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Ved denne handling viste de sitt fellesskap med Kirken og veien alle sørgende
kan gå, - også når det røyner som mest.
”Dette er Jesu legeme. – Dette er Jesu
blod” meddelte presten nattverdgjestene.

Da Kongen
og Dronninga
vår gråt!
Ja, hele folket gråt denne vonde fredagen
i juli da ondskapen rammet oss.
I messen for sorg og håp i Oslo
Domkirke søndag den 22. juli satt vårt
kjære kongehus deltakende og gråt i
smerte og fortvilelse over udåden.
Hele kirken var fylt med tårer og utenfor
kirken stod folket med ”fattige” blomster
i hendende for å vise deltagelse og
varme.
Jeg som fulgte det hele fra TV skjermen,
vil aldri glemme det jeg hørte og så
denne søndagen.
Sterkt var det da hele kongefamilien gikk
fram og mottok nattverden.

Disse ordene kommer fra Guds ”gråtende
hjerte”. Det er ”den store trøsteren” som
møter oss i fellesskapsmåltidet. Dette er
den evige Kilden for fremtid og håp for
oss alle. I nattverden legger han sine ”
varme, inkluderende armer ” omkring
oss.
Det er som han vil si: ”Jeg hadde også
min langfredag. Da lot jeg min sønn
Jesus Kristus lide. Derfor kan jeg forstå
sorgen,”
”Den dagen var jeg knust. Da de naglet
sønnen min til Korset, men slik tok jeg
brodden av lidelsen og døden og gav den
enkelte fremtid og håp!”
Kom også du fram til nattverbordet og få
fellesskap med ham som vil ta del i din
smerte!
Magne Oftedal
Vikarprest Værøy
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Foto: Hilde-Beate Johansen

Røst barnekor — sommeravslutning
Hilde-Beate Johansen

Barne- og ungd. arbeider Røst menighet
Røst barnekor ble i vår uten pianist da
han flyttet fra oss, dessverre! Dette ble en
utfordring, men det har gått greit og vi
har drevet alternativt med både gitar og
litt playback. Både de store og de små har
vært fantastiske og gjort en super jobb.
For å gjøre litt stas på dem bestemte vi
oss for å arrangere en båttur. Barna fikk
selv bestemme turmål og dermed ble det
"Ytter-Sandøya" hvor det ble både bading, grilling, bibelhistorie, krabbeleiting,
skjellplukking - ja, alt som hører med til

tur. Anita laget pinnebrød til alles fornøyelse og passet på at vi fikk i oss fast
føde innimellom slagene. Vi hadde en
aldri så liten utflukt og på vår vandring
viste Ørjan oss et ørnerede. Det ble gjort
store øyne da de oppdaget hvor stort det
egentlig var, da de fleste av oss bare
hadde sett et ”måsreir”.
Men en slik tur går ikke av seg selv så
jeg ønsker å takke Tore Johansen og
Ørjan Arntsen for at de velvillig stilte opp
med skyss. Takk til Fay Arntsen,
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Bendikte J. Røymo og Anita Josdal for
all hjelp med barna! Takk også til foreldrene som gav oss denne tilliten!
Vi hadde en kjempefin tur.

I høst starter vi med blanke ark og skal i
gang med øving til Querinioperaen som
skal være i august 2012.

Den evige Røstværing
Rune Kr. Ellingsen
- Heime, det er Røst, sier utflyttet
Røstværing Gustav Meisler til kirkebladet.
I sommer har han vært hjemme i tre
måneder og drevet med utvikling av forretningsplaner.
Han dro ut i 1959 for å oppdage verden.
Og det har han i sannhet gjort. Han har
det meste av livet drevet i charterbåtbransjen, så det ble havet som ble levevei
også for Gustav Meisler.
Blind
I dag bor han i Fort Lauderdale i Florida,
og skal straks flytte til Manhattan. Gustav
har flere store båtprosjekter på gang, i
milliardklassen.
- Akkurat nå driver jeg og prosjekterer et
cruiseskip som skal gå i skytteltrafikk fra
Bodø, langs Lofotveggen og ut til Røst.
Dette kan bety 15-20 helårs arbeidsplasser for Røst. Jeg fikk avslag på
søknad om støtte fra Innovasjon Norge,
men gir meg ikke, forteller han.

Og nettopp det er historien om Gustavs
liv. Han ble i ung alder nesten helt blind.
Allikevel har han bak seg et liv i full
yrkesaktivitet, og han har i en alder av 67
år ingen planer om å gi seg.
- Nei, ikke i det hele tatt. Jeg føler meg
som en 40-åring. Går lange spaserturer
fem ganger i uka, ler han.
I full jobb
I alle disse årene har altså Gustav overvunnet sitt handikap, studert i USA og
drevet med utleie av charterbåter. Først i
Oslo, senere på de syv hav. Nå planlegger
han en hel flåte med ”Meisler Princesses”
som skal frakte velstående passasjerer
rundt. Prisen for en ukes seilas vil ligge
på nesten fem millioner kroner.
- Men det finnes masse mennesker der
ute som både har råd til dette, og som
gjerne bruker så mange penger på ferie
og avslapning.
Gustav har i sommer bodd i et lite hus på
Skjæret på Røst. Men selv der har han
ikke ligget på latsiden.
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Fem dager i uka går Gustav Meisler lange spaserturer. At han er nesten helt blind avsløres bare av den hvite staven, og han går over moloen til Skjæret uten besvær.
Foto: Rune Kr. Ellingsen
- Jeg har hatt fullt kontor på loftet, og
daglig vært i kontakt med 15 mennesker
rundt omkring i verden som arbeider med
å hjelpe meg å få på plass finansieringen
på charterprosjektet mitt. Vi trenger rundt
200 millioner i egenkapital, forteller han.
Og da er cruiseprosjektet i Lofoten holdt
utenfor.
Savner Røst
Etter alle disse årene på farten rundt
omkring i verden har Gustav opparbeidet
seg en enorm kontaktflate i inn- og ut-

land. Allikevel glemte han aldri stedet
han kom fra.
- Tenk på den lille gutten som vokste opp
i fjæra på Røst, og reiste ut i verden,
humrer han.
- Men savner du aldri Røst når du er ute?
- Nei, jeg har Røst med meg overalt. Jeg
har vært hjemme på besøk hvert eneste år
siden jeg først reiste ut i 1959. Jeg har
nok blitt for internasjonal til å kunne
flytte hjem igjen, men heime, det er Røst,
slår han ettertrykkelig fast.
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”Værøens Fremtid”
Dag Sørli
I 1877 stiftet skipper Carl Reynols den
første godtemplarlosjen i landet. Bare 9
år senere ble godtemplarlosjen ”Værøens
Fremtid” etablert på Værøy. Avholdsforeningen eller ”losjen” ”Værøens
Fremtid” ble raskt en av de aller største
foreningene på stedet. Allerede ved
starten kunne foreningen notere seg for
rundt 140 medlemmer.

gikk i bresjen for losjearbeidet. Olsen
driftet for Værøy i en årrekke, og ble i
1896 oppført som ”Losje-Fulmektig”.
Som ”Losje-Fulmektig” ble han etterfulgt
av Ingebrigt Berg. Berg var ”LosjeFulmektig” i vel 30 år og ble etterfulgt av
Johan Karlsen. Den aller siste ”LosjeFulmektig” i losjen ”Værøys Fremtid”,
var Fredrik Endresen.

En fisker fra Helgeland, Lauritz Olsen,

Til å begynne med ble møtene holdt i den
såkalte ”losjebua” i Røstnesvågen. Men
allerede i 1902 bygde avholdsforeningen
sitt eget hus – best kjent som ”losjen”.
Tomta ble stilt gratis til disposisjon, og
alt arbeidet ble selvsagt utført gratis av
medlemmene. Også her var det en
helgelending, han Stor-Arnt som gikk i
spissen og var primus motor under
byggearbeidet – for avholdsarbeidet sto
sterkt blant mange av de fremmede
fiskere som mer enn gjerne hjalp til med
å etabler losjen og losjebygningen på
Værøy

I 1978 ble det avholdt distriktslosjemøte
på Værøy. Arild Jenssen viser stolt fram
charteret som viser at Værøy var tidlig
ute med etableringen av avholdsforening.
Foto: Dag Sørli

Barnelosjens charter er fra 1907, og her
er nevnt følgende tillitsmenn og kvinner:
Hardine Hartvigsen, Johan Karlsen,
Evine Lukkassen, Hanna Berg, Anna
Sjursen og Julie Sjursen.
Avholdsforeningen ble en viktig del av
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Losjen ”Værøens Fremtid” som etter de nye rettskrivningsreglene skiftet navn til
”Værøys Fremtid” – hadde på det meste vel 150 medlemmer. Vi vet ikke når dette av losjemedlemmene er tatt – men vi regner med at det må ha vært en gang tidlig på 1900tallet. Vi har forsøkt å finne navnene på personene – for her er det mange sine
besteforeldre og oldeforeldre i ung alder.
Første rekke fra venstre: Sigrid Kvalnes, Anders Olsen, Ole Olsen, Fritjof Olsen, Johan
Carlsen, Jacob Bakken, Edvard Nybakk, Martin Sjursen. Liggende foran: Johannes
Kvalnes.
2. rekke fra venstre: Jørgine Sørensen, Julie Sjursen, Therese Sørensen, Hardine
Harviksen, Mathilde Nybakk, lugebrigt Berg, Hanna Berg, Fredrikke Mathisen, Anna
Sjursen.
3. rekke fra venstre: ?, Sofie Carlsen, ?, Ragna Klæbo, Evine Marthinussen, Anna
¬Maas, Oluffa Maas, Mathilde Hardy, Olga Adolfsen, Adolf Hardy, Thora Kvalnes,
Anna Olsen, ?, ?.
4. rekke fra venstre: ?, ?, Fritjof Johansen, ?, ?, Eilert Eilertsen. Resten på denne rekka
er ukjente.
5. rekke fra venstre: Kornelius Sørensen, ?, Hjalmar Sjursen, Jacob Jonassen, Andor
Nicolaisen, Jørgen Johansen, ?, Anna Andreassen. Resten på denne rekka er ukjente.
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Bygningen – ofte kun kalt ”losjen” – ble oppført i 1902 og var forsamlingslokalet i
Røstnesvågen. Her var blant annet kinoen i en årrekke. Bygningen er nå solgt til
Svein T. Hardy.
Foto: Dag Sørli
foreningslivet på Værøy – og ”losjen”
var en både aktet og aktiv forening. Ved
starten hadde foreningen som nevnt rundt
140 medlemmer – på 1950-taller var antall medlemmer på topp med vel 150
medlemmer. Foreningen har vært med på
å forme mange unge øyværingers syn på
bruk av rusmidler. Men tidene endret seg,
og i 1978 – da det ble avholdt distriktslosjemøte på Værøy, telte foreningen kun
18 medlemmer. I 1997 ble losjeavdelingen på Værøy slettet i registrene.

Det var selvsagt avholdsarbeidet og
kampen mot rusmidlene som var kampsaken for Godtemplarlosjen ”Værøy
Fremtid”. Men møtene og samlingene
besto av langt mer enn bare foredrag om
avholdssak – det var underholdning,
musikk og lek. Det var sikkert en av
grunnene til at foreningen ble så populær.
Losjelokalet ble mye benyttet – og tjente
også i en årrekke som kino inntil kinoen
ble flyttet over til Idrettshuset. I ”losjen”
ble det holdt møter, fester og basarer. I en
perioden ble lokalene benyttet blant annet
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av stedet Røde Kors både til møter, kurs
og til lager.
Etter hvert som medlemstallet gikk nedover, var det ikke lenger midler til
vedlikehold av losjebygningen der forfallet ble stadig tydligere. Bygningen er
nå solgt til Svein Tommie Hardy med
tinglysingsavtale om at huset skal re-

staureres tilbake til sin opprinneleige
stand og skal benyttes til samfunnsmessige formål.
Arild Jenssen ble den siste Øverstetemplar i losjen ”Værøens Fremtid”
som etter nesten 111 års drift er blitt historie.

Benker utenfor kirka
Arild Jenssen

Menigheten har en tid vurdert å få benker og bord utafor kirka. Et spørsmål til
Markus Eriksen var nok. Markus har laga oss fire flotte benkebord som nå står utafor Nykirka. Og på toppen av dette så ville han ikke ha betalt for arbeidet. ”Dette
kan være mitt bidrag”, var svaret da vi skulle betale. Tusen takk Markus. Slikt
varmer.
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Hege Gundersen og varaordfører Terry Torsteinsen ledet rosetoget.
Foto: Tove Andreassen

Rosetog på Røst
Rune Kr. Ellingsen
Hele 68 Røstværinger deltok i rosetoget/minnemarkeringen fredag 29.juli,
til minne om ofrene etter 22. juli - massakrene.
Vi møttes i kirken og tente lys. Deretter
gikk vi i prosesjon nedover til fergeleiet,
der vi la ned blomster, tente lys og satte
ut lanterner, forteller en av deltagerne.
I kirken holdt initiativtager Hege
Gundersen en fin minnetale.

De som ønsket det tente også lys inne i
kirken.
Etterpå spilte Tor Arne Andreassen gitar
og sang ”Lys og varme,” av Åge
Aleksandersen.
Noen avsluttet minnemarkeringen i
kirken, men de fleste valgte å delta ved å
gå i tog nedover veien til fergekaia. Sakte
og stille kom toget nedover veien fra
kirken, og flere sluttet seg til underveis.
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Rosetoget stoppet på fergekaia der de la
ned roser og tente lys. Det var et vakkert
skue å se på alle de rosene og lysene som
sto til minne om de 69 ofrene for historiens verste terroraksjon på norsk jord.
Etter toget møttes deltagerne på Fiskarheimen Havly for en kopp kaffe og
stille samvær. Ordfører Arnfinn Ellingsen
holdt minnetale. Tor-Arne Andreassen
avsluttet det hele med nok en gang å
synge ”Lys og varme.”

I skrivende stund er ugjerningsmannen
pågrepet, og alle de omkomne er bisatt.
Ofre fra hele Norges vidstrakte land
måtte bøte med livet under det som er
blitt kjent som 22. juli-massakrene,
mange av dem barn langt ned i tenårene.
Ingen fra Røst eller Værøy omkom som
følge av hendelsene, men mange har
kjente og bekjente som er berørt av de
uforståelige voldsgjerningene som skulle
koste så mange uskyldige mennesker
livet.

50 års konfirmanttreff
på Værøy
Arild Jenssen
Helga 9. og 10. juli var det invitert til treff for alle de som ble
konfirmert i 1961. Lørdagen var vi samla i gammelkirka med tilreisende og
innbyggere. Prest Magne Oftedal presenterte konfirmantene og laga ei fin
ramme om feiringa. Deretter var det inn til Hege på den gamle prestegården
til en trivelig samling der.
Her føler du deg alltid velkommen og får masse god mat og drikke.
Takk til Hege.
På søndag var det gudstjeneste i Nykirka med kirkekaffe og
egen konfirmantkake.
Ei flott helg der konfirmantene også kunne delta på øvrige arrangementer.
Takk til alle som gjorde dette mulig.
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Bryllup i Måstad
Magnus Eilertsen

Med Sørlandsnupen, Heia og Pund-Sanden som storslått bakteppe, samt strålende solskinn fra skyfri himmel, fikk sommerens utendørsbryllup i Måstad den helt perfekte
rammen.
Foto: Magnus Eilertsen
I sommer har det vært arrangert ikke
mindre enn tre bryllup på Værøy. To av
vielsene fant sted på tradisjonelt vis
under kirketaket, mens den tredje vielsen
gikk for seg utendørs, under en skyfri
himmel i den fraflyttede bygda Måstad.
Bryllup har det nok vært i Måstad tid-

ligere også, men så vidt vites aldri noen
vielse.
Nesten hundre personer hadde funnet
veien til Måstad for å følge bryllupsseremonien denne vakre augustdagen. De
bevitnet at Værøyjenta Hanne Fagertun
(28) fikk sin Hilmar Andrè Olsen (27) fra
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Gravdal. Selve vielsen fant sted på
terrassen til den såkalte Pettergården, og
ble ledet av prest Gjermund Gryt fra
kirken i Bodø.
Seremonien startet klokken tolv på lørdags formiddag, 6. august, og varte borti-

mot en times tid. Etter vielsen ble det
servert forfriskninger til de fremmøtte.
Litt senere ble alle gjestene fraktet med
båt til Sørland, og feiringen kunne
deretter fortsette innendørs vel å merke –
på Idrettshuset.

Opera på Røst
Hildegunn Pettersen
4. august i år startet forhåndssalget av
billetter til den spektakulære operabegivenheten «Querini». Da var det nøyaktig 1
år til operaen har sin urpremiere på Røst,
4. august 2012.
Pietro Querini s beretning
Fortellingen om skipbruddet til den
italienske adelsmannen Pietro Querini og
hans mannskap i 1432 har levd på
folkemunne i hundrevis av år. Ikke bare
på Røst men i hele Nordland. Da
Querinis egne beretninger ble oversatt til
norsk, ca 1900, fikk vi tilgang til et unikt
materiale om denne reisen, og ikke minst
om de kulturelle forholdene i Nordnorge
under den mørke middelaldertiden.
Querini og mannskapets dagbøker
handler om en dramatisk sjøreise med et
fatalt utfall. Det handler om 5 måneders
opphold på Røst i Nordland i året 1432.
Den er en av de aller første skriftlige beretninger vi har om forholdene i norske
kystsamfunn, og selv om beretningen

geografisk sett foregår på Røst, er
problemstillingene rundt lange og
farefulle sjøreiser, og levevilkår på 1400tallet, av interesse langt ut over Røst.
Fortellinger om dramatiske sjøreiser og
møter mellom forskjellige kulturer har til
alle tider vært viktig utgangspunkt for
stor litteratur. Det er på tide å løfte historien om Querini opp og frem.
Vi lager en opera!
Det startet for ca. 2 år siden. Hildegunn
Pettersen, sanger og gammel røstværing,
tok initiativet til å dra igang et prosjekt
som skulle bringe historien om Querini
på scenen. Røst kommune, med Tor Arne
Andreassen som primus motor, stilte seg
bak som formell arrangører av prosjektet.
Så var det å starte prosessen med å skaffe
penger til prosjektet. Det koster å lage
opera og det har blitt skrevet en del
søknader med bønn om midler i løpet av
disse årene. Men heldigvis har det vært
stor velvilje blant de bevilgede
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Henning Sommerro, Tor-Arne Andreassen, Anne Marit Sæther, Gilles Berger,
Tone Myskja.
Foto: Hildegunn Pettersen
myndigheter og etterhvert kunne vi
endelig starte den kunstneriske prosessen.
Henning Sommerro ble kontaktet for å
lage musikken. Han fastslo umiddelbart
at dette måtte bli en opera! Siden opera er
italienernes folkemusikk synes vi det var
en glimrende ide. Den nordnorske poeten
fra Tromsø, Ragnar Olsen, også kjent
som en av «Boknakaran» fikk i oppdrag å
skrive teksten. Senere ble trioen Anne
Marit Sæther, Gilles Berger og Tone
Myskja engasjert som henholdsvis regissør, scenograf, videoinstallatør og kostymeansvarlig.

Vi har også fått til et godt samarbeid med
Nordnorsk Opera og symfoniorkester
som stiller med orkester. 7 profesjonelle
solister vil bli engasjert til operaen. I tillegg vil Røstkoret og barnekoret få en
viktig rolle i operaen.
Operahuset
Å fremføre en opera krever en scene. Å
gjøre utendørs forestillinger på Røst
fremsto som en risikosport vi ikke kunne
tillate oss. Hva om hele operaen blåste
bort i stiv kuling og regn!
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Røstkoret med instruktører. (Operakoret)
Foto: Hildegunn Pettersen

Heldigvis har Røst fått en fantastisk flott
idrettshall. Hallen har ved flere anledninger vist at den duger også som en
kulturhall. Hadde ikke denne hallen blitt
bygget kunne vi heller ikke ha gjennomført et slikt stort prosjekt som dette
på Røst.
Hallen vil bli forvandlet til det ugjenkjennelige i anledning operaen. Det skal
bygges amfi for publikum slik at man vil
ha god oversikt over hva som skjer på
scenen uansett hvor man sitter i salen.
Selve scenen blir på gulvet.

Querinifest
I tillegg til selve operaen vil Røst by på
andre opplevelser denne helgen. Det er
bl.a. planlagt en «Piazza Querini»; et
møtested hvor man kan oppleve bl.a.
bondens torg, aktiviteter for barn og unge
og en festplass både for Røstfolk og alle
som kommer til Røst denne helgen.
For mer informasjon/ billettsalg
ring: 76050500 eller bestill
billetter via mail:
postkasse@rost.kommune.no
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Værøykonfirmantene 2011

Første rekke fra venstre er
Amalie Nikolaisen, Line Sneve,
Andre rekke(bak) fra venstre er
Tiffany Tindslett, Emilie Olaussen og Malin Olaussen.
Foto: Rolf Helge Skavhaug
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Røstkonfirmantene 2011

Bak fra venstre:
Håvard Vikedal Pedersen, Runar Andre Karlsen, Ole Edvard Johansen,
Isak Jensen
Foran fra venstre:
Rolf Stian Nilsen, prest, Kristina Dyson, Adrian Nilsen Karoliussen
Foto: Tove Andreassen
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Foto: Hilde Beate Johansen

50 – års konfirmanter på Røst
Arnfinn Ellingsen
Praten gikk som om vi møttes i går både
under middagen, på kirkekaffen eller
under treff på Skomværskroa. Vi mimret
over gamle dager og gamle historier og lo
befriende sammen. Vi glemte heller ikke
sogneprest Hårek Midtgård som konfirmerte oss.
Vi var 16 konfirmanter på Røst i 1961.

Tre av oss er gått bort mens 7 møtte på
jubileet.
Vikarprest Magne Oftedal holdt gudstjeneste og var med oss på middagen på
lørdag.
Første helga i juli ble ei skikkelig
hyggelig helg for gamle venner og 50 års
konfirmanter!
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Foto: Erling Skarv Johansen

Gudstjenesten på Heia
Arild Jenssen
Da vi kom fra påskesalmer på fyret 1.
påskedagsmorgen foreslo Erling Skarv
Johansen at det neste måtte være gudstjeneste på Heia. Dette tok menighetsrådet
på alvor. Som avslutning på Værøyuka
var det annonsert gudstjeneste på Heia.
Utfordringa var at programmet sa kl.
1300, men var endret ved oppslag og
annen annonsering til kl 1200.

Søndagen kom med flott vær og åpen veg
opp. Iver hadde funnet egnet område og
rigget til. Masse folk kom i god tid før kl.
1200. Magne ønsket velkommen og prest
Hilde Fylling tok oss med videre i en
meget god og rik opplevelse så nært Gud
vi kunne komme, oppover. Og selvsagt
sang vi ”Nærmere deg min Gud” som en
av salmene.
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Etterpå var det kaffe og kjeks og god
prat. Men så kom de som trodde gudstjenesten starta kl. 1300. Da rigga Iver og
øvrige mannskap til på nytt og Hilde
ledet an i en ny og god stund sammen

med alle som var igjen oppe på Heia.
Tusen takk til alle som bidro til at alle de
90 som deltok fikk en minnerik søndag
formiddag.

Tanker om tvil
Arild Jenssen
Leder i Menighetsrådet på Værøy

I mange av livets avgjørelser vil vi være i
tvil om våre valg er rette eller gale.
Vi treffer på det i de daglige valg og i de
valgene vi tar for resten av våre liv.
Det å ha en tro gir også mange ganger
grunn til tvil. For hva gjør det med oss
hvis vi er så sikre i vår tro at tvilen ikke
får plass?
Retter vi blikket på det å ha en Gud å tro
på, gir det oss også rett til å tvile. Selv de
som gikk levende sammen med Jesus
både tvilte og forrådte. Vi hører også om
de mange som tvilte seg fram til en tro.
For meg har tvilen vært, og er, en del av
livet mitt. Noen ganger tviler jeg mye,
både på det jeg har gjort og det jeg dessverre unnlot å gjøre. Og jeg kjenner også
tvilen i forholdet til den guden jeg har
valgt å tro på. Er han der? Ønsker han å
gå sammen med meg? Lever jeg slik han
vil det? Må jeg tro på en annen måte?
Er jeg alene som tviler? Og hvordan kan

jeg tro på en gud samtidig som jeg tviler?
Jeg vil fortsatt komme i tvil, det er
sikkert. Det jeg likevel håper er at tvilen
ikke skal få ta fra meg troen på at det
finnes en gud som i alle mine gjøremål
vil være sammen med meg. Han vet nok
ulikhetene mellom oss mennesker. Derfor
tror jeg at han gir meg rom for tvil slik
han gjorde mens han var her nede
sammen med sine disipler. La oss ikke
stenge for muligheten til å finne en tro på
grunn av at vi innimellom tviler. Å tro er
nettopp det: å tro, ikke å vite.

ANNONSE
Er det noen som ønsker seg
tilbake til øya og er glad i sang
og musikk??
Du må også kunne spille orgel.
Ring Kirkekontoret på
Værøy tlf 760 95 240.
Det kan bli spennende.
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Menighetsnytt fra Værøy
Arild Jenssen
Vel overstått sommer til hver enkelt leser.
En sommer som for oss alle har satt seg
fast og vil bli husket for den 22. juli og
hendelsene i Oslo og på Utøya. Ingen
fatter at dette kunne hende oss i vårt
fredelige Norge. Det har skjedd og vi kan
bare hver av oss være der på vår måte for
de som er berørt. Her ute la vi ut egen
protokoll i Nykirka der alle kunne skrive
egne hilsener.
Men vi har også lov å glede oss over alt
det positive som skjer. En god gammeldags sommer med godt vær over lang tid
må vi ta med oss utover høsten. Stor aktivitet i Værøyuka, en flott Værøyfestival,
ny kunstgressbane, makrellfiske, god
byggeaktivitet og mye annet skjer rundt
oss.
Kirka har vært godt synlig. Tre brudepar
er vigsla denne sommeren. Det er flott.
Og så langt tror vi at Hanne og Hilmar
blir historisk. Vi kjenner ikke til at noen
er vidd i selve Måstad. Er det noen som
vet annet så kontakt oss.
Historisk var det også å feire gudstjeneste
på Heia i nydelig sommervær. Godt besøkte gudstjenester for øvrig har vist at vi
trenger kirka fortsatt. Det har ikke vært
sommerferie i kirkesammenheng. Åpen

kirke har vist at mange ønsker å se
kirkerommene. Protokollen viser at svært
mange har vært innom, både fra inn og
utland.
Ellers er vi i gang med fase to i
vedlikeholdet av gammelkirka. Arbeidet
er ferdig når dette leses. Det letes fortsatt
etter snekkere til fase tre som er vinduer,
bordkledning og vannbord.
På kirkegården er alt malearbeid ferdig.
Det er også igangsatt arbeid med nygjerdet. Mulig at dette også er ferdig før
kirkebladet er kommet til deg. Vi har fått
masse god tilbakemelding på velholdet
av kirkegården dette året. Tusen takk til
Lasse.
Tilstandsrapporten på Nykirka er ferdig.
Her må det også tas en jobb for å få
vedlikeholdet i gang. Spiret på Nykirka
samt de manglende taksteinene er på
plass i slutten av august.
Når dette leses er det valgt nytt menighetsråd. Vi ber for at de får gode arbeidsmuligheter og åpner kirka fortsatt. Vær
aktiv og gi tilbakemeldinger hvordan du
ønsker at kirka skal være. God høst og
skriv til Kirkebladet.
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Takk for gavene
Tusen takk for alle gavene til Kirkebladet.
Gaveliste her er for perioden 15 april – 20 juni 2011.
Laila Sørensen
Judith Christensen
Solveig Sivertsen
Håkon Thorsteinsen
Kirsti og G Johnsen
I og Frank Odinsen
Karin Staurvik
Kristin Wasshaug
Frida Breivik
Janne N. Hermansen
Karin Refsvik
Grindstein
Svanhild M. Berg
Anne Bordevik
Maalen
Britt Buschmann
Solfrid og
Gunnleif Berntsen
Astrid Rasmussen
Elsa Johansen
Else Rønneberg
Jenny Eriksen
Elsa R. M.
Buschmann
Beathe Jenssen
Nelida og B Johansen
Alice Jørgensen
Reidun og
J Andreassen
Odd Benjaminsen
Per Magne Mikalsen

200,00
100,00
100,00
300,00
200,00
200,00
200,00
200,00
100,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
100,00
100,00
200,00
200,00
200,00
200,00
400,00
400,00
300,00

Randi og J Didriksen 300,00
Roald Fagervik
300,00
S og Oddleif Berntsen 200,00
Halldis Sneve
200,00
Rigmor og
Aslak Løkås
100,00
Åse Helene Kvalnes 100,00
Marna Nilsen
200,00
Johanne Hansen
200,00
Asbkørg Greger
Økland
200,00
Leif Grønli
200,00
Arild Hardy
200,00
Elsa Marie Christensen 300,00
Knut Eilif Nilsen
250,00
NN
200,00
A og Oddvar Sjursen 200,00
Torbjørg Levie Aursøy 200,00
Dagrun og
H W Pedersen
200,00
Bente og T Kristiansen 200,00
Eva Annie Stokkebekk 200,00
Eldbjørg Larsen
200,00
Helga Hansen Røst
150,00
Berit Brali
100,00
Martin Andreassen
400,00
Frank Håkon Fagertun 200,00
Inger Hansen
200,00
Sigurd Blomseth
200,00
NN
200,00
Oluf L. Torsteinsen
100,00

Birgit og Arvid Fløan
Svenn Egil Eriksen
Tordis Fagertun
Evy Myhr Hansen
Oddvar Leif Skavhaug
Jorunn Lund Olsen
Lillian og Finn Olsen
Nikoline og Alf Lisøy
Liv Nygård
Brita Elise Dalby
Aud I. K. Rydning
Knut Stamnes
Geir Børre Johansen
Anne og Per Dragvik
E og J Andreassen
Leif A. Evjen
Sigurd Hammer
Tormod Taraldsen
Kjell Kristoffersen
Lillian Løseth
Alvestad
Ann-Louise Husby
Wenche M. Hansen
Regina Jevne
Evelyn Ludvigsen
Age Steinar Vikedal
Aud og Arnold
Johansen
Henni Røstgård og
Roger Jakobsen
Helge Wold

200,00
200,00
150,00
100,00
300,00
300,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
500,00
300,00
250,00
200,00
200,00
100,00
100,00
200,00
200,00
200,00
150,00
200,00
200,00
200,00
200,00
150,00
150,00
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Svenn GAntonsen
Ivar Johansen
Hjørdis Olsen
Kitty og M Berntsen
J. Bognøy
NN
Arne Sjursen
Hanna Andreassen
NN
Aud Eva Jensen
Gunnhild Eliassen
Berit Amalie Haug
Frank Kristiansen
Bente og J Andreassen
Hildegunn Pettersen
Liv F. Coldevin

250,00
200,00
150,00
150,00
100,00
300,00
250,00
200,00
100,00
150,00
150,00
200,00
500,00
300,00
200,00
200,00

Lydia Kristiansen
Solveig Torsteinsen
Svein Dahl
Hjalmar Martinussen
Johanne M. Nilsen
Betty Isaksen
Ragnhild F Varan
Anne-C Fossli
John Solås
Thor Ekrem
Mary Nilsen Røst
Ester Endresen
Fam. Kjell Vollseth
Alice Jørgensen
Torill P Jenssen
Reidun J Schau

150,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
300,00
200,00
200,00
200,00
200,00
100,00
200,00
200,00
200,00
200,00

Ammy B Eriksen
T og Kent Johansen
Borgny Andreassen
Karin Andreassen
Arne R Karlsen
Per M Karlsen
Kåre Østensen
Roald Breivik
Jorunn Jensen
Wenche Hoel
Ole M. Andreassen
Per Justad
Arnhild Torstensen

100,00
200,00
200,00
200,00
380,00
200,00
200,00
100,00
200,00
200,00
400,00
100,00
300,00

Margrethe B.

200,00

Til sammen gaver

26 280,00

Tusen takk for alle gode gaver til driften av ”Kirkeblad for Værøy og Røst”.

kUnstad
Arnfinn Ellingsen
Skulpturlandskap Nordland er slett ikke
arkivert på et bortgjemt og glemt sted.
Tvert imot er dette udødelige prosjektet
oppgående som aldri før. Ikke bare at
skulpturene i de fleste kommuner stadig
er aktuelle. Nå har også prosjektet laget
en arkivutstilling for Lofotens fem
skulpturer på Unstad på Vestvågøy. Her
kommer korrespondanse og andre
dokumenter for en dag fra den til tider
stormfulle prosessen fram mot realisering
i de enkelte kommuner.
Her stilles ikke ut skulpturer, men en bit

av sannheten i viktige plan- og prosessdokumenter.
Mye ros ble prosjektets mor og ideskaper
Anne Katrine Dolven, fylkeskultursjef
Åslaug Vaa og fylkesordfører Sigbjørn
Eriksen til del.
I åpningstalen ble prosjektets galskap
trukket fram. Og avstanden mellom det
gale og det geniale er ofte ikke stor, sies
det.
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Nå innledes en fase to der de kommunene
som opprinnelig ikke meldte sin interesse, nå kan få sin skulptur. Ideen var jo
at besøkende i Nordland skulle en eventyrlig opplevelsesreise fra fylkesgrense til
fylkesgrense med en skulptur i hver kommune.
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En ting er i hvert fall sikkert: Skulpturene
har vekket engasjement i Nordland. Vi
mener alle noe med dem og om dem. Det
geniale i prosjektet og ideen overskygger
fullstendig de motforestillinger enkelte
må ha hatt!

Første klasse ved Værøy skole:
I høst startet disse 10 elevene opp ved skolen på Værøy. Lærer er Edith Nybakk.
Elevene er foran fra v: Lone Andrine Skavhaug, Emma Johansen, Marita Karine
Refsvik, Marie Bergitte Hansen, Benedikte Smits Halonen.
Bak fra v: Alexander Haugseth Christensen, William Arnesen, Leon Marin Berg,
Emil Endresen, Glenn Mikal Eliassen Røstgård

Foto: Magnus Eilertsen
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En stor begivenhet
Dag Sørli

Bildet viser et av verdens største og mest avanserte leggefartøy, ”Nexans Skagerak”,
klar til å starte utlegging av strømkabelen fra Mølnarodden til Værøy. Utleggingen gikk
etter planen, og kabelen er kommet fram til Værøy.
Foto: Kjell I. Nilsen
I 2009 ble det lagt ny strømkabel mellom
Røst og Værøy. Høsten 2011 kom kabelen mellom Værøy og Lofoten på
plass. Dermed får Værøy og Røst
tredoblet sin strømkapasitet i forhold til
tidligere. Det er en forbedring både
private og ikke minst næringslivet har
sett fram til. En lang rekke prosjekt på de

to øyene har vært satt på vent på grunn av
manglende kapasitet på strømkabelen.
Strømkabelen mellom Værøy og Lofoten
er på 50 km, og er dermed også Norges
lengste sjøkabel. Totalt har prosjektet
kostet rundt 230 mill kroner. Olje- og
energidepartementet har gitt 33 mill kr i
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Det var stor stas da den nye tid kom til Værøy og Røst i 1962. Hverdagen ble en annen
– og som du kan se på bildet fra Røst, fikk både unge og eldre andre interesser og fritidssysler.
tilskudd, og Nordland fylke har bidratt
med 13 mill kroner. Resten finansieres av
Lofotkraft.
De to øyene hadde i mange år elektrisk
strøm fra aggregat. Det var kostbar
strøm – og da øyene ble tilkoblet
strømnettet i Lofoten i 1962, var det et
enormt framskritt. Tidligere hadde man
kun hatt strøm til lys, nå kunne man benytte strøm til både oppvarming og koking – og mange av svartkomfyrene og
parafinlampene havnet på skrothaugen.
Men kabelen mellom Lofoten og Værøy

var lang og sårbar – strømstans på grunn
av kabelbrudd var derfor ikke helt uvanlig. I følge husmødrene på Værøy var et
kabelbrudd i Straumen det sikreste tegnet
på at jula var i anmarsj. Nå må det sies at
situasjonen ble bedre etter at kabelen ble
lagt om.
Men tidene endret seg – og behovet for
elektrisk kraft både til boliger og industri
økte. Dermed ble det en prioritert oppgave for de to kommunene å arbeide for
ny og større kabel – og nå er man altså
kommet i mål.
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Ny kunstgressbane
Magnus Eilertsen

Arbeidet med kunstgressbanen på
Værøy har pågått for fullt de siste
månedene, og i midten av august
kunne man rulle ut kunstgressmattene
som fra nå av skal dekke idrettsbanen.
Værøy idrettslag, med blant annet Terje
Hansen og Tor Kristian Fagertun i
spissen, har lagt ned en betydelig innsats for å få realisert planene om å
etablere en kunstgressbane på øya.
I løpet av høsten skal anlegget til rundt
fem millioner kroner stå klart til bruk,

og våren 2012 skal det foretas en
høytidelig åpning av den nye idrettsbanen på Værøy.
Fotballglade Værøyværinger har svært
mye å se fram til, for den nye banen
skal visstnok være bygd i henhold til
Det Internasjonale Fotballforbundet
FIFAs standard. Kunstgressbanen kan
selvsagt også brukes til mye annen
idrettsaktivitet utover ballspill, så
Værøy går nok en sporty framtid i
møte.
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Et skriftemål på Røst
Dag Sørli

Selv i de såkalte ”gode, gamle dagene”
var det slett ikke alle dager som var like
gode – og heller ikke alle ekteskap der
lykken var enerådende. Sogneprest Albert
Jersin var sogneprest i Værøy og Røst i 8
år – fra 1758 til 1766, Han har gjort
følgende nedtegnelser i forbindelse med
et skriftemål i Røst. Skriftemålet viser litt
av den hverdagen folk hadde i de tider,
men språket har endret seg mye siden
Jersins dager, så her følger derfor en
modernisert versjon av skriftemålet.
”Røst 2'den juli 1764. Ny maaneds
preken. Inkaldt Peder Kristensen og hustru i begge medhjælpernes nærværelse.”
Først spurte jeg dem begge om ikke både
mine forgjengere og jeg hadde advart
dem adskillige ganger og bedt dem å forlikes og være enige. Til dette svarte de
begge ”ja”.
Dernest spurte jeg Peder Kristennsen om
han ikke nå i sommer hadde slått sin
kone – hortil han svarte ”ja”.
Så spurte jeg ham hva årsaken var til at
han slo henne. Han svarte: ”Gud nåde
oss. Det var ondskap mellom oss før, men
da jeg gikk ut på marka var vi vel forlikte” – men så sier han videre: ”Han ble

harm på henne fordi hun ikke bar mat ut
til han han og drengen som arbeidet på
marka” – ”..og i sådan harme og vrede
slo han henne det første han fant henne”.
Så spurte jeg Karen Jensdatter, hans hustru, hvorfor hun ikke bar mat ut til ham.
Til dette svare hun at melk hadde hun
ikke råd til – den måtte hun spare til
kveldsmaten, og annen mat hadde hun
ikke.
Deretter spurte jeg om hun ikke med
”grov munn, uvillighet eller annet hadde
irritert ham. Til det svarte hun: ”Nei, ikke
denne gangen”. Så spurte jeg
medhjelperne om de mente at en av
ektefolket hadde mer skyld enn den andre
i onskapen dem imeollom. Til det svarte
medhjelperne at de var like gode, like
uforstandige, hun ikke bedre enn han.
”Til slutligen formante jeg dem begge til
forlikelighet og endrægtighet av Guds
ord ved betænkende deres forrige daarlighet og tillike Guds vrede og straf, de
hadde at forvente sig om de ikke vilde
bedre deres levnet.”
Etterord
Peder Kristensen tok i mot prestens
kraftige formaning med ydmykt sinn,
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men kona ville ikke gå med på det som
var sagt og mumlet forbitret at det ikke
var verre hos dem enn hos mange
ektefolk. Dette hørte presten som spurte
medhjelperne om de visste at det fantes
noen like uforlikte ektepar på øya. Dette
svarte de benektende på.
Men kona ville fremdeles ikke gi seg og
ba Gud om den himmelske rettferdighet,
for den jordiske så det ikke ut til at hun
skulle få ta del i. Deretter forlot hun
gråtende sakrestiet.

MINNEORD

Slik står det nedtegnet i prestens bøker.
I disse årene bodde det ikke mange
mennesker på Værøy og Røst, men
likevel forsømte ikke Jersin noen messe.
Selv når de fleste av karfolkene rodde
fiske i Lofoten slik det var vanlig, holdt
Jersin gudstjeneste for de få som var
igjen. Var kirkesøk¬ninga særlig liten,
ble det holdt andakt i prestegården. Var
presten borte, var det klokkeren som
holdt andakten og leste et stykke fra Bibelen eller fra en bønnebok.
Minneord, takk etc. som skal
være med i Kirkebladets
juleutgave må være oss i hende
senest 15. oktober.
Benytt gjerne e-post
redaksjon@kirkeblad.no

Til minne om Puri Rakesh
Du kom til Norge for å skaffe deg utdanning slik at du kunne starte egen bedrift sammen med din bror. Slik gikk det
dessverre ikke. Din bror døde før du var
ferdig utdannet. Derfor ble du i Norge og
jobbet i mange år på hoteller i nord før du
kom hit til øya som bestyrer på Fiskarheimen. Den jobben hadde du til du
selv overtok da misjonen ønsket å selge.
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Inntjeningen var ikke større enn at du
måtte gjøre alt alene. Og det ble mange år
uten mulighet til ferie hjem til India.
Det var ikke rikdommen som drev deg.
Men til tross for bekymringer for inntjening og videre drift, sa du mang en gang at
dette var drømmen for deg. Og at vi
måtte huske at Fiskarheimen også var
hjemmet ditt. Du valgte å bli norsk statsborger og så på Værøy som ditt hjem.
Ikke alle visste om at du var her, og andre
igjen lurte på hvorfor du alltid var inne.
Men vi som hadde kontakt med deg og
fikk dine historier, forstod at det var slik
du var og også slik du ønsket å ha det.
Du var ikke en dag borte fra jobb på
grunn av sykdom i alle de årene du var
her ute, så det at du gikk bort kom så
uventet på oss. Takk for alle de gode
samtalene, Rakesh. Takk for alt du ville
dele med oss. Det har gitt oss en langt
større innsikt og forståelse for hva du
trodde på og hvem du var. Takk for at du
var den du var og hadde ryggrad til å
være det, til tross for både hendelser i din
familie og det negative du opplevde som
”fremmed” her ute. Det er uvirkelig å
ikke kunne ta turen innom for en kopp
kaffe og en prat. Vi savner deg, og skal ta
godt vare på alle de gode minnene du har
gitt oss.
Liv og Arild

Takk
En hjertelig takk for all vennlig deltakelse ved vår kjære mor, Henny Rånes
bortgang.
Takk for blomster og hilsninger.
Takk til Kristina og Nils Kristian for god
hjelp og støtte.
En takk til sykehjemmet for god pleie og
omsorg.
En takk til koret som stilte opp på kort
varsel.
Mona m/ familie, Margareth m/ familie,
Anne m/ familie, Beate m/ familie
Takk
Jeg vil takke for all oppmerksomhet og
god hjelp i forbindelse med min 65 års
dag, 13.08.11.
Solfrid Torstensen.

Takk
Takk for all oppmerksomhet i forbindelse
med min 80 års dag.
Agda Evjen.
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Takk
Hjertelig takk for alle kondolanser og
omtanke vi har fått i anledning min bror
(Lulle) John Rudolf Hardys, bortgang, i
Skien.
Arild og Jorunn, samt øvrig familie.
Takk
På vegne av 50-årskonfirmantene i
Værøy, takker vi Menighetsrådet for en
flott helg.
Unni Kristiansen

Miljøstua på
Omsorgssenteret på Værøy
har årets julesalg/lotteri:
Fredag 11. november
kl. 17.00 – 19.00.
Lørdag 12. november
kl. 11.00 – 14.00.
Her har vi loddsalg med fine
premier.
Salg av diverse strikkede ting
og ellers ting du kan kjøpe
til julegaver.
Inntekten går til noe som beboerne
og de som har tilknytning til
Senteret får glede av.
Vi ønsker alle hjertelig
velkommen!
Hilsen alle oss på Senteret.

Neste Kirkeblad
Neste Kirkeblad er juleutgaven.
Her må vi ha stoffet inn senest
15. oktober for at bladet skal ligge
i din postkasse før jul.
Redaksjonen

KIRKEBLADET FOR
VæRøy OG RøST
REDAKTøRER:
Dag Sørli
8063 Værøy
Tel: 760 95 240
e-mail adresse:
redaksjon@kirkeblad.no
Tove Andreassen
8064 Røst
e-mail adresse:
heltono@yahoo.no
Trykk:
NR 1 Arktrykk A/S
Mysen
Bankgiro: 4509 23 32350
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VæRøy
Døpt:
Kristian Johannes Kristiansen.
Født:
12.01.2011
Døpt:
22.05.2011

RøST:
Døpt:
Benjamin Olai Hansen Kjøllmoen
Født:
15.02.2011
Døpt:
03.07.2011
Oda Hansine Eide
Født:
20.06.2011
Døpt:
06.08.2011
i Torsken kirke
Vigde:
Mari Vinnstad og
Edgar Larsen
23.07.2011
Død:
Else Rønneberg

Født: 22.04.1935
Død: 29.05.2011

Vigde:
Marianne Åberg og
Tom Viktor Torstensen

16.07.2011

Rigmor Stålset og
Magne Berntsen.
23.07.2011
Vielsen var i Nykirka ved Pinsekirka.
Hanne Fagertun og
Hilmar Olsen.
Død:
Rakesh Kumar Puri.

06.08.2011

Født: 09.07.1950
Død: 15.07.2011

Forsidebildet: Høst på Værøy. Foto: Magnus Eilertsen

