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God påske!

Lebesby kommune

På Norsktoppen
Velkommen til et nytt nummer av På
Norsktoppen. Det er en tidkrevende
og spennende prosess å lage bladet.
Vi håper derfor at dere også har glede
av å lese det. Vi vil takke alle som
bidrar med stoff til På Norsktoppen.
Uten alle «hobby-journalistene» og
fotografene så blir det intet blad. Da
gjenstår det for oss å ønske dere
alle en riktig god påske. Del gjerne
bladet med påskegjestene.

Hilsen Harald og Toril

KONTAKT OSS

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

VIL DU ABONNERE?

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

TRYKK OG LAYOUT

Trykkeriservice AS, 9711 Lakselv
post@trykkeriservice.no | 78 46 59 20

ORDFØRERENS

påskehilsen

Store deler av denne etterjulsvinteren har blitt brukt til å være frustrert
over dårlig busstilbud, spesielt for de i indre Laksefjord. Jeg har ved flere
anledninger hatt dialog med samferdselsavdelingen på fylket. Dette
bidro bl.a. til at vi fikk et meget godt flybusstilbud mellom Kjøllefjord og
Mehamn. Med buss til og fra alle avgangene er det nå ingen grunn for de
reisende til å ta bilen med over fjellet – bruk kollektivtransport! I tillegg
har jeg gitt tilbakemeldinger om at det trengs justeringer inne i Lakse
fjorden, både når det gjelder tidspunktene for de ulike rutene, mulighet
for gods og for få ruter. Det er ikke tvil om at der er et forbedringspotensiale, spesielt på langtransport bla til og fra Lakselv. Jeg skal fortsette
dialogen opp mot samferdsel, og vi som kommune skal melde inn våre
ønsker og behov i mai når bussrutene kommer på høring.
Vi er midt inne i forhandlinger om en intensjonsavtale, i forbindelse med
en eventuell kommunesammenslåing med Gamvik kommune. Jeg er
fortsatt usikker på om innbyggerne våre får bedre tjenestetilbud av at
disse to kommunene slår seg i lag. Rapporten vi fikk utarbeidet konkluderte med at eventuelle endringer i inntektssystemet er det største
argumentet for en sammenslåing. Det blir derfor svært spennende å se
hvordan det nye inntektssystemet slår ut for Lebesby. Dette vil ikke
være klart før i mai når kommuneproposisjonen legges frem.
Denne vinteren har jeg vært med i et arbeidsutvalg som har jobbet med
den videregående skolestrukturen i fylket. Et spennende arbeid som
også har omfattet Losa. Jeg er ikke i tvil om at en av våre viktigste jobber fremover er å få ungdommen vår til å gjennomføre og bestå videregående opplæring.
Havbrukskonferansen som ble arrangert i starten
av mars ble svært vellykket. Store konsern er
etablert på havbrukssiden i vår kommune. Både
Lerøy, Grieg, SalMar og Norway Seafood bidrar
alle med næringsutvikling og spennende arbeidsplasser.
1. juli overtar Fiskeribygg AS bygget som nå
settes opp på industriområdet i Kjøllefjord.
Nergård Polar satser på en forsiktig oppstart i august/september og full produksjon på slutten av året. I lag med Arnkjell
i Trollbukt, Lyder Fisk på Veidnes og
Norway Seafood i Kjøllefjord vil
denne nyetableringen til Nergård
Polar være med på å styrke oss
som fiskerikommune.
Ønsker alle en flott påske!

Hilsen ordfører
Stine Akselsen

KOMMUNALT

PÅ NORSKTOPPEN

NY PERSONALRÅDGIVER OG KULTURSJEF
Lebesby kommune ønsker Andreas og Yvonne velkommen
og lar dem fortelle litt om seg selv.

Personalrådgiver Yvonne Bell
Jeg er 43 år og bor i Uvdal i Buskerud
sammen med samboer og datter på
17 år. Jeg er utdannet helsesekretær,
og har jobbet 12 år i Vestre Viken
helseforetak. De siste 7 årene jobbet jeg
fulltid som foretakstillitsvalgt. Dette
var en veldig spennende, utfordrende og
lærerik rolle som gjorde at jeg fikk lyst
til å fortsette med personalarbeid. Da
stillingen som vikar i Lebesby kommune

ble utlyst så tenkte jeg at dette
var en fin anledning til å prøve
seg på arbeidsgiversiden. Jeg har
tidligere bodd på Porsangmoen,
så jeg er ikke helt fremmed
med å leve og bo i Finnmark. At
Kjøllefjord er omgitt av vakker
natur ser jeg på som en stor bonus.
Jeg ser virkelig frem til en spennende
tid som personalrådgiver i kommunen.

Kultursjef Andreas Hoffmann
Foto: Alf Helge Jensen

Mitt navn er Andreas Hoffmann. Jeg er
fødd i Tyskland og har studert filosofi,
historie og musikkvitenskap. Det siste
25 årene jobbet jeg som kunstnerisk
leder og utviklet festivaler og kulturorganisasjoner i Sverige, Norge,
Sveits, Tyskland og Tsjekkia, der jeg
bodde mer enn 20 år. I tillegg jobbet
jeg som rådgiver for kulturorganisasjoner som UNESCO og Norsk kuratorforening, og har undervist mange
år på ulike universitet. Til sammen med

Andreas Hoffmann

Det er en grunnrettighet å ha tilgang
til kultur og kulturen trenges over hele
landet. På samme måte som idrett er
viktig for vår fysiske helse, trenger
vi kultur for psykisk friskhet og for å
finne kreative løsninger for hverdags
utfordringer i alle aldergrupper. Som
for eksempel Vinterfestivalen viser, er

min kone Flavia har vi vært firere ganger
i Kjøllefjord og reist litt rundt på Nordkyn
før vi flyttet hit den 26. februar. Når vi
fortalte folk i Troms eller Finnmark at vi
skulle flytte hit fikk vi bare høre hvilket
aktivt samfunn Kjøllefjord er og vi gleder
oss til å være en del av dette. «Hvorfor
kommer en bra utdannet person til en
småkommune», er det spørsmålet jeg hører ganske ofte. Jeg tror at det er en av de
mest spennende utfordringer å støtte
og utvikle kultur på bygdene.

KULTUR ER VIKTIG
kultur og idrett en identitetsskapende
faktor, og bidrar til engasjement og
dialog. Dette er viktig for å bygge ned
stereotypier og hindre misforståelser
som er avgjørende for et sunt samfunn.
I tillegg har vi i hele kommunen en
historisk forankret og unik kystkultur.
Som kultursjef vil jeg gjerne bidra til

at vi tilnærmer oss denne kulturen
gjennom å bygge enn bro fra gamle
tider til samtidsaktuelle spørsmål og
utfordringer. Kystkulturen ligner litt
på grensekulturen ved at den reiser
mange interessante spørsmål. Her i
Barentsregionen vet vi mye om kystog grensekulturer.
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Kjempetrivelig møljekalas
Tradisjonen tro ble det
møljekalas i år også på Lebesby
omsorgssenter.
Aud Oddrun Johnsen

Når sola titter frem etter mørketiden
og torsken kommer sigende inn til
kysten, blir det tid for møljekalas. Så
også i Lebesby, hvor det er blitt en årlig
tradisjon ved Lebesby omsorgssenter.
En tirsdag i februar dro aktivitør Anne
Teigen til Kjøllefjord og hentet torsk,
lever og rogn, og dagen etter fikk vi
nyte et herlig måltid. Nydelig fersk
torsk, med lever og rogn, ble tilberedt
og servert av vår flinke kokk Na.
Det smakte fortreffelig, og alle
koste seg. Det er hyggelig å nyte et
måltid sammen med flere. Kaffe, sang
og prat hører med, så nå er det bare å
glede seg til neste møljekalas om et år.
1. Aktivitør Anne Teigen skaffet de gode
råvarene.
2. Vår flinke kokk Na Yabuha tilberedte
torsk, lever og rogn til møljekalaset.
3. Beboerne på Lebesby omsorgssenter
fikk servert nydelig mølje, fra venstre:
Kjell Svendsen, Harry Larsen, Per Richard
Mathisen, Na Yabuha og Peder Nyborg.

NÆRING

PÅ NORSKTOPPEN

Ny hverdag som

melkebonde
Viggo Myhre har som første bonde i Lebesby, investert
og satt inn melkerobot i fjøset.
Odd Birkeland

Viggo Myhre driver gården Karlmyr
i Lebesby. Han overtok bruket i år
2000. Melkekvoten var da på ca. 65
tonn, men etter investeringer i flere
melkekvoter er i dag produksjonen
om lag 150 tonn. Fjøset har plass til
24 melkekyr og siden år 2000 har
Viggo Myhre drevet tradisjonell melkeproduksjon. Nå ønsket imidlertid
bonden å gjøre investering i en melke
robot, som vil gjøre hverdagen enklere.
Kort forklart fungerer denne slik at

Melkeroboten er
installert i fjøset
på gården Karlmyr
i Lebesby.

kua går inn i roboten og blir melket
uten at bonden trenger å være til
stede. Kua bestemmer selv når hun vil
bli melket. I snitt blir det ca. 4 ganger
i døgnet, mot normalt 2 ganger med
manuell melking. På denne måten vil
også melkemengden øke. Når kua går
inn i roboten får hun også automatisk
tilført kraftfôr.
Roboten gjør hverdagen enklere
for bonden som ikke er avhengig av å
måtte stille i fjøset til faste tider for

melking. Dette gir mer fleksibilitet
og hverdagen enklere som melke
produsent. Investeringen i en melkerobot kommer på ca. kr. 1,6 millioner og
dette er finansiert med lån og tilskudd
fra Innovasjon Norge.
Også på «Friborg gård» i Bekkar
fjord foretas det nå oppføring av et
nytt fjøs for melkeproduksjon der
det også skal installeres melkerobot.
Dette kommer vi tilbake til i et senere
nummer av bladet.

Bonde Viggo Myhre er
fornøyd med melkeroboten, og
vil få en lettere hverdag som
bonde etter dette.
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INFORMASJON FRA NORDKYNLEGENE
Vi gleder oss over en periode
med alle stillinger besatt
inkludert kommuneoverlegestillingen.
Jan Eggesvik

Fra 1/3-2016 er vi da 2 fastleger og
1 turnuskandidat både ved Kjøllefjord
legekontor og Mehamn legekontor. Vi har
allerede blitt en sammensveiset gjeng
og som man kanskje ser på bildet, er arbeidsmiljøet hos oss humørfylt og godt.
Vi vil i tiden fremover forsøke å gi
jevnlig informasjon til befolkningen i
Lebesby og Gamvik kommuner og vil
bruke Norsktoppen, web-sidene til
kommunene og ved Kjøllefjord lege
kontor er vi klare til å forsøke oss på Eportal som bl.a. inneholder mulighet for
timebestilling på nett, sms-bestilling av
resepter, e-konsultasjon mm. Vi forsøker også å få frem en webside for Kjølle
fjord. Hvis våre erfaringer blir gode, vil
Gamvik legekontor komme raskt etter.
Viktig informasjon vil også bli formidlet
til kommunenes web-sider.
OPPLYSNINGER OM LEGEVAKT
Befolkningen på Nordkyn har landets
lengste avstand til sykehus langs vei.
Avstanden mellom våre små bygde

samfunn er også svært lang. Været
som kan medføre, stengte veier og
stengt lufthavn i Mehamn gjør legevakta utfordrende, og legevaktlegene
innehar en av de viktigste og mest
ansvarsfulle stillinger i kommunene
våre. I tillegg til å gi rask og forsvarlig
behandling til pasientene, har vi også
vaktansvar for våre gode sykestuer/
sykehjem i Mehamn og Kjøllefjord. Vi
holder på med forskjellige oppgaver
ofte i store deler av døgnet. Med
de «nåløyene» myndighetene har
satt inn for å begrense sykehusinnleggelser er det av og til utfordrende
å være pasientenes forkjemper. Både
samtalene med de forskjellige sykehus,
nøyaktige innleggelsesskriv, og ikke
minst organisering av syketransporten
kan ta lang tid.
Vi forsøker å ha kort ventetid også
på mindre alvorlige henvendelser, men
må opp i alt sammen også sørge for at
vi får tilstrekkelig hvile, mat og ro gjennom vaktdøgnet slik at vi kan yte maksimalt hver gang de virkelig alvorlige
hendelser oppstår.
En utfordring vi ikke kan komme unna
er at Mehamn og Kjøllefjord må dekkes
av 1 lege. En utrykning til nabokommunen
i vakta kan være både slitsom og tidkrevende spesielt når vi har mye å gjøre på
vakta. Ved de mindre alvorlige hendelser

Foran fra venstre: Fastlege Marianne Andreassen (Mehamn), fastlege/kommuneoverlege Jan Arild Eggesvik (Kjøllefjord), helse- og omsorgssjef i Lebesby kommune, Muna
Larsen. Bak fra venstre; Fastlege Håkon Furu (Mehamn), fastlege Mari Oppedal Tokheim
(Kjøllefjord), fastlegevikar Camilla Helena Berggren (Kjøllefjord).

vil vi da ofte avgjøre at pasienten må
transporteres til legen og ikke omvendt.
Det betyr ikke at vi ikke rykker ut. Eksempelvis prioriterer vi pasienter som
er innlagt på sykestue/sykehjem og som
får behov for akutt legetilsyn. Vi har svært
god hjelp av våre dyktige sykepleiere
både i Mehamn og Kjøllefjord som alltid

Overlege Jan Eggesvik, Lebesby og Gamvik.

er tilgjengelige på våre interne vakttelefoner og som er med på vurderingene
som skal gjøres. Det er gode og velutstyrte akuttrom på begge helsesentre
og samhandling og samarbeid mellom
leger, sykepleiere og ambulansene er
unikt. Dette sier jeg fordi jeg i tillegg til
lang tjeneste i Finnmark også har vært
fastlege i Sør-Norge i 6 år. Ingen tvil:
Finnmark er best.
Vi forsøker også å prioritere syke
barn og noen ganger kan vi planlegge
«konsultasjonslister» i løpet av vakten
på begge steder. Men dette går ikke
alltid. Noen tilstander kan vurderes slik
at det er forsvarlig å vente til dagtid da vi
har relativ god dekning av øyeblikkelighjelp timer. Mer informasjon vil komme.
Denne gang presiseres at pasienter kan
få beskjed om å komme til Kjøllefjord/
Mehamn selv om det kan oppleves
ubehagelig. Ved behov benytter vi våre
gode ambulanser til denne transporten.
Avslutningsvis vil vi også opplyse om at
flere alvorlige tilfeller kan oppstå samtidig. Hvis vi da får inn pasientene på det
stedet vi er, kan vi raskt få til orienterende legeundersøkelse og starte både
akuttbehandling og eventuelt sykehusinnleggelser til beste for alle.

PÅ NORSKTOPPEN

1. MAKERSPACE
Slipp løs din indre Doktor
Proktor i det teknologiske hobby
verkstedet! Dette blir stedet for alle som
liker å forske, finne opp, konstruere og reparere.
2. LESEKROK
Et av ønskene fra deltakerne på bibliotek
workshopen var en god, gammeldags lesekrok.
Det er det gjort plass til i 2. etasje.
2. AVDELING FOR BARN- OG UNGE
Her skal det fylles med bøker for barn og
unge. Og på den blå fjellveggen
kommer det klatrevegg.

Slik blir det nye

biblioteket

Av Hege Johansen Illustrasjoner Steinsvik arkitektkontor

Nå skjer det ting på tomta! Grunnarbeidene er
unnagjort, og veggene reises i ekspressfart.
Planleggingen av innsiden er også godt i gang.
Folkebiblioteket får en real ansiktsløftning i de nye
lokalene. Det er interiørarkitekt Terese Simonsen som
har tegnet forslagene til planløsning og innredning.
Dette skal bli et bibliotek for alle – både for den som
ønsker en rolig lesekrok eller et sted å treffe kjente.
I tillegg får biblioteket klatrevegg og hobbyverksted!

Hytteplaner til offentlig ettersyn
Lebesby kommune har for
tiden to reguleringsplaner
for hytteområder til
offentlig ettersyn.
Odd Magnus Rasmussen
Erna Pettersen

I 2009 startet Lebesby kommune utarbeidelse av to reguleringsplaner for hytteområder.
Det ene var plassert i Lebesby og
det andre på Kunes. I forbindelse
med disse planene ble det under
offentlig høring gitt innsigelser til planen. Kommunen har nå
revidert planene for disse områdene og de er nå lagt ut på ny
offentlig høring.
Lebesby hytteområde inne
holder 15 enheter som ligger

langs eksisterende skogsveg inn
over Storelvdalen. Adkomst til
området blir fra avkjøringen fra
Fv 888 ved Bøgeberg landhandel og langs kommunal veg frem
til Øverbygd.
Kunes hytteområde inneholder 13 enheter som ligger
langs eksisterende veg inn til
foten av Stuorraskáidi. Adkomst
til området blir fra avkjøringen
ved Kunes kapell langs kommunal veg frem til Kunes gravplass
og videre langs privat veg frem
til planområdet.
Begge planene ligger nå ute
på offentlig høring. Planene kan
sees på kommunens hjemmeside og på servicekontoret på
biblioteket. Der vil også fristen
for innsendelse av merknader
være oppgitt.

Kunes er omgitt
av vakker natur.
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OFFENTLIG JOURNAL
PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

Etter flere måneder uten
postlister er disse nå å finne
på kommunens hjemmeside.
Anne Lill Falsen

Alle inn- og utgående dokumenter, til
og fra kommunen, skal registreres i
kommunens postjournal. For å gi
innbyggerne innsyn i kommunens
virksomhet publiserer vi postlister
på hjemmesiden. Listene publiseres
en gang pr dag, etterskuddsvis. En
del dokumenter vil være unntatt offentlighet grunnet innhold, og vi vil
da vise til lovhjemmel. For å sikre at
det ikke legges ut informasjon som
er unntatt offentlighet, blir alle postlister kvalitetssikret før publisering.

SAKSPAPIRER
OG PROTOKOLLER

PÅ KOMMUNENES HJEMMESIDE

Innbyggerne får nå enklere og
raskere tilgang til sakspapirer
og protokoller på kommunens
hjemmeside.
Anne Lill Falsen

Lebesby kommune har gjort en del grep
for at sakspapirer til de folkevalgte
organene publiseres på en enklere
måte. For innbyggerne betyr det at så
snart det er satt opp saksliste til et
møte, så legges det ut på kommunenes
hjemmeside. Her kan innbyggerne lese
de samme saksopplysningene som de
folkevalgte. For Lebesby kommune
er det også viktig at møteprotokoller
publiseres fortløpende etter møter,
slik at innbyggerne har mulighet for å
se hva de som er vedtatt.

Ny kommunestruktur?
Stortinget har vedtatt at alle
norske kommuner innen juni
2016 skal gå gjennom sin
egen struktur og vurdere om
den er egnet for å møte innbyggernes fremtidige behov,
og om innbyggerne er tjent
med at kommunen slår seg
sammen med en aller flere
kommuner.
Stine Akselsen

På bakgrunn av dette har Lebesby
og Gamvik fått laget en rapport som
belyser vesentlige sider av en sammenslåing. Denne rapporten konkluderer med at eventuelle endringer
i inntektssystemet er det største
argumentet for en sammenslåing.
Samtidig som det er potensiale for
besparelser på bla administrasjon.
På bakgrunn av denne rapporten
og usikkerhetene rundt et fremtidig
inntektssystem vedtok et enstemmig kommunestyremøte 19. januar
at Lebesby kommune skulle inngå
forhandlinger om intensjonsavtale
for kommunesammenslåing med
Gamvik kommune. Forhandlingene
skal være gjennomført til 15. mars
og resultatet skal behandles i kommunestyret 12. april
Vi vet ikke hvordan det nye
inntektssystemet vil slå ut konkret
for vår kommune, dette vil først

være klart når kommuneøkonomiproposisjonen legges fram nå i mai.
Som kommune kunne vi ikke
vente på at dette var klart. Det
ville da vært umulig å gjennomføre en prosess med forhandlinger,
politiske prosesser og innbyggerinvolvering på så kort tid, da endelig
vedtaket om en evt sammenslåing
må være gjort innen juni. Derfor er
disse prosessene startet allerede
nå, slik at vi har en reel mulighet for
å nå tidsfristen om vi skulle ønske
en sammenslåing.
Forhandlingsutvalget i Lebesby
som består av Stine Akselsen,
Bjørn Pedersen og Arnkjell Bøgeberg, har hatt flere møter med
forhandlingsutvalget i Gamvik kommune.
Forhandlingsutvalgene skal bli
enige om lokalisering, økonomi,
politisk organisering og hvor kommunesenteret skal være. Forhandlingsutvalget har ansvar for å få
fram et grunnlag, slik at både politikere og innbyggere kan ta stilling
til om man er tjent med en større
kommune.
Det er allerede bestemt av
kommunestyret at det skal avholdes folkeavstemning når de
økonomiske konsekvensene er
klarlagt. Det vil også gjennomføres
folkemøter. Forutsetningene for
dette er at man har et forhandlings
resultat, og at kommunestyret slutter seg til dette i april.

OPPVEKST

PÅ NORSKTOPPEN

Lærer om
trivselstiltak
i skolen
Trivselsprogrammet er et flott
verktøy både for elever og lærere
for å øke trivselen i skolen.
Anja Elvestad

På bakgrunn av en kjedelig skolegård,
og elever som hadde vært med på Trivselsprogrammet ved en annen skole,
diskuterte man i elevrådet om dette var
noe for vår skole. Våren 2015 bestemte
Kjøllefjord skole seg for å undersøke mer
om, for deretter å melde seg på Trivsels
lederprogrammet. I den forbindelse hadde vi kursleder her en dag i februar for å
kurse både lærere og elever.
OM PROGRAMMET
Med Trivselsprogrammet legger mobbefrie trivselsledere fra 4.-10. trinn til
rette for økt aktivitet i storefriminuttene. Våren 2014 benyttet 1000 skoler
i Norge, Sverige, Danmark og Island
seg av Trivselsprogrammet. Det er representert i alle landets fylker og i mer
enn 160 kommuner i Norge. 180 av
medlemsskolene er kombinert- eller ung
domsskoler.
Noen av trivselslederne som var på kurs, f.v. Linnea Bergmo, Ida Caroline Olsen, Aggi
Bredesen og Thea Normi Nikolaisen

TRIVSELSPROGRAMMETS MÅL ER Å
- fremme økt og mer variert lek/
aktivitet i storefriminuttene
- legge til rette for at elever skal kunne
bygge gode vennskapsrelasjoner
- redusere konflikter blant elever
- fremme verdier som inkludering, vennlighet og respekt
Kombinert med gode handlingsplaner eller programmer mot mobbing, er målet
at Trivselsprogrammet også skal kunne
bidra til å redusere mobbing. Skolene
oppfordres derfor til å ha egne opplegg
for å avdekke og håndtere mobbesaker.

Alle lærerne ved Kjøllefjord skole var samlet til trivselskurs.
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Nye omsorgsboliger og ny base for

1. Bygget sett fra «sjøsiden». 2. Nydelig utsikt fra de nye kontorene. 3. Pause-/møterommet. 4. Riika Joensuu og de andre i hjemmebasert omsorg var med på flyttesjauen .

15. februar var en merkedag
for hjemmebasert omsorg.
Da flyttet vi inn i nye lokaler
i andre etasje i nybygget i
Strandveien 201.
Lill Britt Myhre

Basen består av kontorene til
hjemmesykepleien, saksbehandler og
avdelingsleder. Sekretær for pleie og
omsorg har også flyttet inn sammen
med oss. Lokalene er moderne og

funksjonelle og vi trives kjempegodt med
et bygg som er tilpasset vårt arbeid og
de tjenester vi skal yte for befolkningen.
For å bevare ett godt inneklima og ta
våre på våre flotte lokaler har vi innført
«Svalbardsone» i basen. Besøkende bes
ta på skotrekk eller ta av uteskoene når
de kommer på besøk.
DAGSENTER
Dagsenteret er i gateplan og består av
et verksted, rom for å ta imot frisør og
fotpleier, dagligstue og oppholdsrom
for sosialt samvær og diverse dagsenter
aktiviteter. Aktivitør vil være ansvarlig

for drift mandag til fredag. Vi ønsker
å samarbeide med lag/foreninger og
frivillige for å få til et allsidig tilbud
for eldre hjemmeboende og beboerne i
omsorgsboligen
Det vil gå ut invitasjon til dette
samarbeidet om kort tid. Målet med
dagaktivitetstilbud vil være å stimulere
til og bygge opp under egenmestring
tilpasset den enkeltes funksjonsevne.
Et dagtilbud til hjemmeboende og
personer med demens kan også bidra
til at de som ønsker det kan bo hjemme
så lenge som mulig, og gi nødvendig
avlastning for pårørende som står i en
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hjemmebasert omsorg
Brannbilen står parkert og klar til utrykning.
Bilen står nå i et godt klima og utstyret blir
tatt godt vare på.

Ny brannstasjon
Lebesby underbrannstasjon har
fått ny brannstasjon. Politikerne
bevilget ca. 1,2 mill. til bygget,
som ble planlagt og satt opp ved
siden av vannverket i Lebesby.
Frank Pettersen

På stasjonens ene side vil den nye brannbilen være parkert og klar til utrykning.
Vaktmesterbilen vil være på den andre
siden, når vaktmester ikke er tilstede,
slik at denne bilen også kan brukes til
utrykning. Stasjonen er utstyrt med
garderobe, toalett og nødvendig utstyr
for service og vedlikehold. Den vil også
være garasje for vaktmester slik at han
kan utføre vedlikehold innendørs på biler
og annet utstyr.

5. Tiina Elina Sagen (t.v.) og Torill Pedersen er glad for at hjemmebasert har flyttet i nye lokaler.

krevende omsorgssituasjon. Mot
sjøen er det laget en sansehage
med grillhytte. Denne kan benyttes
av dagsenteret og beboerne i
omsorgsboligene. Beplantning og
ferdigstilling av hagen vil bli i løpet
av sommeren.
OMSORGSBOLIG
Nybygget består også av seks
omsorgsboliger slik at vi nå har
14 totalt i Strandveien 201. Alle
leilighetene er laget for å kunne
benytte sensorer / alarmer og
velferdsteknologi.

Omsorgsbolig er en bolig som
er tilpasset bevegelseshemmede
og tilrettelagt slik at beboeren skal
kunne motta heldøgns omsorg etter
behov. Omsorgsbolig tildeles etter vurdering av søknad, og boligen
er beboerens eget hjem. Beboeren
betaler husleie og mottar hjemme
tjenester på samme vilkår som for
a ndre hjemmeboende. Søknadsskjema for hjemmesykepleie, omsorgs
bolig og dagtilbud finnes på kom
munens hjemmeside eller kan fås
ved henvendelse til hjemmebasert
omsorg.

Fra å ha en garasje som var uisolert og
uten varme, er dette en stor forbedring
av beredskapen og arbeidsforholdene til vaktmesteren. Brannbilen er
utrustet med utstyr for brannslokking,
hurtigfrigjøring av personer fra biler,
skogbrannutstyr og en bårepakke med 4
bårer. Dette er utstyr det har vært bruk
for flere ganger.
Den nye stasjonen er en stor forbedring av
arbeidsforhold og beredskap.
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KULTUR

MUSIKALSK JU
forum for scenekunst kan feire med mange

1-2. Ragnhild Furebotten og Georg Buljo lagde stor stemning med sin oppjoika folkemusikk. 3. Khaled Harara og Marthe Valle presenterer

Klubben, som ble startet i august
2006 med formål å gi hovedsakelig
voksne utøvere et øvingstilbud,
har etter hvert blitt en veletablert
forening i Kjøllefjord.
Christoffer Holm Hansen

Jonny Olsen

Navnet gjenspeiler en grunntanke om å
favne flere sider ved scenekunst, men
fokuset har hele tiden vært på musikk.
Det har vært varierende antall medlemmer i klubben, men den har hele tiden
hatt en fast kjerne. I skrivende stund er
det tre band, alle med kvinnelig frontfigur, som øver fast i klubben. De frontes av

Helene S Moen, Linn Mørch Pettersen og
Anna Bygjordet.
Inntektene består stort sett av billettinntekter fra underholdningskvelder
i regi av klubben, samt utleie av utstyr,
musikere og lydmenn. Alle pengene som
kommer inn til klubben går ut til utstyr og
forbruksvarer som ledninger o.l. Som en
prøveordning skal Forum for scenekunst
i 2016 fylle den kommunale stillingen
som arrangementstekniker. Dette er en
tjeneste som lag og foreninger kan benytte seg av ved behov for assistanse med
lydutstyr og kompetanse.
I 2012 begynte Forum for scenekunst
for alvor å arrangere konserter. De

leverer årlig 10-15 konserter av høy
kvalitet, både fra katalogen til Nordnorsk
Jazzsenter og fra egne bookinger. Stedet
Kjøllefjord, crewet og ikke minst publikumet har i løpet av årene, spesielt med
Chrisfestivalen, fått et godt rykte og blitt
et attraktivt spillested.
GODT UTSTYR
Gode produksjoner krever godt utstyr. Etter å ha blitt tatt inn i varmen
hos Nordnorsk Jazzsenter har også
støttemidlene begynt å dryppe på klubben. I slutten av 2013 ble de tildelt
ca 220.000,- til innkjøp av lydutstyr. I
tillegg til støtteordninger har klubben

KULTUR

BILANT
musikalske godbiter
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Holyland. 4. Nytt PA-anlegg med mikser er tatt i bruk. 5. White Ascot kommer 1. mai. 6. Skikkelig balkanstemning med Guro von Germeten.

i slutten av 2015 vært i kontakt med
store deler av næringslivet i kommunen
og hentet inn støtte i form av reklamesalg. Så i begynnelsen av 2016 er det
kommet på plass et PA-anlegg med mikser med en kostnad på rundt 350.000,Det nye utstyret skal i hovedsak brukes
på puben, kinoen og i kirka. Med dette
utstyret på plass er klubben langt på vei
rustet til å tilfredsstille profesjonelle
raidere.
JUBILEUMSÅR
Klubben startet friskt med et lydkurs
den første helga i januar. Her deltok
mange av medlemmene i tillegg til rep-

resentanter fra ungdomsklubben, storbandet og konsertarrangører fra andre
steder i Finnmark. Så fulgte to konserter i løpet av januars siste uke, med
balkanske sjømannsviser fra Guro von
Germeten på mandag og oppjoika folkemusikk med Furebotn og Buljo SIIDA
på torsdagen. 14. mars settes fokuset
på mennesker i nød med den musikalske forestillinga Holyland. Dette er
en produksjon i samarbeid med Scene
Finnmark med artister som Marthe
Valle og Khaled Harara akkompagnert
av en gruppe utrolig sterke musikere.
Videre følger to tette konserter i
månedsskiftet april/mai. 30. april får vi

besøk av det kritikerroste soulbandet
The band called Oh fra Tromsø. 1. mai
kommer bandet White Ascot, et relativt nytt band med base i Tromsø. Både
vokalist Frida Lydia og trommis Mikael
kommer fra Sørøya i Finnmark.
Klubben planlegger en jubileums
konsert til høsten, men hva det blir er
foreløpig uklart.
Styret for 2016 består av Birger
Wallenius (leder), Jan Børre Pettersen
(nestleder), Christoffer Holm Hansen
(kasserer), Jonny Olsen (styremedlem)
og Anna Bygjordet (styremedlem).
Kjelfrid Kjølås og Kathrine Fjelleng Mikalsen er vara.
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Idrettslaget Nordkyn
Lørdag 6. februar 2016
kunne vi feire at det var 100 år
siden stiftelsesmøtet fant sted i
Skjøtningberg.

Deltakere på ungdommens landsturnstevne i Sandefjord 1989. Bak fra venstre: turnere:
Mauseth, Tone Bech. Trener: Edna Rasmussen. Reiseledere: Evy Krogh og Elly Larsen.
Krogh, Trude Krogh, Trude Nygård, Synnøve Angell. Foran fra v: Lene Sommervik, Stine

Cathrine Sandvær Larssen

IL Nordkyn ble stiftet i det fraflyttede fiskeværet
Skjøtningberg 6. februar 1916. Den første formannen het Sossa Klykken, og på den tiden var det høyst
uvanlig at en kvinne satt som formann. Alle protokoller fra denne tiden gikk dessverre tapt brann
høsten 1944.
100 årsdagen ble feiret med velkomsthilsen fra
lederen i idrettslaget på torget kl. 11.30. Etterpå
var det defilering og folketog opp til Kjøllefjord
idrettshall sammen med Lebesby sjøsameforening.
På idrettshallen var det kafé med kaker, kaffe og
loddsalg. Det var også muligheter for å kjøpe jubileumseffekter som termossett, lue, pannebånd og avis.
Lebesby sjøsameforening hadde også stand på
idrettshallen i anledning samefolkets dag.
IL Nordkyns mest aktive undergrupper er ski- og
skiskytergruppa og turngruppa. Begge fikk vist frem
noe av det de holder på med under arrangementet
på idrettshallen. Mens kaféen pågikk var det muligheter til å prøve skiskyting utenfor idrettshallen.
Skiskyttergruppa stilte med tre lasergevær. Dette
var populært og mange fikk prøve seg som skiskytter. Etter dette hadde turngruppa oppvisningen
«Flashmob», hvor også de voksne ble oppfordret
til å være med på dansen. På kvelden var det jubileumsmiddag, fyrverkeri fra moloen og fakkelbokser i
Kirkefjellet med skriften: NORDKYN 100 ÅR.
JUBILEUMSUTSTILLING OG JUBILEUMSAVIS
På galleri Christensen finnes en jubileumsutstilling
om IL Nordkyns historie. Der er det utstilt masse
flotte bilder, gamle ski og staver, fotballer, turndrakter, protokoller fra hovedstyret fra 1960 og fram til
i dag, samt mye mer. Se oppslag for åpningstider.
Som skrevet overfor har IL Nordkyn en egen jubileumsavis som man får kjøpt på ulike utsalgssteder
i Kjøllefjord (Bokhandelen, Mix-kiosken, Coop, Joker
og galleri Christensen) Der er det mye spennende
lesestoff fra idrettslagets 100-årige historie.
ET VARIERT PROGRAM I JUBILEUMSÅRET
Det ble i fjor nedsatt en jubileumskomite som har
vært veldig flinke. De har satt sammen et variert og
flott program for jubileumsåret 2016. Vi tror dette
blir kjempebra og håper at folk hiver seg med på de
ulike arrangementene!

Hoppkonkurranse i tredveårene.
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feirer 100 års jubileum
Elisabeth Lyngedal, Anne Margrethe Lund, Kine
Midterste rekke: Linn Merethe Rasmussen, Lene
Akselsen, Trine Hansen, Hege Johansen, Vibeke Larsen.

Jubileumsprogrammet
OKSEVÅGRENNET

v/ski- og skiskyttergr.

24. mars

KRETSRENN

v/ski- og skiskyttergr.

03. april

JUBILEUMSSKIRENN

til gl. hytte v/ ski- og skiskyttergr.

24. april

JUBILEUMSFEST

samfunnshuset v/ ski- og skiskyttergr.

24. april

JUBILEUMSOPPVISNING v/turngruppa

11. juni

JUBILEUMSSPINNING

v/spinningsgruppa

2. juli

NORDKYNMARSJEN

til Skjøtningberg v/Nordkyn Turlag

3. juli

QUIZ

v/jubileumskomiteen

INNEBANDY

bedriftsturnering v/ innebandygruppa

oktober

MEDLEMSFEST

på huset v/hovedstyre

oktober

VOLLEYBALL

bedriftsturnering v/«Fleskegruppa»

ADVENTSTREFF

v/turngruppa

27. november

ROMJULSMARSJ

v/ski- og skiskyttergr.

28. desember

JULETREFEST

Avslutning av jubileumsåret

28. desember

23. september

november

Programmet og mye mere kan dere lese om i Jubileumsavisa fra IL Nordkyn.

Nordkyns a-lag i 1947 av fin gammel
årgang. I bakre rekke fra venstre: Kåre Wik,
Inge Berg, Torleif Isaksen, Rolf Jonassen,
Leif Opsahl, Eilif Nystad, Oddmund
Andersen, Olav Rygh. Foran fra venstre:
Fritz Paulsen, Herulf Paulsen, Ingolf Nilsen.
Bildet er fra kampen Nordkyn – Berlevåg 2-2.

Jubileumsdagen startet med defilering fra sentrum til idrettshallen.

OPPVEKST
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Barneblikk
Sigrid Larsen

– OM Å VÆRE UNG I KJØLLEFJORD

8 filmskapere i alderen 7 - 12 år gjennomførte det
første «Barneblikk-kurset» med førsteamanuensis/
sosialantropolog i visuelle kulturstudiet Trond Waage.

F A K T A
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På dokumentarfilmkurs «BARNEBLIKK» våren 2015 ble fire
dokumentarfilmer skapt av filmskaperne i alderen 7- 12 år.
Filmpremieren var på Kjøllefjord kino 22. mai i fjor. Som de
to yngste foredragsholderne på Sjumilsstegskkonferanse i
Alta presenterte Timian Mathisen og Nikolas Rafael de Soûza
både filmen sin og prosjektet. Ny visning holdes i juni 2016.

På dokumentarfilmkurs

Spente filmskapere på filmpremære

I løpet av 6 hektiske kursdager ble 4 dokumentarfilmer til: «Beste i Kjøllefjord» av Timian Mathisen (7) og Nicolas Rafael de Soûza (8) og «4
venner» av Kurt Harald Antonsen (10), Patrick
Mathisen (11) Jim og Jonatan Joensuu (10).
PROSJEKTET «BARNEBLIKK»
Prosjektet «Barneblikk» er basert på «Ungdomsblikk» utviklet av Waage. Prosjektleder
var kommunepsykolog / psykologspesialist
Sigrid Larsen. Prosjektgruppe var forebyggende barne- og ungdomsteam ved PPD v/ Hjørdis
Mauseth, Nordkyn barneverntjeneste v/Yvonne
Fallsen og Åshild Pedersen. Finansieringskilder:
Lebesby kommune v/ kulturavdelingen, Mental helse Lebesby, Lions Club Kjøllefjord og
Fylkesmannen i Finnmark. Vi voksne kan prate
og prate, men hvor ofte hender det ikke at vi
prater oss bort uten å skjønne hva som egentlig
foregår i barnas verden? Gjennom «Barneblikk»
ble vi generøst invitert inn i barnas verdens og
fikk et litt annet perspektiv på hvordan det kan
være å være ung i Kjøllefjord.

«Vi koste bort uvennskap og imorra e
vi vænna igjen.» Kurt-Harald Antonsen

Filmgjengen utenfor kinoen. Fra venstre øverst: Sigrid Larsen, Patrick
Mathisen, Leon Bredesen, Jonatan Emil Joensuu, Eilert Jenssen og
Trond Waage. Fra venstre foran: Timian Mathisen, Nicholas Rafael de
Soûza, Jim Ivar Joensuu og Kurt-Harald Antonsen.

Samtale på fjellet

SJUMILSSTEGSKONFERANSE I ALTA
De to yngste representerte filmteamet på Sjumilsstegskonferanse i Alta 27. oktober 2015.
De to sang og fikk hele salen på over 100 fagfolk i Finnmark til å reise seg og danse til sangen om barnekonvensjon. De hadde et rørende
kjærlighetsbudskap som fikk mange tårekanaler i salen til å åpne seg.
NY VISNING OG VIDEREFØRING AV PROSJEKT
Det var mange som ikke fikk sett disse unike
filmene med glimt inn i barnas verden om
hvordan det er å vokse opp i Kjøllefjord. Derfor
ønsker vi å invitere til ny visning i juni 2016 og
håper mange kan komme da. Ny visning vil trolig
være i forbindelse med en fagdag. Det vi håper
på nå er videreføring av prosjektet i Lebesby
kommune. En av filmskaperne skal være i gang
med ny film – som kanskje kan vises på neste
visning i juni 2016.

LOKALHISTORIE
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Til Kjøllefjord
for å gjøre seg rik

Kjøllefjord høsten 1963

Året var 1963. Endelig ferdig med fire-årig lærerutdanning
på Elverum. Nå ventet det store eventyret. Nygift, med stor tro på egen
fortreffelighet, med en betydelig gjeld og en ubetydelig handbagasje,
lå framtida og mulighetene åpne.

Einar Klungnes i samarbeid med Sonja Pettersen

Mens jeg studerte, hadde jeg søkt om,
og fått, såkalt nordnorgesstipend. Det
forpliktet meg til minst tre år i NordTroms eller Finnmark. Husker ikke hvor
mye det var, men trolig rundt tusen
kroner de to siste studieårene. Men
med et studielån på 4.000 kroner årlig, var det et betydelig og velkomment

tilskudd. Som lærer i Finnmark fikk vi
finnmarkstillegg på 3.000 kroner årlig. Så nå skulle vi nok få økonomien i
balanse igjen.
NSB brakte oss med motorvogn
fra Evenstad til Trondheim. Svigerfar,
som arbeidet på jernbanelinja, snudde
ryggen til motorvogna da den passerte

arbeidsstedet hans. Han ville nok ikke
vise at tårene kom da hans eneste
datter reiste hjemmefra for godt. Fra
Trondheim med buss til Værnes, derfra med fly til Bardufoss. Derfra passet det bra å besøke søster i Målselv,
men dessverre var hun på sykehuset i
Tromsø for å føde.
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På muren sitter fra v: Dagmar Meyer, Else Klungnes, Arne Meyer, ukjent og Elisabeth Meyer. I vogna ligger Oddleif .

Så ble det fly fra Bardufoss til
Banak/Lakselv. En DC3, alias Metropolitan. Det flyet likte jeg godt. Når
det svinget, la det seg godt over på
siden slik at vi så rette ned på hustakene i Nord-Troms og Finnmark.
Fra Lakselv var det lokalbåt til Kjøllefjord. På båten traff vi kommende
kolleger; Randi og Geir Liland. De var
godt kjent i Kjøllefjord, og de hadde
også kjennskap til klassen jeg skulle
få, - 7b. Hentydningene jeg fikk, lovet
ikke godt – det var visst den verste
klassen på skolen. Men jeg lot meg
ikke skremme. Stjernepedagogen
visste godt hvordan han skulle takle
skoletrøtte elever. Kameratskap var
stikkordet. Jeg skulle bli venner med
elevene; vi skulle samarbeide. Enkelt
og greit. Men ikke alle var interessert
i vennskap og samarbeid, så da jeg
etter 14 dagers pedagogisk virksomhet fant meg selv på gangen sammen
med en av «vennene», begynte troen
på stjernepedagogen å blekne. En
hårdott fra elevens hode befant seg i
min høyre hånd.Etter denne episoden
hentet jeg brosjyrer fra forskjellige
utenlandske universiteter som tok

inn studenter uten realartium. Det var
legestudiet som fristet. Men det ble
med brosjyrene. Noe norske pasienter sikkert skal være takknemlige for.
Jeg husker ikke hvordan vi ble mottatt da vi kom til Kjøllefjord. Trolig var
det skoleinspektør Berge Wikeland
som loset oss til Galgeneset hvor vi

skulle losjere hos Kaja Sjøveian. Husker ikke om det var Reidulf Lorentsen
eller Artur Farstad som kjørte oss
med hest og vogn. Det var ikke all verden vi hadde med oss: En tre-skuffers
kommode, et par kofferter og noen
bager/vesker. I tillegg til pappesker
med bøker.

Kaja Sjøveians hus hvor vi bodde første året

LOKALHISTORIE

Leiligheten hos Kaja var heller
ikke overmøblert: Stue med sofa,
en lenestol og et lite salongbord.
Kjøkken med et respateksbord og
to stålrørstoler. På soverommet
fikk kommoden plass i tillegg til en
divan. Men nygifte som vi var, opplevde vi ikke divanen som ubehagelig
trangbodd. Kommoden er for øvrig
fortsatt (2015) i bruk. Huset var
vertikaldelt; i andre enden bodde
radioreparatøren Roald Olsen. Han
hadde verksted i kjelleren under vår
leilighet. Doet var også i kjelleren under trappa. Der var det svært trangt.
Når vi skulle dit, måtte vi ned i hukstående og rygge inn med buksa nede.
Men det gikk greit med litt trening.
Blant kollegene var det nok Elle
og Joralf Berg vi hadde hyppigst
samkvem med. Også Randi og Geir
omgikkes vi ofte. Geir var en sjøens
mann, og vi hadde mange turer med
nordlandsbåten hans. Randi og Else
hadde sin store glede av diverse
husflidsarbeid. Årets høydepunkt var
når de fikk varer fra Panduro Hobby i
Danmark. Da Marit Dombu og Torgald
Røe kom høsten 1964, ble vi også
mye sammen med dem. Vi hadde
gått i samme klasse på lærerskolen.
Jeg fant meg fort ganske godt til
rette på skolen. Skolen hadde 14 klasser. Rektor (skolestyrer) var Osvald
Nyberg. En person jeg kom til å sette
stor pris på. Jeg mener at det også var
framhaldskole. I tillegg var det 2-årig
realskole der Arne Meyer var rektor.
Sammen med ham var Bernt Aase,
opprinnelig advokat. Han var en myndig herre, men en svært hyggelig kol-

PÅ NORSKTOPPEN

Bildet er tatt da vi var på Lebesby og hadde skoleråd (muligens i 1965). På trappa fra v:
May Elisabeth Andersen, ukjent, Marit Traavik, ukjent, ukjent, Harald Pettersen, ukjent,
Torgald Røe (gjemt bak) ,Joralf Berg og Marit Dombu

lega. Edmund Wallenius var vaktmester og kona Gerd en stødig kollega.
Da vi sammen med Bernt Aase
feiret 50-årsdagen den 22. november 1963, kom meldingen
om drapet på John F. Kennedy.
Alle lærerne var samlet hos Aase,
og det ble en merkelig stemning.
Men det var en person i kollegiet
som ikke må glemmes, nemlig Tordis
Kjølås Karlsen. En institusjon! Hun lot
seg ikke pille på nasen, men var nok
elsket av elevene da de fort følte at
hun var svært omsorgsfull. Geir Liland, som hadde studert i Frankrike,
startet et franskkurs for interesserte
kolleger, og Kjølås-Karlsen meldte
seg på. Geir gav oss «lekser» fra time

20. mars 1965 gikk skredet.

til time, men det var ikke alltid vi hadde lagt alt for stor flid i arbeidet. Da
slo Tordis i pulten og forkynte at det
minste vi kunne gjøre når Geir ofret
fritid på oss, var å gjøre heimearbeidet. De fortalte at da hun flyttet inn
i nytt hus, hadde hun kjøpt en Jøtulovn. Den studerte hun både ut- og innvendig. Hun var ikke fornøyd med de
tekniske løsningene, og sendte brev
til fabrikken med tegninger og forslag til forbedringer. Det resulterte i
at fabrikken endret ovnen etter hennes tegninger. Aldrik, mannen hennes,
var fisker, men han hadde gått i land
da vi kom dit. Jeg husker Tordis Kjølås
Karlsen med glede og stor respekt.
Sommeren 1964 reiste vi sørover
på ferie. Divantilværelsen hadde
sin pris; - Else var blitt gravid, og vi
skjønte at det ville bli vanskelig å
reise heim den neste sommeren. Vi
måtte imidlertid flytte fra Galge
neset; Kaja skulle komme tilbake og
måtte ha leiligheten selv. Vi plasserte
derfor møblene (hadde kjøpt oss en
sovesofa!) på lærerrommet på skolen
i sommerferien. Men da vi kom tilbake etter ferien, hadde ikke Wikeland
greid å finne ny leilighet til oss. Det
resulterte i at de første dagene i det
nye skoleåret bodde vi på lærerrommet. Tobias Sørbø ble redningen. Vi
fikk leie andre etasje i boligen som
var tiltenkt montører i kraftlaget.
Der bodde vi de to siste årene i ei
leilighet som var både romslig og
i god stand. I første etasje bodde
lærerparet Arnhild og Odd Mørland.
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I desember kom Oddleif til verden.
Det var en langvarig og hard fødsel på
sykestua. Det var den tilårskomne og
erfarne jordmora Inger Henningsen som
bistod under fødselen. Så fulgte uker
med kolikk og nattevåk. I romjula skulle vi
til Mehamn med Høyres julerevy, og Arnhild og Odd Mørland skulle ta hand om
Oddleif. Da vi kom tilbake, var gutten blitt
kvitt kolikken, og den kom aldri tilbake.
Fødselen ble for øvrig behørig feiret. Geir
inviterte på rypefest, og Marit og Torgald
kunne by på reinsdyrsteik. Dessverre
var låret av en bukk i brunst, og lukta var
gjennomtrengende. Kan ikke huske at
smaken var vesentlig bedre enn lukta.
Marit og Torgald måtte også stille med
husrom da Oddleif skulle døpes. Det var
den helga da fiskebruket til Skjenken gikk
på havet og Ingvald Skjenken omkom.

I 2014 var det lite igjen av fiskebrukene som sto i 1963/64, da dette bildet ble tatt.

Nybakte foreldre på trilletur våren 1965.

Da vi kom til Kjøllefjord i 1963, var
Endre Hove eneste lege i Lebesby kommune. Han hadde ansvaret for et distrikt uten veier. Det var sjøen som var
veien, og han hadde nok mange tøffe
turer i storm og snøfokk vinterstid.
Skyssbåten «Peder Holt» med Jakob
Axelsen som skipper fraktet legen
trygt fram til ventende pasienter.
På tannlegekontoret var det Liv
Selnes Einarsen som hadde kontrollen.
Ei traust dame som visste hva hun ville.
Hun var nok en dyktig tannlege, men
hadde ord på seg for å være hardhendt.
Selv erfarte jeg henne som grei og hyggelig, og hun både plomberte og trakk
tenner på den unge pedagogen.
Våren 2014 fikk jeg være med
Helge Christensen på bobiltur til Kjøllefjord. Det ble en minnerik tur. Av de
gamle kollegene fikk jeg hilse på Geir i
Dyfjord. Også han var blitt en gammel
mann. Sonja Pettersen, som mange
timer trofast trillet på Oddleif, fikk
vi tilbringe en veldig hyggelig kveld
sammen med. Jeg traff også Roald
Johan Andreassen og søstrene Sørbø.
Mye var forandret i Kjøllefjord på
de 50 årene som var gått siden jeg
bodde der. Jeg savnet livet på kaiene.
Der var det blitt nesten spøkelsesaktig stille. Mange av de jeg kjente og
husket fra den gang, var enten døde,
eller de hadde flyttet. Hadde gledet
meg til å besøke kirkegården; - regnet med at jeg kjente mange av de
som var kommet til veis ende. Men
snøen lå dyp tidlig i mai, og det var
bare de høyeste gravstøttene som
stakk opp av snøen.

LOKALHISTORIE
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I fjæra ligger m/k «Varfjell». Her lå den i over ett år før kommunale arbeidere fra Kjøllefjord brannvesen satte fyr på den.

Utviklingsplan for fiskerihavnene
Nordkappregionen havn
IKS har på høring et
strategidokument for
utvikling av fiskerihavnene
i kommunene Nordkapp,
Lebesby og Porsanger.
Toril Svendsen

Nordkappregionen Havn (NH) IKS
har en rekke fiskerihavner i sin region. Flere av disse er forholdsvis
store med stor aktivitet, mens
andre har mindre aktivitet og
utviklingsmuligheter. For å kunne
prioritere midler til utvikling
av fiskerihavnene bedre, er det

viktig å ha oversikt over helheten
i regionen. Derfor er det utarbeidet en oversikt der en har kartlagt
aktivitetsnivået og utviklingsprosjektene i de ulike havnene, samt
ilandført kvantum og sysselsetting på landsiden.
Nordkappregionen Havn IKS
har begrensede midler til rådighet. En tydeligere strategi for
regionens fiskerihavner vil føre til
en tydeligere prioritering av havneselskapets ressurser. Det er derfor
viktig at det blir en tilfredsstillende
prosess hos eierkommunene før
dokumentet endelig vedtas.
Første trinn var behandling av
dokumentet i styret i NH. I og med

dette berører alle tre kommunene,
får disse komme med sine innspill
til strateginotatet. Strategi
dokumentet ble etter NHs styrebehandling derfor oversendt til de
enkelte kommunene for behandling. Innspillene fra kommunene
saksbehandles deretter av havne
fogden for 2. gangs behandling
med nytt saksfremlegg til NH’s
styre. Saken oversendes deretter
til havnerådet for vedtak.
I Lebesby kommune har strategi
dokumentet blitt sendt til fiskar
lagene og fiskekjøperne, samt vært
til behandling i Lebesby Kjøllefjord
havn KF. Saken skal videre til
behandling i kommunestyret i april.
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Barnehagedagen i Galgenes
Årets barnehagedag 1.
mars hadde god språk
utvikling og høytlesning
som tema.
Lise Rasmussen

Hvert år arrangerer Utdanningsforbundet, Foreldreutvalget for
barnehager og Fagforbundet
barnehagedagen. I år handlet den
om barnehagens arbeid med å
sikre barn en god språkutvikling
med særlig vekt på å lese høyt
for og med barn. Formålet med
selve dagen er å synliggjøre hva
barn får oppleve, erfare og lære i
barnehagen, og det pedagogiske
arbeidet som gjøres.
Galgenes barnehage hadde
åpen barnehage hvor vi inviterte

Inne på Harestua (1-2 år) er
barna kjempeglade i bøker. De
liker å se i bøker, spise bøker og
å bli lest for. Vi har mange fine
bøker med fine bilder, og de er
alle godt brukt. Vi vet at bøker er
en forbruksvare for små barn, og
vi kan lett se hvilke bøker som er
favoritter.
På Revehiet (2-3 år) har barna begynt å dramatisere bøkene
og fortellingene de leser. På forrige felles samlingsstund var det
noen av barna på revehiet som
dramatiserte «Bukkene Bruse»
til alle de andre barna. De bruker
også bøker mye i samlingsstund,
og har en lesekrok der barna har
tilgang til bøker hele tiden og har
voksne som er flinke til å lese for
dem.
Maurtua (4-6 år) har lesestund

«En god bok er som en trampoline for
fantasien. Den gir tanken noe å hoppe
og sprette på» Tor Åge Bringsverd
Barna på Maurtua fremførte en instrumentkonsert under

foreldre/foresatte, politikere og
flere for å feire barnehagedagen
sammen med oss. I år hadde vi
også noe ekstra å glede oss til,
da Hanne Øien kom på besøk
for å lese «Hva gjør katten om
natten?» Det er en fin barnebok
på rim, som handler om katten
Mette og hva hun gjør når vi andre sover på natten.
I vår barnehage begynte vi
allerede 5. oktober å jobbe med
temaet språkutvikling. Da hadde
vi et kurs som het «snakk med
meg, lek med meg, les for meg».
Dette kurset ble starten på en
større satsning i Galgenes barnehage som handler om språkmiljøet og språkstimulering. De
ulike avdelingene jobber alle forskjellig med temaet og forskjeller
blir det jo også naturlig i forhold
til forskjell i aldersgruppene.

nesten daglig, bøker tilgjengelig,
samlingsstund som omhandler
bøker, eventyr og historier. Her
dramatiserer barna også kjente
og noen mindre kjente eventyr.
3 og 4-åringene inne på
Maurtua lager for tiden en
historiebok. De elsker å tulle
med ord, rim og regler (fis er en
gjenganger). Årets førskolegjeng
(8 stk.) holder på med å lage
en egen bok som handler om
vennskap.
Gjennom hele året jobber vi
med språk, litteratur, kommunikasjon, tekst og mange andre
spennende områder. Vi prøver
også å få til turer innom biblioteket
i ny og ned. Barnehagedagen er en
fin måte å vise folk utad akkurat
hvordan vi jobber med dette. Noen
som kanskje ikke alltid er like synlig i en travel hverdag.

Barnehagen har mange fine bøker som er flittig brukt.
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barnehage

Nyetablert demensforening
Den nystartede
demensforeningen
har allerede fått i gang
Pårørendeskole med
mange viktige tema for
pårørende til demente.
Berit Sørbø

I et håp om å bedre forholdene for
både demente og deres pårørende, ble det i høst tatt et initiativ
for å danne en demensforening i
Kjøllefjord/Lebesby. Nasjonal
foreningen for Folkehelsen med
aktivitetskoordinator Kirsten
Greiner Ovesen med flere, kom
hit for å orientere om organisasjonens arbeid på dette feltet.
Mange møtte opp, både helsearbeidere, pårørende og politikere.

med demens og deres pårørende
og kommunens tilbud (både offentlige og frivillige). Vi vil også
prøve å få tak i en ekstern foreleser som kan inspirere oss til å arbeide videre med f. eks. sosiale aktiviteter. Vi har gitt et gratis tilbud
om å delta på Pårørendeskolen, og
vi har hatt et oppmøte på mellom
5 og 10 personer pr gang. Flere
av øktene innleder med en video
som gir utgangspunkt for samtale
etterpå. For mange pårørende er
det viktig å utveksle erfaringer og
problemstillinger. Det er godt å
prate med noen som skjønner hva
man står i, selv om sykdommen
arter seg forskjellig fra person til
person.
I tillegg til Pårørendeskolen,
har vi hatt to kosekvelder med visesangeren Leo Leonhardsen fra
Kjøllefjord. Dette har vært veldig

«Vi kan alle gjøre en forskjell for noen»
Berit Sørbø

den nasjonale barnehagedagen tirsdag 1. mars.

Det var enighet om at Lebesby burde ha sin lokalforening
og på neste møte ble det valgt et
interimsstyre bestående av Aud
Eidså, Berit Sørbø og Mary-Ann
Mikkelsen.
Det var viktig å få i gang en
pårørendeskole før utgangen av
året. Kommunen søkte om midler
og vi rakk to økter før årsskiftet.
Etter nyttår har vi hatt tre økter.
Emnene har vært sykdomslære,
kommunikasjon med demente, pårørendes opplevelse og egenomsorg, rettigheter for personer

populært, både blant pasienter og
andre besøkende.
Vi har store forhåpninger til
det nye omsorgsenteret i Kjøllefjord. Vi håper det kan bli et fungerende dagsenter for hjemmeboende demente. Videre trenger
vi innspill på arbeidsoppgaver til
Demensforeningen, og vi vil gjerne ha flere medlemmer! Kontakt
leder Aud Eidså på telefon 97 96
48 81. Du er hjertelig velkommen
til å delta i vårt arbeid, selv om du
ikke har demente i familien. Vi kan
alle gjøre en forskjell for noen.

Interimstyret i Lebesby demensforening. F.v. Aud Eidså, Berit Sørbø og Mary-Ann Mikkelsen.

Bøker og kosetid sammen med Lise Rasmussen.
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Nå er det omtrent 10 år siden
den siste eleven gikk ut av
skolen på Veidnes.
Lise Birgitte Øfeldt

Skole på Veidnes

Anbudskonkurranse
Kommunen har lyst ut anbuds
konkurranse på bygging av 10
utleieboliger i Kjøllefjord og 6
utleieboliger på Lebesby.
Harald Larsen

Anbudsfristen på bygging av utleieboliger er satt til 4. april. Kommunen
skal ha tildelingsrett for 8 av leilig
hetene i Kjøllefjord og 4 i Lebesby i

20 år. I denne perioden vil kommunen
kunne inngå avtale om leie av disse
leilighetene for å avlaste risikoen for
utbyggerne. Husbanken har en egen
tilskuddsordning for utleieboliger.
Den krever at leilighetene er i henhold til husbankens standard, og det
har også vi satt som krav i anbudet.
Leilighetene skal inngå i kommunens
samlede masse av utleieboliger, og
utbyggingen skjer for å imøtekomme
et behov for de som er vanskeligstilt
i boligmarkedet. Kommunen kan
naturligvis ikke holde alle som ønsker det med bolig.

Skolen ble i forbindelse med dette
lagt ned og ny skolekrets vedtatt. Det
er derfor en historisk begivenhet når
skolen åpnes for drift høsten 2016.
Så langt er det i underkant av 5 elever
som vil benytte seg av skoletilbudet
på Veidnes. I tillegg vil det bli etablert et samarbeid med Porsanger
kommune og Børselv skole som etter
planen skal åpnes for skoledrift i løpet
av våren 2016.
Skolen skal drives i den gamle
skoledelen og inngå i en samlokalisering med post og butikk. Basert på
møte med Veidnes bygdelag og befaringen som kommunen gjennomførte
i juni 2015, er det all grunn til å tro
at dette vil bli en bra ordning for alle
parter.
Sektor for oppvekst vil i månedene
som kommer arbeide for at alt skal
være klart til skolestart høsten 2016.
Skolebygget skal oppgraderes, og det
skal kjøpes inn utstyr og møbler. Vi
håper at både skolebygg og ansatte
skal være på plass i begynnelsen av
juni, slik at elever og foreldre kan bli
kjent med skolen og ansatte. Lebesby
kommune håper at åpning av skole på
Veidnes vil bidra til at flere barnefamilier flytter til bygda.

VIRKEMIDLER FOR BOLIGBYGGING
I Norge er hovedregelen at folk skal
eie sin egen bolig. Det er lagt opp til en
rekke virkemidler for nettopp det fra
lokale og sentrale myndigheter. Det
gjelder også her i Lebesby kommune.
Vi har subsidierte tomter, tilnærmet fri
tilknytning til vann og avløp (i utbygde
felt) og tilskudd til de som bygger ny
bolig (dobbelt tilskudd der huseier selv
må sørge for vann og septikk). Vi tilbyr
også startlån som toppfinansiering og
det er for tiden historisk lave renter i
bankene. De som har tenkt tanken på
egen bolig, bør kanskje realisere det nå,

NÆRING
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Havbruksdagen fikk besøk av mange spennende foredragsholdere: f.v.
Stine Akselsen (Lebesby kommune), Zsolt Volent (Sintef), Bjørn-Steinar Sæther (Nofima), Frank Bakke-Jenssen (Stortinget), Rita Hannisdal
(NIFES), Sofus Olsen (Mattilsynet), Mia Høgi (Fiskeridirektoratet), Eirik
Frøyland (Fylkesmannen i Finnmark), Julie Døvle Johansen (WWF), Arvid
Pedersen (Grieg Seafood Finnmark), Majliz Berget (Finnmark fylkeskommune), Olav Andreas Ervik (SalMar)

Havbruksdagen
Lebesby kommune arrangerte en temadag om
oppdrett og smolt onsdag 2. mars.
Toril Svendsen

SalMars konserndirektør oppdrett Olav
Andreas Ervik (t.v.) svarer på spørsmål fra
kommunestyrerepresentant for Miljøpartiet De
Grønne Jan Børre Pettersen (t.h.)

alt ligger til rette – kanskje bedre enn noen gang.
UTLEIEMULIGHETER
Kommunen oppfordrer også de som har muligheten til å leie ut sin bolig, eller lage en liten
leilighet for utleie om å vurdere det. Det er behov for boenheter, både for korttid og langtids
leie. Vår utleieavdeling sier at det er mest etterspørsel etter små leiligheter. Det er for tiden
lave renter både på utlån og innskudd, så kanskje etablering av leilighet i boligen kan være et
smart trekk for noen. Tenk over det.
Kommunen har lyst ut anbudskonkurranse på bygging
av nye utleieboliger, her et eksempel fra Alta.

Oppdrett og smoltproduksjon er
en viktig næring i Lebesby, som
sysselsetter rundt 60 personer.
Samtidig ser vi at næringen også
har utfordringer og at mange
er opptatt av konsekvenser
for fiskeri og miljø. Det er også
Lebesby kommune. Målet med
temadagen var derfor å få belyst

hva myndighetene legger vekt på
i behandlingen av søknader om
nye lokaliteter, hvordan miljøkrav
følges opp, hva næringen selv ser
som muligheter og utfordringer
og få frem noe av forskningen
som skjer. Konferansen hadde 12
foredragsholdere og i overkant
av 50 deltakere.
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RENOVASJONSGEBYR
Det er innført nye rutiner for fakturering for tømming av slamavskillere.
(Vedtatt av kommunestyret i desember 2015.) Tidligere ble hele
beløpet fakturert på en regning. Fra
og med i år blir dette beløpet delt
på 8 terminer over 2 år.Tømming av
tankene vil bli utført som normalt
annethvert år. Tankene som ble tømt
i 2015, vil bli fakturert i sin helhet i
løpet av 2016.

TEKNISK ETAT
Teknisk etat har flyttet kontorlokaler. De befinner seg nå i lokalene
hvor hjemmebasert var tidligere på
helsesenteret, i andre etasje. Dette
gjelder: teknisk sjef, driftsleder
anleggsdrift, driftsleder bygg og
avdelingsingenør.

VI GRATULERER

Årets butikk på Kunes
Kunes Opplevelse og Handel
fikk prisen for Årets butikk
utdelt av det statlige Merkurprogrammet for utvikling av
distriktsbutikker.
Matkroken-butikken på Kunes er ikke
stor. Men den drives godt og har en
positiv utvikling både når det gjelder
omsetning og lønnsomhet. Vareutvalget er godt tilpasset markedet, og
butikken fungerer som en sosial møteplass i lokalsamfunnet, heter det
i juryens begrunnelse. Butikken har

tilleggstjenester som post i butikk,
tipping, medisinutsalg, utleie, kommunal informasjon og kaffekrok med
vaffeljern og grill. Bjørg Masternes
har satset på å utvikle og oppgradere
butikken til beste for lokalsamfunnet
og besøkende. I tillegg til butikken
har Bjørg sammen med ektemannen
Kjetil Hanssen satset på campingplass med blant annet servicebygg
og lavvoer. Nå er det mange som
har vognene sine stående på Kunes
året rundt. Det har gitt butikken ekstrainntekt og mange ekstra kunder.
Kilde: Merkur-programmet

UKM
I januar var unge arrangører fra
hele fylket på kurs i Alta, og også
noen fra Lebesby kommune. Tidlig
i februar var UKM-arrangørene på
skolebesøk på Kjøllefjord skole i 5.10. klasse for å informere om UKM.
UKM Lebesby arrangeres 12. mars i
år (men på grunn av trykking kan vi
ikke få med noe fra arrangementet i
denne utgaven av På Norsktoppen).

Noen av arrangørene: Sanna
Lillevik og Marcos Zuniga.
Foto: Anna J. Wallenius

Bjørg Masternes (i midten), eier og daglig leder av Kunes Opplevelse og Handel AS,
mottok prisen for Årets butikk fra Merkur-programmet. T.v. Merkur-konsulent Elisabeth
Gamst Mathiesen og t.h. daglig leder Helge Schei i Merkur-programmet.
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KULTUR

Kattevask
– et annerledes bokbad

De om lag 30 fremmøtte fikk
oppleve et litt annerledes bokbad
da Hanne Arnrup-Øien presenterte
sin andre barnebok.
Toril Svendsen

Boka som heter «Hva gjør katten om natten?» handler om hva katten Mette bedriver
tiden med når vi andre sover. Boka er illustrert av Zlatina R. Petkova. Bokbadet bød
på kattemuffins, opplesning og utlodding og
barna fikk male sammen med Zlatina.
1. Kattevaskdamene, f.v. Gøril Søndrål, Zlatina
R. Petkova, Hanne Arnrup-Øien
2. Gøril Søndrål var en særdeles kul bakgårdskatt.
3. Barna fikk male sammen med bokillustratør
Zlatina R. Petkova.
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BOKKAFÉ

MED KONKURRANSER OG AKTIVITETER
Leder for barnegruppa Sissel Jenssen, sammen med f.v. Elisabeth Bøgeberg, Alexander
Bøgeberg (bak), Michelle Nilssen, Sindre Eriksen, Alice Teigen og Elias Teigen.

Bokkaféen «Det lille kulturhus»
ble arrangert på Lebesby bygdetun
onsdag 10. februar med stor
suksess.
Aud Oddrun Johnsen

Yatzymester Sindre Eriksen
slo alle i den spennende Yatzy-finalen.
Heldige finnere av den rosa lesehesten
var Mette Molteberg og Rebekka
Teigen.
Na Yabuha hadde stilt ut
nydelige malerier.

Aktivitør Anne Teigen og Nils Borge Teigen
stod for dette arrangementet. Her fikk man
lese og låne bøker, strikke, diskutere og nyte
nydelige malerier som var signert av Na.
Konkurranser var det også, blant annet skulle den rosa lesehesten finnes og en
liten premie ble utdelt til den heldige finneren. Aller størst interesse vakte Yatzymesterskapet, med uttakning, semifinale
og til slutt finale. Det var 5 deltagere i den
spennende finalen. Alderen på finalistene
var varierende og overraskelsen var stor
da den yngste gikk av med seieren. En stolt
gutt slo alle og fikk en velfortjent premie. Så
nå må vi hive oss i trening for å slå mesteren
på neste bokkafé.
SER FREM TIL NESTE BOKKAFÉ
Det var ca. 50 som besøkte «Det lille kultur
hus», deriblant en del barn som fikk kose
seg med saft og kaker. Ungdomsskolen ved
Lebesby oppvekstsenter solgte kaffe og
kaker. Det ble litt tilskudd i kassa til skoleturen. En hyggelig ettermiddag og vi ser nå
fram til neste bokkafé.

