hou-
sewives of New York 10.05 Millionær 
søker kjæreste 10.55 Millionær søker 
kjæreste 11.50 The Big Bang Theory 
12.20 The Big Bang Theory 12.45 Cou-
gar Town 13.15 Happy Endings 13.45 
Christine 14.15 Den syvende himmel 
15.10 Melissa & Joey 
15.40 Cougar Town 
16.10 Friends
16.40 Friends
17.10 Two and a Half Men
17.40 Two and a Half Men
18.05 The Big Bang Theory
18.30 The Big Bang Theory
19.00 America’s Funniest Home Vid.
19.30 Sinnasnekker’n
20.30 Finale: Årets hjem
21.30 Sesongpremiere: CSI
22.30 Castle
23.30 Åndenes makt
00.30 Castle
01.25 CSI: Miami
02.20 Special Victims Unit
03.20 CSI
04.05 CSI: NY
04.50 Wipeout

06.00 Til Death
07.00 TV Shop
07.30 Ellen DeGeneres Show
08.20 Hellstrøm inviterer:

08.20 Fabian Stang
08.45 Stella Mwangi

09.15 MasterChef Norge
10.10 Dr. Phil
12.00 Ellen DeGeneres Show
13.00 Ekstreme samlere
14.00 Supersize VS. Super-

skinny
15.00 Hell’s Kitchen USA 
16.00 Kongen av Queens
16.30 NCIS
17.30 Bones
18.30 MasterChef Norge
19.30 MasterChef Norge
20.30 Luksusfellen Sverige
21.30 Boligjakten 
22.30 Top Model Norge
23.30 Sex og singelliv
00.15 Sex og singelliv
00.55 Kongen av Queens
01.25 Bones
02.25 NCIS
03.15 Hell’s Kitchen USA 
04.00 Sex og singelliv
04.30 Sex og singelliv
05.05 Ekstreme samlere

08.10 Fukushimas radioaktive hav-
bunn 09.00 Bill Baileys hyllest til or-
kesteret 10.00 Oddasat - nyheter på 
samisk 10.15 Distriktsnyheter 10.15 
Østlandssendingen 10.25 Østfold 
10.40 Østnytt 10.55 Østafjells 
11.05 Sørlandet 11.20 Rogaland 
11.35 Vestlandsrevyen 11.45 Møre 
og Romsdal 12.00 Midtnytt 12.15 
Nordland 12.25 Nordnytt 12.40 
Lindmo 13.40 Eit land i brun saus 
14.10 Aktuelt 14.50 Urix
15.10 Korrespondentane
15.40 Status Norge: Eldreboomen
16.10 Med hjartet på rette staden
17.00 Derrick
18.00 Dagsnytt atten
19.00 Silkeveien på 30 dager
19.45 Ledet av Gud
20.15 Aktuelt
20.55 LidoLido
21.25 Oddasat - nyheter på samisk
21.30 Torill Svaar i Tyskland
22.00 Nyheter
22.10 Urix
22.30 Ethel
00.05 Korrespondentane
00.35 Indias overvektige barn
01.30 Oddasat - nyheter på samisk
01.45 Distriktsnyheter

Mandag Mandag Mandag Mandag Mandag

Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag



TIPS OSS!

Avgang fra Ørnes: Sørg. 07.15 Nordg. 09.30

Telefon: 41 68 66 82
e-post: post@meloyavisa.no

FreDAG 15. November
Sørg.    “nordlyS”
nordg. “midnatSol”

lØrDAG 16. November 
Sørg.    “richard with”
nordg. “veSterålen”

SØNDAG 17. November
Sørg.    “finnmarken”
nordg. “nordkapp”

mANDAG 18. November
Sørg.    “trollfjord”
nordg. “nordnorge” 

TirSDAG 19. November
Sørg.    “kong harald”
nordg. “innstilt” 

oNSDAG 20. November
Sørg.    “lofoten”
nordg. “nordlyS”

Mehran Zanjani på Ørnes er lykkelig vinner av 
Neverdal skolekorps sin berømte badestamp. Den 
skal plasseres i hagen bak huset, og både kona Anja 
og sønnen Arman kan se frem til plaskende lykke i 
stampen som har en verdi av 16.000 kroner. 
Natt til lørdag utspant det seg en stygg vold-
sepisode utenfor Ørnes Hotell. En 25-åring ble 
brakt til sykehus og fikk konstantert brudd på 
hjerneskallen. Politiet etterlyser nå vitner til hen-
delsen.

Hvem er dette?
(Se dagens avis)

Meløy Elektro
Postboks 253, 8151 Ørnes
Tlf. 75 72 02 00
firmapost@meloyelektro.no

Når du trenger elektriker

Meløy Elektro
Postboks 253, 8151 Ørnes
Tlf. 75 72 02 00
firmapost@meloyelektro.no

Når du trenger elektriker

Meløy Elektro
Postboks 253, 8151 Ørnes
Tlf. 75 72 02 00
firmapost@meloyelektro.no

Når du trenger elektriker

Tlf. 75 72 02 00
Postboks 253  8151 Ørnes

firmapost@meloyelektro.no

Visste du at du 
kan kjøpe 

Meløyavisa på nett?

buyandread.com

Meløy Elektro
Postboks 253, 8151 Ørnes
Tlf. 75 72 02 00
firmapost@meloyelektro.no

Når du trenger elektriker

INNDYR

ØRNES

TJONGSFJORD

1. Hva heter den lille, gule fuglen  
 i Snurre Sprett?
2. Når var 2. verdenskrig i Norge?
3. På hvilket tre vokser det 
 gåsunger?
4. Hva heter hjemmebanen til   
 fotball-laget Manchester   
 United?
5. Hvem har skrevet Brødrene   
 Løvehjerte?
6. I hvilket land finner du statuen  
 Frihetsgudinnen?
7. Hvilket fjell er verdens 
 høyeste?
8. Hvilket norsk håndballag spilte  
 Anja Andersen for?
9. Hvem er Terk i Disneyfilmen   
 om Tarzan?
10. Hva heter Norges største avis?
11. Hva kalles fuglenes hus?
12. Hvem oppfant Donald Duck?

5

Glomveien 2, 8160 Glomfjord
Tlf: 75 75 25 50

E-post: h-eng@online.no

Ring Vidar  99 63 33 68
Raymond    47 61 48 40
Vi leverer alt av byggevarer.
Utleie av minigraver

Har du et byggeprosjekt på gang
eller trenger du en håndtverker?

1. Pip. 2.1940 - 1945. 3. Seljetreet. 4. Old 
Trafford. 5. Astrid Lindgren. 6. USA. 7. Mount 
Everest. 8. Bækkelaget Sportsklubb. 9. Ape-
vennen til Tarzan. 10. Verdens Gang (VG). 11. 
Rede eller reir. 12. Walt Disney.

Klar for julehandel

Glomveien 2, 8160 Glomfjord
Tlf: 90 55 18 48

E-post: h-eng@online.no
www.h-engen.no

30 år
1983 - 2013

- Velg trygt og seriøst -

Glomveien 2, 8160 Glomfjord
Tlf: 90 55 18 48

E-post: h-eng@online.no
www.h-engen.no

30 år
1983 - 2013

- Velg trygt og seriøst -

velKommeN: Trine Neverdal Holter og Elbjørg Eriksen ønsker velkommen til Krambua på Neverdal.

melØY: Krambua på 
Neverdal bugner av gavetips 
til jul. Nå ønskes du 
velkommen innom  for å ta 
en titt på utvalget.

Bente Haldorsen
bente@meloyavisa.no

Trine Neverdal Holter og Elbjørg Erik-
sen gleder seg til julehandelen.  – Vi har 

så mye fint inne i butikken nå og alt er 
hjemmelaget. Blant annet lester og vot-
ter i nydelig mønster. Gensere, sjal og 
luer er også i vareutvalget, sier Trine. 
Hun opplyser at utvalget akkurat nå er 
kjempestort, og det er nok av gavetips å 
velge blant. Hun sier også at det er mu-
lighet til å få brodert navn på enkelte 
produkter, blant annet håndklær. 
– En fin gave, sier Trine.

mot jul
Når det nå går mot jul vil det fra midten 
av november også bli mulig å få kjøpt lef-

ser og julekaker. Hjemmelaget syltetøy 
finnes også i hyllene. – Det lønner seg 
å være tidlig ute, for dette er populære 
produkter sier damene, og smiler.

Facebook
Ellers oppfordrer Trine og Elbjørg alle 
til å gå inn på facebooksiden. Der er det 
både bilder og litt opplysninger som kan 
være viktig. – Vi ønsker alle hjertelig 
velkommen innom til en hyggelig før-
julshandel, sier de driftige damene.
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