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PÅ NORSKTOPPEN

Lebesby kommune

På Norsktoppen
Det skjer mye bra i Lebesby kommune
for tiden, og ikke minst en ny utgave av
På Norsktoppen. Mange setter pris på
bladet, det er vi glad for. Som dere vil
se har vi i denne utgaven fornyet bladet
med ny layout, forhåpentligvis faller det
i smak.
Bladet gjenspeiler egentlig mye av det
som skjer i kommunen vår. Masse engasjement i samfunnet og næringslivet.
«I dag trodde sikkert folk at jeg var rar.
Når jeg gikk til jobben så smilte jeg med
hele fjeset når jeg tenkte på hvor godt
det var å flytte tilbake og hvor fint vi har
det her» , var det en av innbyggerne som
sa i dag. Godt sagt.
Med det ønsker vi dere alle god lesning,
en god jul og et godt nytt år.

Ordførerens
Kommunestyret vedtar neste
års budsjett 18. desember.
Til tross for at vi får mindre
overføringer fra regjeringen
og må stramme litt inn, klarer
vi å videreføre dagens tilbud
til innbyggerne – noe jeg er
veldig glad for. Vi har mange
investeringer som både skal
startes, videreføres og ferdigstilles i løpe av neste år.
Noen av tiltakene som ligger
inne i rådmannens forslag
til budsjett er branngarasje i
Lebesby, IKT-oppgradering,
utleieboliger, asfaltering, havneutbygging, omsorgsboliger,

Hilsen Silje, Toril og Harald

VIL DU ABONNERE?

Magasinet kommer ut tre ganger i året
og blir delt ut gratis til alle som bor i
Lebesby kommune.

I november vedtok styret i Vinmonopolet at de skulle åpne
utsalg av en ny type Vinmonopolbutikk i Kjøllefjord. Dette
utsalget som åpnes i løpet av
2015 er en ny type butikk som
er spesialtilpasset markedssituasjonen i mindre distriktskommuner. Et slikt utsalg vil
være en styrke for Kjøllefjord
som handelssenter på Nordkyn.
I tillegg er jeg sikker på at dette
vil gjøre oss mer attraktiv som
havn for fremmedflåten.

Vi er heldige som har et så bredt
og dyktig næringsliv i kommunen

KONTAKT OSS

postmottak@lebesby.kommune.no
Telefon 78 49 95 55

surser, både administrativt og
økonomisk.

oppussing av Kjøllefjord skole,
bygging av nytt rådhus, vannleding Lebesby og taket på
omsorgsboligene på Lebesby.
Dette er store løft for en liten
kommune og krever mye res-

Vi er heldige som har et bredt
og dyktig næringsliv i kommunen. Både Lebesby, Kunes
og Veidnes har nærbutikker. I
Kjøllefjord har vi flere butikker og et større tilbud enn inn-

Bor du utenfor kommunen tilbyr vi
årsabonnement for kr 250,Bankgiro:
4961.72.00235
og merk den:
Årsabonnement «På Norsktoppen».
Send til:
Lebesby kommune,
kulturkontoret, postboks 38,
9790 Kjøllefjord.

FORSIDEFOTO
Hans K. Jensen

TRYKK OG LAYOUT

Trykkeriservice AS, 9711 Lakselv
www.trykkeriservice.no
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julehilsen
byggertallet skulle tilsi. Dette
må vi ta vare på! Skal butikkene bestå og videreutvikle
seg, må vi benytte oss av dem
hele året. Netthandel og annen
handelslekkasje er ødeleggende for slike små butikker
som våre.

julemesser, ulike skole - og fritidsavslutninger, adventstreff
og konserter er det nå flott å
kunne ønske alle en fredelig jul
og et riktig godt nyttår!
Hilsen ordfører Stine Akselsen

Havneutbyggingen begynner å
ta form. Jeg trur at vi i løpet av
kort tid vil ha alle avtaler med
Nergård/Polar på plass. Det er
foreløpig ingenting som skulle
tilsi at vi ikke får dette i havn.
Planene til selskapene er å
kunne komme i gang med produksjon i januar 2016. Dette
vil selvsagt være et stort løft
for kommunen og kystflåten
vår, vi vil være mer attraktiv
for fremmedflåten, næringslivet vårt vil oppleve en vekst i
tillegg til at Nergård/Polar signaliserer mellom 15-20 lokale
arbeidsplasser.

DESEMBER OG JANUAR
Program med forbehold om trykkfeil og endringer

21.12.14 KL 20.00
EXODUS:
GODS AND KINGS
Eventyr

28.12.14 KL 18.00
MADAGASKARPINGVINENE
Animasjon/eventyr

28.12.14 KL 20.00
THE IMITATION
GAME
Drama / thriller

04.01.15 KL 18.00
TINGELING OG
LEGENDEN OM
DRØMMEBEISTET
Animasjon/eventyr

04.01.15 KL 20.00
SEVENTH SON

Etter en koselig advent med
mange ulike aktiviteter som
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Å
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L
L
A
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KJØLLEFJORD KINO

Eventyr

!
E
R
E
LES

11.01.15 KL 18.00
REISA TIL FJØRKONGENS RIKE
Animasjon/eventyr

11.01.15 KL 20.20
I ORIGINS
Science fiction/drama

18.01.15 KL 20.00

FOXCATCHER
Drama
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Toril Svendsen

NÆRING

Bjørn Roald Lillevik

Glad for at båt
og kvoter ble igjen
i Kjøllefjord
Etter over 50 år som fisker har Jan Erling Akselsen solgt båten
«Silje Marie» og kvotene. Han ser optimistisk på fremtiden og
har tro på norsk fiskerinæring for de som vil holde på.

FAKTA

4

Lebesby kommune har de siste årene fått mange nye fiskere på blad B. Bare i 2014
har det kommet flere nye fiskere og fartøy, og det har vært vellykkede «generasjonsskifter» i fiskeflåten. Vi vil komme tilbake med en nærmere presentasjon av
nye unge fiskere i senere utgave av På Norsktoppen.

«Silje Marie» ble
bygget i 1982 forlenget
til 14,25 meter i 1995. Jan
Erling fikk delta i fiske etter
kongekrabben allerede da
forsøksfisket startet og
båten er en del av oljevernberedskapen i Nordkapp.

Jan Erling hadde tidlig bestemt seg for å
bli fisker. Interessen fikk han gjennom sin
far Erling Akselsen som drev med seinotfiske, med egen snurpenot og leide båter.
– Jeg brydde meg ikke så mye om skolen
og lekser. Når jeg kom hjem fra skolen, letet jeg frem fiskeribølgen på radioen. Jeg
kunne sitte i timevis å høre på fiskerne
som snakket med hverandre over fiskeribølgen, og det var nok da interessen virkelig ble tent, forteller Jan Erling.
ALDRI HELT KVITT SJØSYKEN
– Da jeg var 13-14 år, maset jeg meg til å
få være med i skoleferiene. Men jeg var
bare oppe og såg når de satte ut nota,
resten av tiden lå jeg og spydde. Som 15
åring begynte jeg som halvlott-kar. Det
var lett å få arbeid om bord den gangen,
for seisnurperne trengte folk. Jeg lå på
hekken og la flå (la ut korkene til nota), og
var sjøsyk. Når seien kom om bord, var jeg
med å bløgge, jobba og spydde, minnes
Jan Erling. Gjennom hele sitt yrkesaktive
liv som fisker, ble han aldri helt kvitt
sjøsyken, spesielt hvis været var dårlig når
de startet ny sesong kunne det gå flere
dager før sjøsyken ga seg.
«NORMO» OG «SILJE MARIE»
Jan Erling tok kystskipper 2. klasse i militæret, og sammen med faren sin Erling,
kjøpte Jan Erling i 1967 båten «Normo»,
en 60-fots trebåt. Den drev de sammen
frem til Erling ble syk i 1977, og Jan Erling
måtte overta driften. I den tida var det ingen kvoter og det var fritt fiske hele tida.
Det ble fisket etter sei med not, og torsk
ble fisket med juksa og garn. - Jeg så ganske tidlig at båten «Normo» var gammel,
og jeg måtte gjøre nyinvesteringer. I 1982
kontraherte jeg ny båt, «Silje Marie», en
aluminiumsbåt på 40 fot som ble bygget
på Sleneset på Helgeland. – Folk sa at jeg
var gal som kjøpte så dyr båt (til 1,4 mill),
og mange syntes båten var merkelig fordi
den var så bred og hadde rorhuset fremme, for det var ganske nytt i den tiden.
KRAKK OG LAVE KVOTER
- Jeg så lyst på livet som fisker i 1982.
Jeg var forholdsvis ung, hadde godt
mannskap og tjente penger. Men så kom
krakket i fiskebestanden og innføring
av kvoter. Vi som vanligvis fisket 100
tonn torsk, fikk nå en kvote på bare 18
tonn! Da så jeg mørkt på tingene, og var
usikker på om jeg greide å berge båten
og huset. Vi måtte dermed prøve noe
annet, og kjøpte garn for å fiske uer og
sei på Sleppen, for det var ikke kvoter
på sei og uer. Jan Erling roser mannskapet
for at de orket å være med på «Sleppenfisket» etter uer hver høst i mange år.

NÆRING

- Store mengder uer, oppil 100 tonn pr år,
og seifiske, berget både oss og lotten, men
det var mange harde tørn ned på Sleppen.
Jan Erling forteller videre at han ikke har
hatt problemer med å få tak i mannskap,
og mange har vært med i noen år for så å
kjøpe seg egne fartøy.
ÅRETS FISKER
I tillegg til å drive fiske, har Jan Erling vært
aktiv i lokalpolitikken som kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet og
han er fortsatt styreleder i Lebesby
Kjøllefjord havn KF. Han har hatt lederverv
og vært i styret i Kjøllefjord Fiskarlag, i
styret i Finnmark Fiskarlag og flere år i
representantskapet i Norges Råfisklag.
– Jeg synes det har vært artig og positivt
å få lov til å være med å si sin mening om
fiskeriene. Jeg var også så heldig å bli kåret
til «Årets fisker» av Råfisklaget i 1996. Jeg
ble veldig overrasket og trodde de hadde
valgt feil mann, men begrunnelsen var at
jeg hadde fisket mye og hadde bra kvalitet.
Jan Erling forteller at de var tidlig ute med
å investere i containere om bord i båten,
slik at fisken kunne ligge i sjø- og isvann
og beholde god kvalitet. Engasjementet
for foreningslivet er dalende i samfunnet,

og han oppfordrer fiskerne til å være med
i Fiskarlaget og engasjere seg i viktige
saker innen fiskeri. – Hiv dokker med, er
hans oppfordring.
EN AKTIV PENSJONIST
På grunn av helseproblemer, har ikke Jan
Erling drevet «Silje Marie» selv de siste
tre årene han hadde den, men brukt leieskipper. – Jeg unner egentlig alle fiskere
å slutte mens de ennå har helsa i behold.
Det er et tøft yrke, og da er det lov å
slutte mens man ennå er frisk nok til å
gjøre noe annet og kose seg litt. Selv har
han som hobby å hjelpe barna sine med å
bygge hus og hytter.
– Det er en gave at man har noen man kan
få lov å hjelpe. Jeg er ikke så god snekker,
men jeg er god til å holde, fleiper han. Selv
har Jan Erling og kona Evy, som han har
vært gift med i 40 år, planer om å reise
og besøke familie og venner fremover.
De trives godt på hytta i Oksevåg, men
er også aktive i lokalsamfunnet. - Det er
alltid noe som skjer i Kjøllefjord, og som
vi vil være med på. Det fine med å være
pensjonist på en liten plass, er at man kan
ta en tur i været eller på kaia, ta en kopp
kaffe og prate med folk.

PÅ NORSKTOPPEN

FREMTIDSTRO
Jan Erling er veldig glad for at både båten
og kvotene ble igjen i Kjøllefjord, da han
solgte «Silje Marie». - Meglerne sa at
jeg kunne fått 20 % mer ved å flytte til
Nordland, men som Kjøllefjord-patriot,
var det ikke i tankene mine, og jeg er glad
vi fant en lokal løsning. Allerede i januar
kjøpte Ellfisk AS kvotene som tilhørte
«Silje Marie», og nå i august ble båten
solgt til Kjøllefjord Fisk AS. Selv om
det ikke er så lett å starte i fiskeryrket,
som da han var ung, har han likevel tro
på norsk fiskerinæring. Helga Pedersen
gjorde en god jobb med svartfisket,
torskestammen blir større og han tror
prisene er på tur oppover. – Jeg har sagt
til guttene som kjøpte «Silje Marie», at
de har mye bedre odds enn jeg hadde,
men at det viktigste er å gå på jobb – og
det er ut og inn av fjorden. Selv vil han ro
litt med «Siljan», en Viknes 1030, som
han kjøpte i 2002. – Det blir ikke noe
«bråttfiske», men det er fint å ha noe
å tulle med på godværsdagene. Da kan
jeg ta med noen kompiser og fiske litt
kokfisk. Så får jeg håpe at jeg klarer å se
på at yrkesfiskerne ligger halvlastet ved
Aarsæther, men det trur jeg skal gå bra,
avslutter han.

Jan Erling Akselsen
er glad for at båt og kvoter
fant nye eiere i Kjøllefjord da
han skulle slutte som fisker.
Den 28.08.2014 overtok Dag
Øyvind Ingilæ (t.v.) og William
Sagen (t.h.) båten «Silje
Marie» gjennom selskapet
Kjøllefjord Fisk AS.
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BLI VARSLET!

Befolkningsvarsling i Lebesby kommune
Lebesby kommune har tatt i bruk
et varslingssystem, Varsling
24, for at innbyggerne i vår
kommune kan varsles ved viktige
hendelser. Varsling gjøres via
tekstmelding til mobiltelefon og
talemelding til fasttelefon.
BRUKSOMRÅDER
Varslingssystemet vil bli brukt innenfor
tekniske tjenester i forbindelse med vannavstenging, kokevarsel, stenging av vei m.m.
I tillegg vil vi kunne bruke det i annen beredskapssammenheng, som for eksempel
evakuering og andre situasjoner som krever
rask informasjon ut til befolkningen.
HVORDAN VIRKER VARSLINGSSYSTEMET?
Varsling 24 er koblet mot det nasjonale
eiendomsregisteret (matrikkelen) og mot
Opplysningen 1881. Når en adresse er valgt
ut for varsling, søker Varsling 24 etter hvem
som er eier/hjemmelshaver i matrikkelen.
Disse opplysningene blir deretter koblet
mot telefonregisteret hos 1881. Varsling 24
søker også etter andre personer enn eier/
hjemmelshaver som er registrert med telefonabonnement på den aktuelle adressen.
(Dette kan for eksempel være leietakere).
VI ØNSKER Å NÅ ALLE VÅRE INNBYGGERE
For at kommunen skal kunne varsle alle som
enten har fast eller midlertidig oppholdsadresse i Lebesby kommune, oppfordrer vi
alle om å gå inn på www.varslemeg.no. Her
kan du sjekke hvilke opplysninger som står
registrert på ditt telefonnummer, og vær
spesielt oppmerksom på hvilke opplysninger som er registrert på deg dersom du nylig
har flyttet, har telefon som er registrert på
din arbeidsgiver eller om du har hemmelig
nummer. Har du spørsmål om varslingen, ta
kontakt med servicekontoret på rådhuset.

Anne Lill Fallsen

TM

Varsling 24

OPPLYSNING
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Donasjonsdagen
Donasjonsdagen ble i år markert i Kjøllefjord 25. oktober
Heidi Persen

Hege Langås

Heidi Persen (t.v.) og Charlotte Angell oppfordrer folk til å snakke med sine nærmeste om organdonasjon.

Charlotte Angell og jeg, Heidi Persen
hadde meldt oss som stand-kontakter i
Kjøllefjord. Vi tok på oss refleksvestene
vi hadde fått tilsendt, og oppsøkte folk i
værret på lørdag formiddag. Vi delte ut
brosjyrer, materiale og informasjon fra
organisasjonen Organdonasjon. Vi ble
positivt mottatt av alle vi møtte på, og
det viser seg at mange har et forhold
til temaet. Flere vi møtte kjenner noen
som har trengt et organ, vært organdonor eller gitt et organ til familie. Noen
ønsker ikke å være organdonor, og det
er også helt greit. Det viktigste er å
snakke med sine nærmeste pårørende.
For det er de som eventuelt vil bli stilt
ovenfor valget om organdonasjon, dersom noe skulle skje deg.

MANGE VENTER PÅ ET NYTT LIV
Mennesket har inntil syv organer vi kan
donere bort når vi dør - til noen som trenger det for å leve videre. Organene som
kan transplanteres er hjerte, lunger, nyrer, lever og bukspyttkjertel. I 2013 sto
det 365 mennesker på venteliste for å få
nytt organ og 35 døde imens de ventet
på et nytt organ. Mange tror at man blir
for gammel til å være organdonor, eller
at ens organer er ubrukelig, men slik er
det ikke. Alle kan være organdonor, uansett alder, kjønn, sivilstatus, medisiner
osv. Organene våre blir ikke oppbrukt, og
det er opp til legene som er spesialister
å avgjøre hvilke organer som kan transplanteres. Men en person kan faktisk
redde opptil syv liv.

VIL DU BLI DONOR?
Dersom du ønsker å stå som organdonor,
finnes det informasjon og donorkort
både på rådhuset og legekontoret i
Kjøllefjord. Man kan også laste ned en
app med donorkort på sin smarttelefon.
Da skriver man på sine nærmeste pårørende og deres telefonnummer, så får
de en sms med informasjon om at du
ønsker å være organdonor dersom noe
skulle skje deg.
TA KONTAKT
Har du spørsmål vedrørende organdonasjon, er du hjertelig velkommen til å ta
kontakt.
Heidi Persen: Telefon 905 08 657
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Arbeid mot vold i nære relasjoner
Justis og beredskapsdepartementet avholdt nasjonal konferanse om samarbeid og
samordning i arbeidet mot vold i nære relasjoner 14. november 2014 i Oslo.
Silje Elise Grevsnes
Politiet fra Lebesby lensmannskontor
v/ Politibetjent Katrine Henriksen var
invitert for å holde innlegg om arbeidet i
kommunen vår. Politimestrene i Finnmark
startet i 2013 en kampanje mot vold i
nære relasjoner ved å invitere kommunene i Finnmark til samarbeidsdugnad
mot vold. Kampanjen ble kalt «Leker med
ilden». Lebesby kommune har i samarbeid med politiet tatt kampanjen på alvor og arbeidet på flere nivå. Innlegget på
konferansen handlet om hvordan lokalt
politi sammen med Lebesby kommune,
innbyggerne og næringsliv arbeider med
å bevisstgjøre om hva vold og seksuelle
overgrep er, hvordan det kan oppdages
og hva en kan gjøre for å hjelpe.
FOLKEHELSEARBEID
Henriksen hadde kartet over Øst-Finnmark og Lebesby oppe for å inspirere
statssekretæren, samfunnsforskere,
politiledelse m.v. til å se til Lebesby
kommune som en foregangsmodell for
tverrfaglig samarbeid og et område med
unik mulighet for gjennomføring av gode
strategiske tiltak. Dette er forebyggende arbeid i et folkehelseperspektiv.

Å VÆRE TRYGG I EGET HJEM
Vold i nære relasjoner rammer ofrene der
de skulle forvente å kunne være trygge
i eget hjem. «Du ser det ikke før du tror
det.» Mange ganger kan vi ikke tro at vold
eller overgrep kan skje blant mennesker
vi kjenner. Det er vanskelig å melde fra
om vold, det er skambelagt, skjer innad i
familien og kan ta ulik form. For eksempel
hvis noen systematisk rakker ned på eller
har makt over en annens økonomi og frihet. Mange er bundet til voldsutøver fordi
en er avhengig av dens omsorg eller økonomiske trygghet. Barn og vokse som er
utsatt for dette ber sjelden om hjelp selv.

men kontakter hjelpetiltak med sikte på
at de som trenger det skal klare et bedre
liv framover. Hvis du kan si at det ante deg
at noe var galt, at du hadde en anelse allerede fra barnet gikk i barnehagen, eller
at du er ikke overrasket – da har du ikke
gjort jobben din som medborger i et trygt
samfunn. Stol på magefølelsen, meld ifra
og la rette instans ta ansvaret for å vurdere din bekymring var riktig.

STOL PÅ MAGEFØLELSEN
Noen frykter at det ikke hjelper å melde
ifra, at en ikke blir trodd eller at hjelpeapparatet og politiet ikke forstår og gjør saken verre. Men i følge Katrine Henriksen
skal politiet ta hensyn til melder. Hun sier
det er viktigere å få en bekymringsmelding og undersøke om det er grunn til å
sette inn hjelpetiltak eller etterforske en
politisak, enn at man skal vite hvem melderen er. Mange ganger vurderer politiet
meldingen slik at det ikke blir politisak,

Lebesby lensmannskontor:

78 49 90 00

Nordkyn barneverntjeneste:

78 49 95 42

Legevakt:

78 49 71 00

Drøft en bekymring anonymt og få råd og
hjelp til hva du skal gjøre videre:
Norasenteret:

78 99 60 60

ALARMTELEFONEN
FOR BARN OG UNGE

RING OSS

116 111
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Denne historien handler om den vakre julerosen, en staude som vokser i hager fra Oslofjorden, langs
kysten og opp til den sørlige delen av Vestlandet; og som titter opp i bedet hvert år ved juletider.
Dette botaniske juleunderet gledet og forbauset meg hvert år, da jeg bodde i Stavanger. Der dukket
blomsten opp i snø og kulde, nikkende med sine skålformede roser, og sin krans av kremmerhusaktige
kronblad. Den gjentagende hendelsen, som jeg ventet spent på i desember, inspirerte meg til å skrive
legenden. Stauden hører hjemme på sørligere breddegrader; mange tror den kom til Norge med munkene. På norsk kalles planten «sort nyserot», da innånding av den pulveriserte roten gir kraftig nysing.
Gulla Nyheim Gramstad

Smilet på rosens munn

- en legende

>
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Julerosen. Snørosen. Helleborus niger.
Denne underlige planten med lett bøyd
blomsterhode, på en skjør og skjev
stilk; og knopper som stiger opp gjennom frossen vinterjord ved juletider.
Blomsten kan være hvit eller rød; og
den blomstrer ikke sommerstid som
vanlige blomster; nei den spirer og
trives midtvinters, når det er mørkt
og kjølig og jorden er stiv og hard. Da
føder den barn og står der og lyser
som en rosesol i snøen eller på bar,
iskald mark.
Rosen behøver ikke være sydvendt
plantet. Den gror i det golde gufset
fra nordavind og blåst. Ikke bryr den
seg om byger og blest, den blømer og
blusser i månedsvis. Trossende hele
den lange vinteren gir den seg ikke før
våren kommer. Ved påsketider kryper
snørosen ned i jorden og takker for
seg, den har gjort sin velgjerning. Alene
har den utholdt bitende vintre med
oppreist hode i vind og vær.

Den flerårige
julerosen er en 1530 cm høy urt, med
kraftig svart jordstengel.
Alle delene av den
yndige hvite eller røde
planten, er giftig.

Et fornøyd sukk høres når den smyger
ned i sin seng. Ja, sier den til seg selv,
jeg klarte det i år også. Så legger den
seg stille ned. Smilet er det siste en
ser på rosens munn før den sovner.
Snørosen er en fremmed fugl i det
nakne nord.
Den kom en gang for lenge siden til
vestsiden av Nordlandet med munker
fra sydlige land. Munkene vandret på
sine ben nordover, derfor kunne de
ikke bære med seg meget. Ikke hadde
de mye heller, fattige som de var.
Skrifter, frø, poteter, litt krydder, bare
det aller nødvendigste bar munkene
med seg.

En gruppe
munker fra
vår tid.

En av dem, Abel, tok med seg en
uanselig liten rot, som han håpet skulle
vokse i dette islandet de skulle til. Abel
visste at det var umulig at roten skulle
kunne gro der, men han ba til Gud om et
under. Munkene trengte et jærtegn for
å holde ut hans kall på denne hustrige,
forblåste kysten. De sa akkurat slik
det var til Gud og så plantet de roten
i tro.
Vinteren var som de fryktet, lang og
kald. Munkene slet og lengtet hjem til
det sørlige, lune Europa. Det hendte de
anklaget Gud for hans strenghet, som
hadde kalt de til et slikt ugjestmildt
land. Ikke var nordfolket særlig vennlig

Utstein Kloster,
Klosterøy i Rogaland.
Klosteret ble stiftet i annen
halvdel av 1200-tallet, og
opphørte ved reformasjonen
i år 1536. I dag er klosteret
møtested for seminarer,
kongresser og konserter.
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heller. Tause betraktet de skeptisk
disse merkelige fremmede som ubedt
hadde dukket opp. Fremmedartet var
ansiktene og språket de snakket var
ubegripelig, så nordboerne trakk seg
vekk. Innpakket i ull og skinn skjulte de
seg inne i sine hus, hvor de fyrte for å
overleve. Menneskene var like tunge
som det knugende mørket som kom
om høsten og varte over vinteren.
Innenfor tykke murer i vinterhagen
vandret en kappekledd munk trist
omkring. Med senket hode og foldede
hender gled blikket ned på den
snødekkede jorden. Abel skuttet seg
i kulden, dro kappen tettere om seg,
mens en hoste-ri fikk kroppen til å
riste. Plutselig stoppet han, øynene
fanget noe rødt og smått i alt det hvite.
Der i snøhaugen tittet et hode opp,
nei ikke ett, det var to, tre, fire frodige
planter som stod rødmende, som om
det var helt naturlig å blomstre i snø!
Borte var hosten og munkens dårlige
humør der han løp inn med kappen
flagrende: - Kom å se, kom å se, skrek
han, helt som en vanlig mann.
Glemt var regelen at lavmælt skulle
hans tale være, der han sprang og
hoiet som en villmann. Prioren kom
helt ute av lage, han var vant med Abels
snakkesalighet, men gauling på denne
måten var uhørt. Hva hadde hendt?
Abel var aldeles forstyrret, han viftet
med armene at de skulle følge etter
ham. Ut av døren i full fart, snublet
Abel og datt på hodet i ei snøfonn.
Da han andpusten kavet seg opp var
stemmen vekk, han kunne bare peke.
Munkene snudde hodet og fikk se en
bunt med røde rosehoder nikke mot
dem i kuldegradene. Målløse gjorde
de plass for prioren, som falt på
kne i snøen uten å ense kulden. Med
løftede bender utbrøt han med stor
inderlighet: - Vi takker deg Gud for
miraklet, dette håpets skjønnhet i en
svart vinternatt.
En svak mumling steg til en jublende
pris fra munkenes struper. Det lød
som et flerstemt kor av himmelsk
englesang: - O Fader kjær, vi lover deg,
og takker for din glede, som kom til oss
i denne stund, og gir oss trøst
her nede.
Nordfolket kom storøyd ut av husene.
De strømmet til klosterhagen for å

høre hva dette var. Undrende lyttet
de til munkenes høylytte sang og
glede. Det var så uvant at de glemte
blygheten, der de banet seg vei inn i
hagen. Der stod munkene og midt blant
dem, underet, julerosen i all sin prakt.
Nordboerne stirret og stirret og kunne
ikke bli mette av dette vakre syn. Røde
roser med grønne blader sprunget
ut i snøkov og mørketid. Noen tvilere
gikk nærmere for å ta på blomsten og
kjenne på de tynne rosebladene. Alle
ristet på hodet av forundring, der de
skyndte seg hjem for å fortelle barna
den store nyheten.
Bak de andre stod Abel. Lykken stod
skrevet i ansiktet. Miraklet hadde gjort
ham stum. Han snakket aldri mer etter
denne dag, men hans åsyn fortsatte
å skinne. Da han døde fant munkene
tekster fulle av åndelig visdom. Der
fortalte Abel om livet etter rosens
åpenbarelse, hvor takknemlig han
var for stumheten og muligheten til
å snakke gjennom skrifter. Hans sinn
hadde vært fylt av uro før underet
skjedde. Fred hadde han funnet
gjennom å skrive. Vennene gråt og
savnet Abel, men de takket mest.
Abel ble aldri glemt, fordi snørosen
kom igjen år etter år. Da fortalte
munkene historien om Abel til de nye
som ankom klosteret. De lo når de
mintes hans ivrige sprint inn i klosteret
for å fortelle den glade nyhet. Latteren
runget i de tykke murene og selv
prioren i sitt store alvor smilte med.
Det hendte de tørket en bit av roten,
malte den opp og laget pulver av den.
Når stormen brølte og de ferske munkene slet med hjemlengsel, ble pulver
i hemmelighet drysset utover, slik at
munkene begynte å nyse. Idet alle nøs
og ikke kunne stoppe lettet stemningen og enhver kunne igjen gå tilbake til
sitt arbeide. Og naboene, som hadde
kommet nærmere klosterfolket og
blitt glad i dem, ble lett om hjertet
når de hørte lattersalvene i vinterkveldene. Da sa de til hverandre: - Nå
forteller munkene om Abel igjen.
Slik levde historien videre gjennom
munkene og menneskene som bodde
langt der oppe i Nordlandet. Vinteren
var like lang og barsk som før, men
håpet om rosens blomstring til jul ble
et skinnende lys i mørket.

Julehandelens

SUPER-

HELG
19. - 21. desember

Handelsstanden i Kjøllefjord arrangerer Superhelg! Alle som kommer
innom en av bedriftene får et lodd. På
bedriftene man handler hos, får man
et lodd for hver 200 kr man handler
for. Det blir så loddtrekning med følgende gavekort-premier:

1. premie kr 10.000
2. premie kr 2.500
3. premie kr 2.500
Deltakende bedrifter hvor gavekortene kan brukes er Peto, MIX-kiosken, Nordkyn Bok og Papir, ABUS,
Kjøllefjord Skipsekspedisjon, Coop,
Vevang Honda, Arctic Coast, Hotell
Nordkyn, Joker, Klippen Frisør, Wiiks
regnskapskontor og Fagrør.

Velkommen
til en hyggelig
handel!
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IDRETT

Sesongstart for Skigruppa
Arne Rasmussen

IL Nordkyn ski og skiskytter
gruppe er i gang med ny sesong,
og vi gleder oss til å gå på ski.
Treningen startet vi med i midten av august og har 3 treninger i uka, med skyting,
løping og basistrening. For øyeblikket er
det 8. som deltar på ukentlige treninger, og
sesongens store mål er Nordnorsk mesterskap som blir arrangert i Målselv/Setermoen i midten av februar. I tillegg har vi tre
juniorer som går på skiskytterlinja i Nordreisa og som har junior NM som sesongens
store mål. Junior NM blir arrangert i Alta i
slutten av februar. 17.-19. oktober hadde
vi ei treningssamling i Kjøllefjord der vi fikk
besøk fra BUL, Tana og Båtsfjord. Det var ei
kjempefin helg der vi fikk vist fram bygda
våres med alle de fantastiske idrettsanleggene vi har.
STOR DELTAKELSE PÅ ARRANGEMENT
Skigruppa arrangerer Skikarusellen som
starter opp siste onsdagen i januar. Vi håper
på stor oppslutning, og sist sesong delte vi
ut 140 premier som er sponset av Telenor.
Oksevågrennet, som går av stabelen på
Skjærtorsdag hvert år, har vært arrangert
33 ganger. Det er et meget populært renn
med om lag 100 påmeldte de siste årene.
Kretsrenn i skiskyting skal vi ha 11. og 12.
april på vår nye skytebane som vi er ferdig
med. Skytebanen er finansiert med tippemidler og sponsormidler fra Sparebank 1
Nord-Norge.

Skiskyttere samlet ved Kordelvannet skiskytteranlegg i forbindelse med tidligere kretsstevne

VIL DU KJØRE SKISPOR?
Skigruppa har som mål å ha gode skispor
hver dag gjennom hele vinteren, noe som
krever mye utstyr, dugnad for kjøring av
løypemaskin og vedlikehold. Vi er så heldig
å ha mange dyktige folk som stiller opp til
dette. Men vi ønsker noen som kan kjøre
skispor med vår løypemaskin. Er det noen
som ønsker å hjelpe til, så bare kontakt han
Arne Rasmussen. Dette koster mye penger
å drifte og vedlikeholde.
Vi tar gjerne imot litt pengestøtte til løypekjøring. Benytt vår kontonr 4961 25
07871 og merk beløpet med «Løypekjøring». Man kan også gi grasrotandelen til IL
Nordkyn, grasrot nr. 975490025.
Vi trener tirsdag, onsdag og torsdag fra kl.
17-19 og oppfordrer alle til å vise respekt
for skiskytterne våre. Vi ønsker rene skispor, så vi oppfordrer alle til å ta opp etter
hundene sine.

Vebjørn Krogh i fellesstart under NNM i Alta i 2014

IDRETT
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Nytt
skiskytteranlegg
ved Kordelvann
Silje Elise Grevsnes

Skiskytter banen er bygd i
tilknytning til eksisterende
lysløype som har løypetraseer og lys.
Den består av 10 blinker og 10 miljøvennlige kulefangere. Blinkene er bygd inn
i et hus som lukket med lemmer for å holde
det fritt for snø. Huset er bygd på dugnad
av løpere, foreldre og besteforeldre.
Siden området ikke har veiforbindelse,
ble alt materiell båret for hånd av klubbens

Arne Rasmussen

medlemmer som en del av dugnadsarbeidet. Skiskyttergruppa, med Arne
Rasmussen i spissen, søkte i samarbeid
med kommunen, og fikk tildelt spillemidler til å finansiere anlegget. Men
uten interessen for ski og med ildsjeler i
spissen hadde ikke dette prosjektet blitt
realisert.
Vi er veldig heldige som har snø og
kanskje interessen for skiskyting vil bli
enda større med dette anlegget på plass.
Vi ser frem til en vinter med skiglede og
videreutvikling av lokale talenter.

Fra venstre: Amund Gustavsen, Peter Wik, Truls Krogh, Eilert Jenssen, Emma Krogh Pedersen, Lucas Zuniga og Trym Karlsen
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Gøy

på landet
Hvert år arrangerer lokale
bondelag åpen gård på gårder over hele landet.
Odd Birkeland
Denne dagen kan barnefamilier, bygdefolk
og andre som er interessert i å få vite
mer om gårdsdyr og matproduksjon få
komme på besøk. Det legges ned en stor
dugnadsinnsats for å få til arrangementene. Den 16. august arrangerte Laksefjord bondelag åpen gård i Bekkarfjord.
Vertskap var Wibeke og Svein Slåtsveen
på Friborg gård. Her var det lagt opp til
mange aktiviteter både for små og store.
De som hadde tatt turen til Bekkarfjord
denne fine sommerdagen fikk se og bli
kjent med hest, ku, sau, høns og kanin.
Ellers kunne de kjøpe søte jordbær fra Lebesby og det var kafé med salg av rømmegrøt, spekemat, kaffe, vafler og mye annet
godt. Spesielt gøy var det kanskje å få
prøve å ri på en av de tre fine hestene.

Fra Veidnes

til London
Svein Vegar Lyder er en av fiskerne fra Veidnes som leverer kongekrabbe til Norway King Crab.
Silje Elise Grevsnes

Svein V. Lyder

I november fikk han smake sin egen
kongekrabbe på den eksklusive restauranten i London «The Beast». Han og sønnen Mads Lyder, som også er fisker, forteller at det smakte fantastisk og at det
var en artig opplevelse. I restaurantens
lokaler kan man se hele prosessen fra
fangst, og frem til matbordet visualisert
på storskjerm. De fikk også omvisning på
kjøkkenet der kongekrabben ble tilberedt
med nydelige sauser og grønnsaker.

Kongekrabbefisker Mads Vegar Lyder og daglig leder for Norway King Crab Rebekka Ingelæ Anderssen.

PÅ NORSKTOPPEN

Live Aurora Slåtsveen med hanen

Signe Marie Birkeland leier hest

Brødrene Ramona og Remigius
fra Litauen var gårdsarbeidere
på Friborg gård denne
sommeren

SANGGLEDE
Kjøllefjord kammerkor er i
høstsesongen 2014 elleve
sangere, herav kun en mann.
Unni Sletta Martinsen
Målet er å fortsette med å være et kammerkor og ikke et damekor. Og vi ønsker
oss alltid flere sangere. I høst øver koret
annenhver onsdag på skolens musikkrom
til før juls opptredener. Det blir ingen julekonsert i kirken i år, men vi gjenopptar en
tradisjon fra år tilbake med adventskos på
samfunnshuset den 7. desember. Her blir
det kaffesalg, loddsalg, allsang og selvfølgelig opptrer koret og gjesteartister. Vi
vil også delta på lysmessen i kirken. Lions
julebord for pensjonister samt beboerne
på helsesenteret vil også få glede av Kjøllefjord kammerkor før jul. Vi er glade for at
Oddlaug Olsen også i år er vår dirigent. Vår
driftige leder er Unn-Kirsti Nilsen.

Vårsesongen 2014´s sangere: Fra venstre Gitte Weie, Svein Rune Wian, Unni Sletta
Martinsen, Sissel Wiik, Unn-Kirsti Nilsen, Monica Kavli Larsen, dirigent Oddlaug Olsen,
Aud Eidså og Vibeke Karlsen. (Harald Rikardsen, Leif Pedersen, Edna Rasmussen,
Eliisa Viitamaa var ikke tilstede da bildet ble tatt).
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70-års markering av evakuering

Tidsvitner Toralf Wallenius (t.v.), Margareth Myrvoll-Sjøgren og Knut Rasmussen på scenen sammen med foredragsholder Roger Albrigtsen

Lørdag den 8. november ble
markeringen av 70-års minnet
om tvangsevakueringen og
brenningen av Kjøllefjord og
Finnmark markert på
samfunnshuset.
Dikt, visesang, foredrag og fortellinger fra
noen av de som opplevde tvangsevakueringen sto på programmet. Arrangementet
var et samarbeid mellom kulturavdelingen,
foreldre og elever i 8. klasse og ildsjeler.
ET HISTORISK TILBAKEBLIKK
Forfatter og frilansjournalist Roger
Albrigtsen fra Lakselv tok i sitt foredrag
publikum med på en reise i hendelser som
utspant seg i Porsanger. Hendelser som
var opprivende og som kostet mange
mennesker livet. En av historiene handlet

om den tyske sekretæren Erika Schöne
som var på Banak flyplass i Lakselv da
evakueringen av tysk personell startet.
Hun skrev et brev til sitt tantebarn hvor
hun fortalte om hvor mye hun gledet seg til
å treffe familien igjen. Noen dager senere
gikk hun om bord i evakueringsflyet
i Lakselv. Flyet fikk store problemer
og havarerte i Lavangsfjorden hvor alle
om bord omkom. Albrigtsen fortalte
videre om en sovjetisk krigsfange som
nektet å arbeide og ble skutt av den tyske
vaktposten på grunn av dette. Man fikk
også høre om hva krigsfangene arbeidet
med og hvordan de ble tvangssendt
nordover for å bli satt inn i arbeid for den
tyske krigsmakt i Norge.
KRIGEN I KJØLLEFJORD
Reisen med Carl Arp var også noe
Albrigtsen beskrev gjennom dokumenter
som nylig har blitt kjente. Han fortalte

også at han har et nært forhold til
Kjøllefjord da han er gift med ei ekte
kjøllefjordjente, den yngste datteren til
Leif og Bodil Wallenius. Bodil ble som
14-åring tvangsevakuert med Adolf
Binder sørover, minnene fulgte henne hele
livet. Han fortalte også at Kjøllefjord var
mer skjermet for krigens grusomheter i
perioden 1940-1944. Riktignok søkte
tyske krigsskip nødhavn fra tid til
annen, men den regulerte hverdag med
piggtrådsperringer og krigshandlinger
var aldri en del av befolkningens hverdag
slik mange andre steder i fylket opplevde
hverdagen.
TIDSVITNER
Knut Rasmussen (91), Margareth Myrvoll
Sjøgren (81) og Toralf Wallenius (92)
hadde stilt opp for å besvare spørsmål
som 8. klasse ved Kjøllefjord skole
hadde forberedt. «Var dere redde?»

Silje Elise Grevsnes

Christoffer Jensen

gen og nedbrenningen

Rekvisitter fra krigen

var et av spørsmålene. Elevene lurte
også på om de evakuerte så noen dø
på reisen mot den ukjente fremtid.
De tre tidsvitnene fortalte alle litt om
hva de hadde vært igjennom og hvilke
tanker de hadde om hendelsene i
november 1944. Rasmussen hadde
nylig besøkt skolen og fortalt til
elevene. Myrvold-Sjøgren fortalte i
siste nummer av menighetsbladet
for Kjøllefjord og Lebesby, et nummer
tilegnet 70-års minnet.
MANGE FREMMØTTE
Rundt hundre store og små hadde
tatt veien til lørdagens markering.
I tillegg til at det, som seg hør og
bør, ble solgt kaffe og kaker, ble det
tid til en prat rundt bordene hvor
gamle minner ble oppfrisket. I det
hele tatt er det godt å møtes i en
ellers hektisk hverdag. Visesanger

Olaf Terje Hansen underholdt med
gitar og sang. I pausen fikk man
også anledning til å kjøpe signerte
krigshistoriske bøker av forfatteren
og foredragsholderen Albrigtsen,
en anledning mange benyttet seg av.

LYS FOR FRED
Markeringen i Kjøllefjord ble avsluttet med at elevene i 8. klasse
gikk på scenen hvor de tente hvert
sitt lys for fred. Da kom det en
spontan allsang av «Ja vi elsker»
fra salen. Med denne avslutningen
var kommunens markering over,
en markering som også fant sted
ved kirketomten etter Kjøllefjord
gamle kirke og ved at kirkeklokkene ringte en time den 4. november,
dagen for brenningen. Og kransenedleggelse ved bautaen.

KULTUR
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Galgenes barnehage
hadde lysmarkering
25. november på torget
i Kjøllefjord.

JUBILANTER
i barnehagen
Galgenes barnehage åpnet for 37 år
siden. Vi er så heldige at flere av våre
kollegaer har vært med på store deler av barnehagens utvikling fra start
og frem til dagens barnehage. Dette
verdsettes høyt.
To av våre kollegaer har brukt hele 30 år
av sitt arbeidsliv i Galgenes barnehage
i Lebesby kommune. Dette er to flotte
personer som vi er takknemlige for å
dele arbeidshverdag med.
Gratulerer så mye med 30-års jubileet
Gunn Tove Johansen og Bjarnhild Nilsen!
En hilsen går også Diana Samuelsen som
har 25-års jubileum, samt til våre to 50
åringer.
Personalet i Galgenes barnehage

17

18

PÅ NORSKTOPPEN

KULTUR

Kjøllefjording med egne viser
Olaf Terje Hansen har gitt ut cd med egen musikk
og tekster: «Det er bare sånt som kan hende».
Silje Elise Grevsnes
ALDRI FOR SEINT
Tekstene handler i hovedsak om
relasjoner mellom mennesker, og
om de store og små tingene i livet. –
Det virker kanskje merkelig; å bruke
penger på å gi ut cd, når en er 64 år.
Men noen velger å bestige fjell i Himalaya, andre drar på jordomseiling
eller safari. Jeg valgte å bruke noen
kroner på å lage cd, og er veldig fornøyd med at jeg har gjort det, sier
Olaf Terje. Han forteller at for en
del år tilbake siden, kom han over en
liten bok som het: 100 ting å gjøre
før du dør. – Å lage cd var ikke nevnt i
boka, men dette er kanskje min store
ting å gjøre, sier han.
FIKK STØTTE
– Jeg er veldig takknemlig overfor
næringslivet og Lebesby kommune
som har vært med og sponset platen.

Liv Jorunn Lauritsen
Det er ikke sikkert at jeg hadde valgt
å gjøre dette uten den økonomiske
støtten jeg fikk, forteller Hansen.
Hittil har flere av oss hatt stor glede
av musikken til Olaf Terje Hansen på
ulike arrangement. Han har spilt på
torget under Chrisfestivalen, på Foldalbruket under kulturminnedagene
2014, og flere konserter i regi av Lebesby kommune.
JULEKONSERT
For tiden øver han sammen med Jens
Pettersen, inn julesanger til konsert
for eldre, finansiert av den kulturelle
spaserstokken. Familie og venner
ønskes velkommen denne dagen hvor
det blir servert kaffe og kake. Konsertene blir holdt på Kjøllefjord sykestue onsdag 17. desember kl 17.00,
og på omsorgssenteret i Lebesby
fredag 19. desember kl 17.00.

KULTURMIDLER 2014
18 lag og foreninger har til sammen fått utdelt hele kr 150.000 i støtte til aktivitet.
Hovedsponsor for den årlige utdelingen er Nordkyn Kraftlag som har bidratt med
100 000. Lebesby kommune har bidratt med kr 50 000. Formålet med disse midlene er å
opprettholde, samt fremme et aktivt og allsidig kulturliv som kommer lokalsamfunnet til gode.

DISSE HAR FÅTT MIDLER:
ILNordkyn Turngruppa, IL Nordkyn Skigruppa, Kjøllefjord
Svømmeklubb, Nordkinn Fotballklubb, Kjøllefjord Taekwon-do,
Veidnes Bygdelag, Laksefjord IL, Kjøllefjord Storband, Kjøllefjord Kunstforening, Forum for Scenekunst, Kjøllefjord
Kammerkor, Nordkyn Turlag, LHL Kjøllefjord, Lebesby Ungdomsgruppe, Lebesby Barnegruppe, Kjøllefjord Hagelag, Fargeklatten Malerklubb, Husflidgruppa Lebesby

Bukkene Bruse
Det var god stemning under dukketeateret
«Bukkene Bruse».
Børge Samuelsen Wian
Forestillingen inneholdt både dukketeater, rim og musikk
og handlet om hvordan det gikk da de tre bukkene var på vei
til den grønne, skjønne setra for å gjøre seg fete. Nærmere
50 barn og voksne fikk dermed en trivelig søndagstime på
Galleri Christensen denne søndagen i november. Det var
mye latter og moro da en mer humoristisk versjon av det
folkekjente eventyret av Asbjørnsen og Moe ble framført
for engasjerte barn i Kjøllefjord. Jørn Skau Ellingsen og Siw
Elena Skinnemoen er omreisende artister som ferdes fra
langt sør til langt nord i landet. Med egenprodusert scene,
musikk og dukker framfører de både kjente og mindre kjente folkeeventyr.

KULTUR
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Kulturminnedagene 2014
Liv Jorunn Lauritsen

Kjøllefjord kystlag markerte kulturminnedagene 2014 i perioden 13.
-21. september. Gjennom flere
arrangementer forsøkte man å sette fokus på årets tema, Den store
reisen, 200-års samfunnsutvikling.
Kulturminnedagene 2014 var støttet av Lebesby kommune.
MATKULTUR
Først på programmet sto det matkurs med
Marit Sundt fra Polarurt, arrangert av kulturavdelingen i Lebesby kommune, der tema
var matauk – mat fra naturen. Det var god
deltagelse på arrangementet, og kurset ga
mersmak. Etter en tur rundt i nærmiljøet på
jakt etter sopp, bær og spiselige vekster bar
det inn på skolekjøkkenet. Der ble det laget
nydelig soppsuppe, servert med urtebrød og
laget saft fra krøkebær.
VISEKVELD PÅ TØRRFISKLOFTET

Visekveld
med allsang og
lokal lansering av
Kystsangboka

Soppsuppe á la Kjøllefjord
Til fire personer trenger du:
100 g fersk eller forvellet rødskrubb
20 g tørket rødskrubb
1 rød løk
1 fedd hvitløk
1 liten blomkål
1 liter kraft
3 dl fløte
Smør
Salt, pepper, ryllikblader

Hell ca 2 dl kokende vann over den tørkede
soppen. Surr fersk sopp og løk i smør til soppen
faller sammen. Tilsett den tørkede soppen med
vannet, blomkål, kraft og fløte. Kok minimum
20 minutter og jevn så med stavmikser eller blender.
Smak til med salt, pepper og ryllik.
Oppskrift fra Marit Sundt, Polarurt

Lørdagskvelden åpnet Kjøllefjord kystlag
bryggeloftet for en helaftens kulturopplevelse. Først ut var stykket Reiser - en forestilling
av Lucky Linda (Linda Persen) og Kvasse Kella
(Kjelfrid Kjølås). Med en god blanding av latter
og alvor pakker to venninner kofferten for å ta
en etterlengtet reise, men de kommer seg aldri
av gårde. Visekveld på tørrfiskloftet var årets
hovedarrangement. Lokaltrubadur Olaf Terje
Hansen innledet med «Fra skillingsviser til
egne viser», et utdrag fra 100 års visetradisjon,
og et utdrag fra noen av hans egne utgivelser.
Deretter entret Børjans scenen. Ørjan Larssen
og Kystlagets egen Jan Børre Pettersen presenterte utvalgte viser fra Forbundet KYSTEN
sin nye Kystsangbok - 88 ramsalte viser. Det
ble allsang og god stemning på tørrfiskloftet.
NOE FOR ALLE
Søndagen sto åpen dag på Foldalbruket på
programmet. Fri entré i museets arealer og
kafé på tørrfiskloftet. Kystlaget viste film – 8
mm opptak fra Kjøllefjord 1960, og en kavalkade av fotografier fra perioden 1907-1960.
Værgudene spilte ikke helt på lag. Sterk vind,
opp i storm styrke, gjorde at dørene til museet
ikke kunne åpnes. Men kafé på tørrfiskloftet
ble det, og mange fikk med seg både film og
bildekavalkade. Gjennom uken ble det også
arrangert konserter for de eldre på Kjøllefjord
sykehjem og Lebesby omsorgssenter. Olaf
Terje Hansen stilte opp med gitar og visesang.
Kulturminnedagene ble avsluttet 28. september med Kjøllefjord kystlags tradisjonsrike
søndagskafé i bestyrerboligen på Foldalbruket.
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KULTUR

MERKING AV TURLØYPER

FORSIDEBILDER ØNSKES

LEO LEONARDSEN

Vi har mye fint turterreng i kommunen. Laksefjord idrettslag og
oppvekstssenteret i Lebesby har fått midler fra fylkeskommunen
til å standardmerke et turløypenett i området vest for Lebesby
tettsted i området Varden - Kakvika og opp til Kalakhøyda.
Det vil bli satt opp informasjonstavle ved bygdetunet og på
Kalakhøyda, og så blir det merket turløyper mellom disse to
stedene både langs Prestevann og langs strandlinja.

Vi har mange dyktige fotografer i kommunen og mange vakre øyeblikk er fanget ved hjelp av kameralinsa. Vi i Norsktoppen vil gjerne at dere sender inn
forslag til forsidebilder. Helst i stående
format. Gjerne natur, folk og øyeblikk
som forteller noe om stedet vi lever på.

Vi kan glede oss til januar, for
da kommer visesanger Leo
Leonardsen hjem. Han skal
holde noen konserter i samarbeid med kommunen. Vi håper
å få til konsert på Lebesby, i
Kjøllefjord og på Kunes.

Frivillighetsprisen 2014
til «De ville bak fjellet»
Silje Elise Grevsnes

Edvard Akselsen (øverst) og GMN/TV2

Hvert år deles Frivillighetsprisen ut til en initiativrik
person, lokal forening eller en gruppe som har gjort
en bemerkelsesverdig innsats for samfunnet rundt
seg. I år gikk den til De ville bak fjellet; Linn Mørch
Pettersen, Eva Marie Miranda og Kristin Bu Mørch.

God morgen
Norge på besøk i
Dyfjord anledning
nominasjonen.

«De ville bak
fjellet» får utdelt
prisen på direktesendt TV.

Prisen er med på å gi frivilligheten et ansikt, og markere og
synliggjøre frivillig innsats og fremme frivillig engasjement.
TRO KAN FLYTTE FJELL
Den gjeve prisen ble delt ut på direktesendingen til God morgen
Norge på TV2 av kulturminister Torhild Widvey. – Det er
imponerende det de har fått til. Ingen trodde de noen gang skulle
få liv igjen i bygda, men det har de klart, sa kulturministeren.
Det var Oddbjørn Pellidor Hansen som hadde nominert dem
og på bloggen sin takker damene alle som er med på å bidra
til aktivitet i Dyfjord. Mottoet deres er: «Gjør det du kan, der
du er, med det du har!» Det handler om tro og optimisme og
at enkeltindividet kan gjøre en forskjell. Og det beviser disse
damene gang på gang. I dag har Eva Marie Miranda flyttet i fra
Dyfjord, men hun ser ikke bort i fra å komme tilbake hvis det blir
mulighet for arbeid i bygda.
GOD MORGEN NORGE
I anledning semifinalen, kom God morgen Norge (TV2) til
Dyfjord for å lage en reportasje. Da åpnet damene dørene på
Sammensurium kaféen og inviterte alle til å komme på besøk.
Det ble fullt hus og God morgen Norge fikk laget en fin reportasje
som rørte flere hjerter til å stemme dem fram til finalen. Totalt
var det kommet inn 188 forslag til hvem som kunne vinne prisen,
og kampen sto til slutt mellom tre svært gode finalister. De andre
finalistene var Pensjonistgruppa fra IL Vindbjart og Livestock.
På nettsiden til Frivillighet Norge omtales arbeidet til de ville
bak fjellet slik: «Gode nærmiljøer oppstår ikke av seg selv. Noen
nærmiljøer er til og med utrydningstruet. Årets prisvinner har
med et utrettelig frivillig engasjement og pågangsmot samlet
mennesker på tvers av generasjoner og bidratt til å skape
et varmt, levende og inkluderende nærmiljø - og gitt bygda
nytt håp for framtida. Prisvinneren representerer en ny type
nærmiljøfrivillighet som er på fremmarsj over hele landet».
DRØMMEN OM ET LEVENDE DYFJORD
Den store drømmen til «De ville bak fjellet» er å blåse liv i
bygda igjen. Det har de kommet langt på vei med, til tross for
utfordringer. Sammensurium er blitt et samlingspunkt for
alle, de holder fjæra ren for søppel og de har laget sitt eget
kompostsystem og Dyfjorddager for å nevne noe. De er med
på å sette Lebesby kommune på kartet. I disse dager har de
akkurat sendt av gårde flere store og stappfulle søppelsekker
med varme klær til folk som trenger det i Russland. I sommer
arrangerte de VM i fjordfiske for første gang, de arrangerer
Dyfjorddager og finner på mye annet gøy. Men bak all aktiviteten
er det alvor, de vil ha arbeidsplasser og høre barnelatter og liv
i bygda igjen. Kristin Mørch var veldig glad for å få prisen og
forteller at det ligger ufattelig mange timer bak arbeidet de
gjør – Vi burde kanskje bygge peis på butikken nå, slik at vi har
et sted å sette den på, sier hun lattermildt. Vi er stolte av at
prisen gikk til «De ville bak fjellet».
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MESTRING AV ANGST

BUDSJETT 2015

MUDRING VEIDNES

Lebesby kommune ved psykologspesialist Sigrid Larsen
og turnuslege Elise Frøhaug ønsker i samarbeid med
Mental Helse Lebesby å tilby et 10 timers gratis kurs
om angstlidelser og mestring til innbyggere i Lebesby
kommune. Oppstart tirsdag 13. januar 2015, kl. 18.15
-20.15. Deretter fem tirsdager på rad samme klokkeslett. Siste gang vil være tirsdag 10. februar 2015.

Rådmannens forslag til budsjett
for 2015 er drøftet rundt om i
avdelingene og i ledergruppen i
kommunen. Forslaget ligger nå
ute til høring på hjemmesiden til
kommunen frem til politisk behandling den 18. desember.

Lebesby kommune er innvilget inntil kroner
3.000.000 av Kystverkets vedlikeholdsbudsjett for 2014, til å vedlikeholdsmudre
Veidnes havn ned til – 3 meter LAT. Anbudet
ble tildelt Alf Brekken og Sønner AS og
mudringstillatelsen fra Fylkesmannen kom
28. november.

Den kulturelle spaserstokken
I de senere årene har det vært bevilget midler til kulturformidling og kulturopplevelser
gjennom ordningen «Den kulturelle spaserstokken».
Rolf Peder Pettersen og Aud Oddrunn Johnsen

Aud Oddrunn Johnsen

Musiker og artist Petter Carlsen fra Alta gledet mange da han besøkte omsorgssenteret i slutten av oktober. Her er Petter sammen med
(f.v.) Benjamin Teigen, Anan Panich, Morten Larsen og Lemet Gaup.

I Lebesby kommune har vi hatt teater og
flere konserter på Kjøllefjord sykehjem
og ved omsorgssenteret i Lebesby kommune. Her kommer en tilbakemelding fra
to av konsertene vi har holdt i år.
HYGGELIG SANG PÅ SYKEHJEMMET
Tor Olsen underholdt beboere, ansatte
og de som var på besøk på Kjøllefjord
sykehjem med hyggelig sang. Det ble
servert kaker og kaffe. Tor Olsen sang
sanger fra gamle dager som han hadde
lært av sin mor og sanger han selv hadde
skrevet. Folk hygget seg og sang med full
hals, ja jeg la spesielt merke til en dame på
95 år som er på sykehjemmet. Hun kunne
teksten på alle de gamle sangene som
han spilte. Senere på kvelden spilte Tor

Olsen på samfunnshuset klokken 19.00
som Anna Movik hadde fått i gang. Der ble
det servert kaker og kaffe og senere ble
det servert gryterett med tilbehør. Det
ble en fin kveld med Tor Olsen og folk hygget seg og sang med. Denne ganger møtte
det 30 stykker. Jeg vil avslutte med og si
du skal lete lenge etter en så god musiker
som Tor Olsen og måten han fikk publikum med seg.
KONSERT PÅ OMSORGSSENTERET
Fredag 24. oktober var vi så heldig å få
besøk av musiker og artist Petter Carlsen, fra Alta, nå bosatt i Oslo. Han er på
turne i Finnmark. Etter besøk i Kjøllefjord,
på vei til Vadsø, stoppet han her i Lebesby
for å holde konsert på omsorgssenteret.

Vi fikk oppleve en halvtimes flott konsert. Med gitar og egne skrevne tekster
ga han oss en fin halvtime, tok også to
kjente viser på norsk, Blåveispiken og De
nære ting. Dette satte nok de litt eldre
stor pris på. Konserten avsluttet med
sangen Home, en helt nydelig sang. Vi var
ca. 20 stykker som overvar konserten.
Det var særlig hyggelig at ungdomskolen
fra Lebesby Oppvekstsenter, sammen
med lærere, møtte opp. Petter Carlsen
fikk trampeklapp fra publikum. Det ble
servert kaffe og kaker. Det så ut som
gjesten trivdes, noe han også ga uttrykk
for. Petter ville gjerne komme tilbake og
det ønskes han hjertelig velkommen. Vi er
takknemlige for en hyggelig halvtime på
en fredags formiddag.
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UTDANNING

YRKESMESS
Yrkesmessa 2014 ble en flott møteplass
for skoleungdommer, arbeidsgivere og
videregående skoler.
Toril Svendsen

Christoffer Jensen

Tirsdag 4. november var 110 skoleelever invitert til
Kjøllefjord idrettshall, hvor 22 ulike bedrifter, offentlige
instanser, videregående skoler og opplæringskontorer
hadde laget flotte stands. LOSA-elevene i Kjøllefjord og
ungdomsskole-elevene fra Lebesby, Kjøllefjord, Gamvik,
Mehamn og Skjånes deltok. De hadde forberedt seg, og
hadde mange spørsmål de ønsket å få svar på.
Etter en kort presentasjonsrunde av de ulike deltakerne,
kunne elevene gå rundt og bli bedre kjent med det lokale
arbeidslivet og flere videregående skoler i fylket. Det ble
noen interessante timer både for elever, lærere og arbeidsgivere. Vi hadde vært så heldige å få deltakere fra
Tromsø, Hammerfest, Honningsvåg, Lakselv, Vadsø og
Båtsfjord hit til Kjøllefjord.
Noen stand er alltid mer populære enn andre, som når
Nordkapp Maritime videregående skole har med seg båtsimulatoren. Det er spennende å føre fartøy i ulike havner,
selv om det bare er på skjermen. Politiet ble denne gangen
kåret til den beste standen, blant annet fordi de hadde
laget film, hadde mange aktiviteter på sin stand og gjennomførte et rollespill om «vold i nære relasjoner» i samarbeid med ambulansen.
Målet med yrkesmessa er å vise ungdommene i Lebesby
og Gamvik kommuner hvilke muligheter og stor variasjon
det faktisk finnes i det lokale arbeidslivet, og hvilke muligheter Finnmark fylke for øvrig byr på. Yrkesmessa arrangeres annen hver gang i Kjøllefjord og Mehamn, og dette
var den sjette gangen den ble arrangert.
1. Det er spennende å være båtfører, selv på en dataskjerm. Sturla Nilsen fra
Nordkapp maritime videregående skole forklarer elevene hvordan de skal
bruke båtsimulatoren.
2. Tannlege Maria Richardsen i prat med elever fra Lebesby oppvekstsenter.
3. Frisørlærling Jørgen Bech kom fra Tromsø for å delta på messa, etter ønske fra ungdomsskolen i Kjøllefjord. Her klipper han Jonny Olsen mens
mange følger interessert med.
4. Politiet ble kåret til beste stand, fordi de hadde mange aktiviteter, viste
film og hadde rollespill under yrkesmessa. Her instruerer Kathrine Sandvær Larsen en av elevene.
5. Frank Pettersen demonstrerer røykdykkerutstyr. Etterpå fikk noen av
elevene prøve.
6. Nordkapp Maritime videregående skole brukte 8 timer fra Honningsvåg til
Kjøllefjord med skolebåten Finnmarksfisk i sterk kuling/liten storm, for å
delta på yrkesmessa. Imponerende! (Foto: Toril Svendsen)

GLIMT
FRA MESSA
2014
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A 2014

Unni Esp

UNGDOMMENS HUS
DUGNADSHELG
Ungdommene har gjort en flott dugnadsjobb i ungdommens hus. Arbeidet besto i
maling av vegger, rydding og reparasjon av
møblement.

HALLOWEENPARTY

DISSE DELTOK PÅ YRKESMESSA
Abus Entreprenør
Ambulansen
Frisørlinja
Forsvaret
Fysioterapeut
Foldalbruket
Grieg Seafood Finnmark
Hammerfest flerfaglige opplæringskontor
Kjøllefjord fiskarlag
Kjøllefjord vindpark
Lakselv videregående skole
Lebesby kommune v/helse, teknisk og adm.
Norconsult
Nordkapp maritime videregående skole og LOSA
Nordkyn Kraftlag
Nordkyn legetjeneste
Nordkyn tannlegetjeneste
OK Kyst-Finnmark
Politiet
Sparebank1 Nord-Norge
Visit Nordkyn
Norsk Hotellhøgskole, Salmar Nord og Ungt Entreprenørskap ble
dessverre forhindret av været.

En ny tradisjon som er kommet for å bli
på Kjøllefjord ungdomsklubb. I år som
tidligere år var det ungdommene selv som
sto bak arrangementet. Anna Julie Wallenius og Sindre Langås var i festkomiteen,
og sto for planlegging og gjennomføring
både for Juniorene på onsdag og Ungdommene på fredag 31.10. Det var mye skumle
fjes, premiering av fantasifulle kostymer og
ansiktssminke, spøkelsesjakt i kjelleren
under klubben, dans og skummel musikk.

UNGDOMMENS KULTURMØNSTRING
Minner om at UKM påmeldingsportalen
åpnet 1. desember. Se www.ukm.no og
finn ditt fylke og din kommune. Kontakt
kommunekontakten hvis du lurer på noe.
Unni Esp: Telefon 911 94 614
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HAVNEKRAV
Lebesby kommune har sendt inn havnekrav (post
30) til Kystverket, i forbindelse med rullering av
nasjonal transportplan for perioden 2018-2027.
Kommunen søker om å få med forlengelse av
moloen ved hurtigrutekaia i Kjøllefjord, en større
utdyping i indre havn sør og molo på nordsiden
av havna.

Bedre kaiplass for
større kystfartøy
Lebesby kommune har oppdatert kaianlegget og fått et
nytt tilbud for større fartøy.
Odd Birkeland

Bjørn R. Lillevik

Sommeren 2014 gjennomførte Lebesby
Kjøllefjord havn KF oppgradering av den
siste delen av kaianlegget knyttet til det
gamle «Hustadanlegget». Denne kaia,
som i utgangspunktet var kondemnabel,
ble kjøpt fra Havfisk ASA. Arbeidet
ble utført av firmaet Roy Pettersen
AS. Kaifronten er ca 30 meter og kaia
har endevegger på ca 10 og 20 meter.
Dybden ved kaifront er om lag 4,5 meter.
Med dette har Kjøllefjord havn fått et nytt
tilbud og liggeplass for større kystfartøy.

MOBILFRIE SKOLER?

SVART BELTE I TAEKWON-DO

Formannskapet har diskutert mobilfrie
skoler i Lebesby kommune. De mener
at mobilfrie skoler kan være en styrke
for både elevene, det sosiale miljøet og
elevenes faglige utvikling. Saken blir
drøftet i skolenes ulike utvalg og skal opp
som egen sak i kommunestyret i desember.

Ronja Persen og Jørgen Kaarby tok svart belte
i Taekwon-do i Tromsø den 30. november.
Graderingen er en grundig test av mønster,
spark, sparring, frisparring og teori og begge to
gjorde det svært godt. Vi gratulerer utøverne,
trener Trond Arild Lie og Kjøllefjord Taekwondo klubb med bragden.
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Planer om nytt flerbrukshus og rådhus
Illustrasjonen viser forslaget til ny fasade på rådhus, bibliotek og studiesenter. Til
høyre er den gamle kinoen beholdt. Øverst fasade nord og nederst fasade sør.
Illustrasjon: Verte

Det arbeides med planer om
nytt rådhus med lokaler på
grunn av mange nye krav som
kommer, blant annet når det
gjelder universell utforming,
arkiv og arbeidsmiljø.
Harald Larssen

Kommunestyret gjorde vedtak i juni 2014
om låneopptak, men saken skal til ny behandling i kommunestyret i mars 2015.
Det ble arrangert «åpen dag» på rådhuset
den 2.12.14, hvor både gamle bygninger og
nye skisser kunne studeres nærmere. Da
det planlegges nytt bibliotek og studiesenter i tilknytning, har kommunen søkt om kr
500.000 i utviklingsmidler for planlegging
av det nye biblioteket. Fylkesbiblioteket vil
bidra i prosjektet med kr 100.000.

Planene om etablering i det nye industriområdet tar form
– Aktørene ser for seg en effektiv og moderne bedrift i Kjøllefjord
Arbeidet med beslutningsgrunnlaget
for etablering av ny fiskeindustri i
Kjøllefjord indre havn pågår for fullt.
Harald Larssen

Toril Svendsen

I midten av november var det møter mellom
kommunen, aktørene Nergård AS og Polar
Seafood Norway AS, fiskeriminister Elisabeth
Aspaker og Innovasjon Norge. Aktørene planlegger en effektiv og moderne bedrift, med
rundt 20 arbeidsplasser. Målet er oppstart
den 1. januar 2016.
Nergård og Polar har eierskap og relasjoner til
trålere og større kystfartøy som sammen med
kystflåten skal bidra med råstoff til anlegget.
Det etableres et eget eiendomsselskap som
vil bygge og finansiere industribygget, hvor
også lokale investorer er velkommen til å
delta. Driftsselskapet skal eies av Nergård
og Polar. Lokalt næringsliv vil bli invitert til
en work-shop i januar, med Nergård, Polar,
kommunen og Innovasjon Norge hvor tema
blir hvilke muligheter en slik etablering kan gi
for øvrig næringsliv.

Fra venstre: Arne Erling Karlsen finansdirektør i
Nergård AS, rådmann Harald Larssen, ordfører Stine Akselsen,
Trygve Åsvestad administrerende direktør i Polar Seafood
Norway AS og fiskeriminister Elisabeth Aspaker.
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SMOLT FRA FRIARFJORD

er basis for 150 millioner

NÆRING
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Laksefjord AS har fått tillatelse til å utvide sin
smoltproduksjon fra 7,5 til 11,5 millioner smolt
pr år. Noe som danner basis for 150 millioner
måltider!

Toril Svendsen

laksemåltider årlig

I følge daglig leder Bjørn Hovrud er det nå «gravd ned» cirka en
halv milliard kroner i Friarfjord. Det er med andre ord enorme
investeringer som allerede er gjort og som planlegges videre
i forbindelse med Laksefjord AS sin smoltproduksjon her.
Mye har skjedd fra oppstarten i 1987, da produksjon var
på 2 millioner smolt, til de siste planer om utvidelse til 11,5
millioner smolt og bygging av resirkuleringsanlegg. Smolten fra
Friarfjord er basis for produksjon av 30-35.000 tonn laks, som
igjen tilsvarer rundt 150 millioner måltider pr år!
TOPP MODERNE
Lebesby kommune ble invitert til å møte de ansatte, ledelsen
og styret i Laksefjord AS den 7. november 2014. Bedriften har
gjennom mange år drevet med byggeaktivitet, økt produksjonen i flere trinn og det er nå totalt 18 ansatte. Nye og moderne
boenheter, kontorlokaler, pauserom og ikke minst produksjonsutstyr og bygninger tar form. Her vil både besøkende og bedriftens
egne folk trives godt.
KOMPETANSE
Det ble servert nydelig lunsj for alle ansatte i det flotte
pauserommet. I den forbindelse benyttet Stine Akselsen
anledningen til å dele ut fagbrev i akvakulturfaget til Kari Løvøy.
Økt kompetanse innen flere fagfelt er uvurderlig og bedriften
søker nå etter teknisk sjef til anlegget. En klar oppfordring til
kommunen er å jobbe aktivt med gode kommunale tjenester
og lokal næringsutvikling, da dette vil kunne lette arbeidet
med rekruttering av ansatte. Som mange andre bedrifter i
distriktene har også Laksefjord AS IKT-utfordringer, noe som
gjør mange arbeidsoperasjoner svært krevende.
RESIRKULERING
Når Laksefjord AS setter i drift sitt resirkuleringsanlegg
i desember, vil det medføre en kraftig reduksjon i bruken
av ferskvann. Samtidig trer det inn et krav om å samle opp
slam fra produksjonen. Her ser styret og ledelsen på hvilke
avsetningsmuligheter det finnes lokalt og regionalt.

>

Samlet foran
resirkuleringsanlegget,
fra venstre: ordfører
Stine Akselsen,
landbrukskonsulent Odd
Birkeland, styremedlem
i Laksefjord AS Stig Atle
Nilsen, styremedlem
Klemet Steen, styreleder
Renate Larsen og daglig
leder Bjørn Rune Hovrud.

Driftsoperatør og
kvalitetsansvarlig Kari
Løvøy fikk fagbrevet i
Akvakulturfaget overlevert
av ordfører Stine Akselsen.
Kari har vært ansatt hos
Laksefjord AS siden 2008.

>
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God jul!
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