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DNA inneholder oppskriften som bestemmer hvordan en organisme skal se 
ut og fungere. DNA kalles arvestoff fordi disse oppskriftene videreføres 
(arves) fra en generasjon til den neste. (kilde: Store norske leksikon) 
 

Jeg har vært så heldig å få lov til å skrive noen 
ord til dere. Innbyggerne i Vevelstad. 
  
Jeg har akkurat fått kontorplass på rådhuset 
og så vidt fått tid til å treffen en håndfull av 
dere som har bostedsadresse her. Og jeg er 
fasinert over det første møtet. 
  
Jeg har møtt folk som har fått livsverket sitt 
satt på vent på grunn av covid-19, men som 
slett ikke har tenkt til å gi seg av den grunn. 
 
Jeg har møtt unge folk som har overtatt 
gårdsbruk og som er fast bestemt på at dette 
skal de leve av.   
 
 

Jeg har møtt folk med fantastiske drømmer og 
visjoner for framtida. 
 
Så hva er det med Vevelstad og DNA? Finnes 
det et eget DNA for Vevelstad? Hvordan ser 
det ut? Hva er det som bestemmer hvordan 
organismen Vevelstad ser ut, og hva er 
bestemmer hvordan organismen Vevelstad 
fungerer? 
 
Som nytilsatt næringsleder i Vevelstad 
kommune, har jeg veldig lyst til at vi sammen 
skal finne Vevelstad sitt DNA. Hvis vi kan 
definere hvem vi er og hvorfor vi bor her, da er 
jeg overbevist om at det finnes mange flere 
der ute i den store verden som har et DNA 
som likner på vårt. Og er vi heldige, blir vi 
kanskje flere Vevelstadværinger. 
  
Nå er det sommer. Nyt den sammen med 
denne infoavisen – det står mange nyttige og 
interessante ting i denne utgaven. 

 

 

Hilsen 
Bjørn Erik Jansen 

Næringsleder 
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Gratulerer alle i Vevelstad med status som Nasjonalparkkommune! 
 

 
 

T. Haugann 
 

Trafikksikkerhetsforeningen sammen med deres 
samarbeidspartnere legger ut på sin årlige sommerturné 
på veien for femte året på rad i sommertrafikken. 
#TryggSommer er et samarbeid mellom flere bedrifter og 
organisasjoner, og målet er å få ned antall farlige 
trafikkulykker på norske sommerveier. Foreningen gjør et 
viktig arbeid for å at vi som samfunn stadig rykker 
nærmere nullvisjonen for omkomne i trafikken. 
  
I likhet med andre ordførere har jeg sendt inn en hilsen 
og et bilde til årets aksjon #TryggSommer. Hilsen fra 
ordfører i Vevelstad er: Stor takk til #TryggSommer for det 
viktige arbeidet som gjøres. Jeg ønsker alle innbyggere 
og reisende i Vevelstad en riktig god sommer! 

Status som nasjonalparkkommune etter nye kriterier og som aktør under merkevaren «Norges 
nasjonalparker» ble godkjent av miljødirektoratet 29. mars i år. Svaret fra direktoratet var: 
«Søknaden fra Vevelstad kommune om videreført nasjonalparkkommunestatus er innvilget. Vi viser 
til søknad fra Vevelstad kommune mottatt 01.03.2021 om videreført status som 
nasjonalparkkommune og å bli aktør under merkevaren «Norges nasjonalparker». Søknaden 
innvilges». 
  
Vi er stolt over å være en del av Lomsdal Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve og 
Børgefjell nasjonalpark. Merkevaren «Norges nasjonalparker» har tre fokusområder – mer besøk, 
økt verdiskaping og bedre vern, og den henvender seg til hele verden. 97 kommuner har areal i de 
40 nasjonalparkkommunene i Distrikts-Norge og kan gjennom søknad få status som 
nasjonalparkkommune og bli en aktør under merkevaren sammen med nasjonalparkene, 
besøkssentrene og nasjonalparklandsbyene. 
 

Kjære alle sammen ! 
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Vevelstad kommune – kommunal informasjon 

Siden sist har vi på skolen vært igjennom en kort periode 
med hjemmeskole. Det er selvfølgelig utfordrende for alle, 
men vi håper og tror at vi var mye bedre forberedt denne 
gangen, og eventuelt framtidige ganger, enn vi var i fjor 
vår. Nå har vi blant annet full dekning på datamaskiner. 
Elevene har også hvert sitt headset som de kan bruke. 
Verdiskapingsprogrammet «Naturarven som verdiskaper» 
2009–2013 ga oss kunnskap om hvordan Norge kan 
utvikle naturopplevelser i samspill mellom næringsaktører, 
lokalsamfunn, forvaltningsmyndigheter og 
kunnskapsinstitusjoner. Evalueringen viste at vernet natur 
er en ressurs for mange lokalsamfunn. For 
programperioden ble det rapportert om 29 nye bedrifter, 
138 eksisterende bedrifter hadde utvidet, 31 nye årsverk, 
100 bedrifter med omsetningsvekst og 653 bedrifter var 
involvert. 
  
At statlige investeringer i verneområder gir god avkastning 
dokumenteres blant annet av Finland, USA og Europarc 
Federation som er nettverket for Europas natur- og 
kulturarv. 
 Bildet fra Strauman, innerst i Vistenfjorden. 

Distriktsnæringsutvalget og distriktsdemografiutvalget har gjennom NOU 2020: 12 «Næringslivets 
betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn» og NOU 2020 «Det handler om Norge» 
kommet med klare anbefalinger om at mer av verdiskapingen i distriktene forblir der den skapes og 
bidrar til en ønsket demografisk utvikling med levende lokalsamfunn.  
 
Ungdommens distriktspanel har også gitt sine anbefalinger for en bærekraftig samfunnsutvikling i 
Distrikts-Norge gjennom anbefalinger i 10 punkt. 6. mai overrakte Innovasjon Norge ny Nasjonal 
reiselivsstrategi til næringsministeren. Den peker i samme retning når den snakker om bred 
(økonomisk, kulturell, sosial og miljømessig) verdiskaping, FNs bærekraftsmål og de 10 
bærekraftsprinsippene. 
 
Vi har 95 prosent utmark på fastlandet i Norge. La oss ta den i bruk på kløktig vis ved å: 
 

• Flytte flere statlige arbeidsplasser ut til verneområdepunktene og således styrke fagmiljø og 

lokalsamfunn der verneverdiene befinner seg 

• Styrke besøkssentrene, nasjonalparkkommunene og naturarven som verdiskaper 

• Stimulere til mer lokal verdiskaping, næringsutvikling, levedyktige bedrifter og helårlige 

arbeidsplasser med grunnlag i verneområdene og merkevaren Norges nasjonalparker. 
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Fra barnehagen 

Vevelstad kommune – kommunal informasjon 

H. Kristensen 

Låner rede-huska på skolen Utforsker rørene på Osodden 

 
 

Skoleforberedelser ute i det fri 
 

Utstyret fra Blått prosjekt tas i 
bruk til utforsking av livet i fjæra 

 

Vi øver på å gå i tog 

Utebarnehagen har fått mange nye 
aktivitetsmuligheter. 

 

Leker at vi er på fisketur med båten. 
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Stortingsvalget 2021 
 

 

Vevelstad kommune – kommunal informasjon 

Janne G. Aasen 

Manntall 
Står du i manntallet i Vevelstad kommune? 
Manntallet tar utgangspunkt i hvor du stod 
folkeregistrert bosatt pr. 30.06.2021. Flytter du til 
Vevelstad etter denne datoen, skal du avgi 
stemme i den kommunen du flyttet fra. Manntallet 
legges ut til offentlig ettersyn på Vevelstad rådhus 
og Matkroken Visthus så snart det er ferdig etter 
30.06.2021 og frem til og med valgdagen. 
 

Valgkort 
Valgkortene blir i år sendt ut digitalt via Altinn, 
Digipost e.l. Velgere som har reservert seg i 
register over digital kontaktinformasjon og 
reservasjon, og de som ikke har oppdatert 
eller bekreftet opplysningene i registeret de 
siste 18 månedene, vil få tilsendt valgkort 
som brevpost. Det samme gjelder de som 
ikke har hentet sitt valgkort digitalt.  
 

Sametingsvalget 2021 
Forhåndsstemmegivning, Vevelstad rådhus 
  10.08.-10.09.2021 
 
I Vevelstad kommune har vi under 30 
registrerte i samemanntallet derfor kan disse 
kun forhåndsstemme. 
Sametingets valgmanntall vil bli ferdig i 
tidsrommet 10.-15. juli 2021, og vil bli utlagt til 
offentlig gjennomsyn så snart det lar seg 
gjøre etter denne datoen og fram til og med 
valgdagen. 
 

Valg – hvorfor bør du stemme? 
Valgene du tar, får konsekvenser for deg og 
for andre. Det partiene mener om blant annet 
skatter og avgifter, helse, utdanning, bistand, 
og miljø, får konsekvenser du kanskje ikke 
ser, men som andre får merke på kroppen. 
Når du deltar i stortingsvalget, er du med på 
å bestemme utviklingen av samfunnet vårt. 
 
Ta et valg – bruk stemmeretten din! 
 

 
 
 

 

Ny utfordring for årets valg er den pågående 
pandemien, covid -19. Det er på nåværende 
tidspunkt ikke mulig å si noe om hvordan 
smittesituasjonen vil være høsten 2021, men 
ifølge helsemyndighetene må vi være forberedt 
på at det fortsatt vil være risiko for lokale 
smitteutbrudd ut 2021.  
 
Alle stemmeberettigede skal ha en mulighet til å 
stemme. Friske velgere skal stemme som 
normalt, men holde avstand. De i karantene skal 
stemme i et tilpasset lokale eller hjemme. De i 
isolasjon skal stemme hjemme. Det samme 
gjelder velgere i risikogruppen. 
 
Er du i karantene, isolasjon eller i risikogruppen 
på valgdagen, kan du søke om å få stemme ved 
oppholdssted eller ved alternativt lokale innen kl. 
10:00 på valgdagen den 13.09.2021.  
 
Kommunen skal for første gang bruke elektronisk 
avkryssing i manntallet, dvs. at en ikke trenger å 
stemme i egen krets på valgdagen, men kan avgi 
stemme i hvilken som helst krets i kommunen. 
 

Viktige datoer: 
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Utdrag av politiske vedtak i kommunestyret 

Vevelstad kommune – kommunal informasjon 

Kommunestyremøte 28. april 2021 
 
PS 24/2021 Opplevelses- og kunnskapssenter 
Kommunestyret vedtar å videreføre et samarbeid 
med Stiftelsen Helgeland Museum om en mulig 
etablering av et opplevelses- og kunnskapssenter 
i Vevelstad kommune. 

, 

PS 25/2021 Saks- arkivsystem - oppgradering 
til Elements cloud 
Vevelstad kommunestyre bevilger inntil kr. 
500 000 til oppgradering av nytt sak- arkivsystem 
Elements Cloud. Kommunedirektøren får fullmakt 
til å inngå avtale med Sikri AS. 
Finansieres ved overføring fra drift. 
 
PS 26/2021 Salg av 3 kommunale boliger på 
Slåttvikåsen - Øvre og Nedre Slåttvikåsen 
Saken utsettes, og administrasjonen bes 
fremlegge status gjeld per boligenhet. Saken tas 
opp i førstkommende kommunestyremøte. 
 
PS 27/2021 Samfunnssikkerhet og beredskap 
- nødvendige utbedringer i              Vevelstad 
kommune 
Kommunestyret vedtar en ramme på inntil 1,5 
millioner til nødvendige utbedringer/investeringer 
knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap.   
Investeringer inkluderer blant annet: 
• Investering i permanent 
nødstrømsaggregat på Sykehjem inkl. nødvendig 
installasjon og tilrettelegging av Eldreboligen, 
legekontoret, rådhuset og Allbrukshuset for 
mobilt nødstrømsaggregat inkl. ett aggregat 
imøtekommes med en økonomisk ramme på  
kr. 1.000.000,- + mva. 
• Brannvarsling og oppgradering av nødlys i 
Rådhus/Allbrukshus imøtekommes med  
kr. 180.000,- + mva.    
• Ett låsbart beredskapsskap inkl. laptop, 
batterier, satellittelefon og skjerm, backup 4G (for 
fiber) er anslått til ca. kr. 60.000,- + mva + årlig 
abonnement.  
• Beredskap for lensing av vann og tilførsel 
av varme anslått til kr. 20.000,- + mva. 
Finansieres ved bruk av disposisjonsfond 

PS 28/2021 Oppdatert lokal forskrift om gebyr 
for gjennomføring av lovbestemt tilsyn med 
og feiing av fyringsanlegg - Brønnøy 
kommune 
Kommunestyret vedtar vedlagte oppdaterte 
Forskrift om gebyr for gjennomføring av 
lovbestemt tilsyn med, og feiing av fyringsanlegg 
for Vevelstad kommune, Nordland. 
 
PS 29/2021 Økonomireglement for Vevelstad 
kommune 
Kommunestyret vedtar økonomireglementet for 
Vevelstad kommune. 
 
PS 30/2021 Fritak fra politiske verv - Hilde 
Elise Pedersen 
Hilde Elise Pedersens søknad innvilges. Nytt fast 
medlem i formannskapet blir dagens første 
vararepresentant Kaia Aarstrand. Nytt fast 
medlem i kommunestyret blir dagens første 
vararepresentant Asbjørn Gunnar Sørfjord. 
 
PS 31/2021 Fritak fra politisk verv - Johan M. 
Vevelstad 
Johan M. Vevelstads søknad om fritak fra verv i 
Råd for eldre og personer med funksjons-
nedsettelse innvilges. Forslag til nytt medlem 
fremlegges i kommunestyremøte den 2. juni 
2021. 
 
PS 32/2021 Frivilligsentralen - tilbud om 
lokaler 
Vevelstad Frivilligsentral tilbys lokaler i 
Allbrukshuset/Rådhuset i samlokalisering med 
Vevelstad Folkebibliotek.  
 
PS 33/2021 Etablering ungdomsklubb 
Kommunestyret vedtar å stille seg positiv til 
etablering av en ungdomsklubb i kommunen. 
Kommunens bundne driftsfond kan brukes for å 
få på plass etablering i 2021. Eventuelle 
økonomiske driftsutgifter for neste år bes 
innarbeides i budsjett for 2022.    
 
PS 34/2021 Havneforskrift 
Kommunestyret vedtar forslag til havneregulativ 
for kommunale havner og sjøareal i Vevelstad 
kommune. 



 

  

Juni 2021 Side 7 

Utdrag av politiske vedtak i kommunestyret 

Vevelstad kommune – kommunal informasjon 

Kommunestyremøte 2. juni 2021 
 
PS 36/2021 Årsberetning og årsmelding 2020 
Kommunestyret godkjenner årsberetning og 
årsmelding for 2020. 
Representanten Agnethe Aarstrand ba om 
følgende protokolltilførsel: 
 

1. Tilbyr ikke Vevelstad kommune 

dagaktivitetstilbud for hjemmeboende med 

demens?  Står ingenting om dette i 

årsmelding. Er dette tilbudet lagt ned. 

(lovpålagt) 

 

2. Er oppgitte årsverk riktige? 

 
 

3. Ikke 17.9 men 18.9 årsverk + 0.24 praktisk 

bistand (19,14) tilknyttet 

sykehjem/hjemmebasert. Samme årsverk 

som 2019.  

 

4. Merkantil er redusert fra 0.5-0.3 årsverk. 

0.2 årsverk? Har helse og omsorg fått 

økning på 0.2 årsverk da det ikke er 

redusert men overflyttet internt. 

 
 

5. Det er avvikende tall fra foregående år-er 

Sykepleierstillinger redusert og 

helsefagarbeider stillingen økt i 2020. Er 

årsverkene kvalitetssikret og drøftet, er det 

enighet om denne endringen?  

 

6. 2020 s liggedøgn sier at det ikke har vært 

fullt belegg med 8 brukte plasser + 100 

mindre liggedøgn på kortids gjennom hele 

2020 og mindre bruk av hjemmesykepleie. 

Stemmer disse tallene? Hva er årsaken til 

dette? Det er ikke oppgitt antall døgn 

avlastning. 

 
  

7. Hvorfor er ikke ferdigstilte prosjekt og 

påbegynte prosjekt nevnt i årsmelding?  

 

8. Mobil pleie ble avsluttet i mai-dette er en 

kvalitetsforbedring av 

hjemmesykepleien. 

 

9. Trygghetsalarmer/velferdsteknologi har 

jeg etterlyst informasjon om i to 

kommunestyremøter. Et prosjekt som 

har tatt mye tid av 2020.  

 
 

10. Leve hele livet og prosjektet 

barnehage/skole 

 

11. Kompetanseheving-som var et av 

målene for 2020. I forbindelse med 

covid 19 skjedde det mye både for 

pasienter og personale.  

Trygghetsalarmer og velferdsteknologi i 
Vevelstad kommune.  
 

PS 37/2021 Godkjenning av regnskap for 
2020 
Kommunestyret godkjenner årsberetning og 
årsmelding for 2020. 
 

PS 38/2021 Budsjettreguleringer mai 2020 
Budsjettreguleringer vedtas. 
 
PS 39/2021 Tildeling av kommunal 
kompensasjonsordning  
Vevelstad kommune vedtar en 
fordelingsnøkkel for støtte til lokale 
reiselivsbedrifter ut fra statlig tilskuddsbrev 
datert 25. februar og 15. april. 
Tilskuddsbrevene for kommunal 
kompensasjonsordning til lokale virksomheter 
er på til sammen kr. 500.000.  
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Utdrag av politiske vedtak i kommunestyret 

Vevelstad kommune – kommunal informasjon 

Kommunestyremøte 2. juni 2021 
 
Vevelstad kommune fordeler støtten slik: 
Kr. 240.000 fordeles til kommunens tre største 
reiselivsaktører 
 
Kr. 200.000 fordeles til kommunens øvrige 
reiselivsaktører 
 
Kr.   60.000 settes av til fellestiltak for reiselivet i 
Vevelstad 
 
Tilskuddene gis innenfor regelverket for 
bagatellmessig støtte,uten at reiselivsaktørene 
trenger å søke om støtten.De tre største 
aktørene i Vevelstad er Handelsstedet Forvik, 
Vevelstad gjestegård og rorbuer, og Visthus 
Rorbucamping. Disse tildeles en støtte på kr. 
80.000 hver.  
 
Administrasjonen gis fullmakt til å fordele kr. 
200.000 på resterende reiselivsaktører.  
 
Kriterier for tildeling er at det drives 
reiselivsvirksomhet som en del av næring (må ha 
organisasjonsnummer) og at virksomheten 
utøves i kommunen. 
 
Resterende sum på kr. 60.000 disponeres til 
fellestiltak som f.eks fergeverter, forskjønning av 
offentlige områder. 
 
PS 40/2021 Arkiv i Nordland - omdanning fra 
interkommunalt samarbeid til kommunalt 
oppgavefellesskap 

2. Vevelstad kommunestyre godkjenner 
endring av Interkommunalt samarbeid 
arkiv Nordland (IKAN) etter tidligere 
kommunelovs § 27 til Kommunalt 
oppgavefellesskap arkiv i Nordland 
(KOAN) etter ny kommunelov, trådt i kraft 
2019, kapittel 19, §§ 19-1 – 19-4. 

 

 
1. Vevelstad kommunestyre godkjenner og 

skriver under ny samarbeidssavtale for 
Kommunalt oppgavefellesskap (KOAN), 
behandlet i styret for IKAN, sak 2021/06  

 
PS 41/2021 Fritak fra politiske verv - John 
Arne Nilssen 
John Arne Nilssen innvilges fritak fra sine 
politiske verv for resten av inneværende 
kommunestyre periode. 
 

PS 42/2021 Søknad om forlenget permisjon 
fra politiske verv - Maren Sofie Fjordholm 
Maren Sofie Fjordholm innvilges forlenget 
permisjon til 1. oktober 2021. 
 
PS 43/2021 Fritak fra politisk verv - Sølvi 
Solsem  
Sølvi R. Solsem innvilges fritak for verv i Råd for 
eldre og personer med funksjonsnedsettelse. 
 
PS 44/2021 Valg av nytt medlem til Råd for 
eldre og personer med funksjonsnedsettelse 

1. Svein Olsen velges som medlem i Råd for 
eldre og personer med 
funksjonsnedsettele 
 

2. Greta Bantow velges som medlem i Råd 
for eldre og personer med 
funksjonsnedsettelse 

 

For  å lese vedtakene som er blitt gjort : 
 
- Gå inn på : 
http://www.vevelstad.kommune.no/tjenester/
politikk/innkallinger-og-protokoller/ 
- Klikk på linken «trykk her» 
- Klikk på møtedato 
- Klikk på «åpne dokument» ved 
møteprotokol 
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Informasjon fra administrasjon 
 

 

Vevelstad kommune – kommunal informasjon 

L. Solvang 

Regnskap 2020 
 
Regnskapet for 2020 er ferdig, og skal 
behandles og godkjennes av Kontrollutvalg, 
Formannskap og Kommunestyre. 
 
Regnskapet består av driftsregnskapet, 
investeringsregnskapet og balansen. Alle tre 
delene skal balansere, det vil si gå i null på 
nederste linje 
 
Driftsregnskapet inneholder løpende 
inntekter og utgifter, som for eksempel lønn, 
strøm, skolemateriell, telefoner, lisenser og 
annet som trengs i den daglige drift. 
Kommunens inntekter er 77 millioner, og 
utgiftene er kr 76 millioner. 
 
Investeringsregnskapet består av kjøp av 
eiendeler som har en verdi over 100 000, det 
vil si eiendeler  som kommunen anskaffer og 
har en vesentlig og varig verdi. For eksempel 
brannstasjon, barnehage og næringsareal. 
For 2020 er det investert for kr 6,5 millioner. 
 
Balansen består av eiendeler og gjeld. 
Eiendeler er blant annet alle bygg kommunen 
eier, aksjer og bankinnskudd. Gjeld er 
langsiktig gjeld som lånegjeld og 
pensjonsforpliktelser, og kortsiktig gjeld som 
leverandørgjeld og skatte og avgift. 
 
Tilskudd som kommunen har fått til bestemte 
formål, skal settes på fond i balansen, og 
brukes når det settes i gang tiltak som 
pengene er bestemt til. I tillegg står 
disposisjonsfondet i balansen, det er 
kommunens reserve til bruk når det oppstår 
ekstraordinære utfordringer utenom det som 
er lagt inn i budsjettet for året. Og 
mindreforbruk (overskudd) settes på 
disposisjonsfondet. 
 

Regnskapet skal levers til revisjonen som skal 
kontrollere at alt er riktig. For 2020 skal 
regnskapet leveres med nye skjema i forhold 
til tidligere år. I tillegg skal det utarbeides 
noteopplysninger som er detaljert opplysninger 
om regnskapet. 
 
Når regnskapet er i balanse, med bruk og 
avsetning til fond, er det for 2020 et 
mindreforbruk på kr 3 180 170, dette er avsatt 
til disposisjonsfond i forbindelse med 
avslutning av årsregnskapet, dette er i henhold 
til ny forskrift gjeldende fra 2020. Tidligere år 
er det Formannskap og Kommunestyre som 
har politisk vedtatt avsetning av 
mindreforbruket til disposisjonsfondet. 

 

Årsmelding 2020 
 
Det skal også leveres Årsmelding for 
regnskapsåret. Denne gir informasjon hvordan 
de ulike avdelingene er drevet i løpet av året, 
hva har gått bra, hvilke mål er nådd, og hva 
har vært utfordrende. 
 
I kommuneloven er det lovregulert hva det skal 
rapporteres på, både i regnskapet og 
årsmeldingen.  
 
Både årsregnskap og årsmelding for 2020 skal 
behandles i Kommunestyret 2.juni. Når det er 
ferdigbehandlet blir det lagt ut Vevelstad 
kommune sin hjemmeside. Hvis du ikke har 
tilgang til hjemmesiden, så kan du komme 
innom på Rådhuset å få en papirutgave av 
begge deler. 
 



 

  

Juni 2021 Side 10 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Du er alltid hjertelig velkommen for en kopp kaffe og en prat på 
frivilligsentralen. Hvis du trenger hjelp med utfylling av reiseregning for 
pasientreiser, så kan vi hjelpe deg. 
 
Trenger du å låne en bilstol til for eksempel barnebarn som kommer på 
besøk, låne flytevest, skøyter m.m. Eller har du lyst til å ta en titt i 
bruktbutikken? Kosta Nada har åpent på hverdager mellom 09:00 -15:00. 
Har du pent brukte klær eller ting og tang å gi bort? Vi tar gjerne imot. 
 
Har du lyst å låne musikkbingen? Barn og ungdom får låne musikkbingen 
helt gratis! Voksne glade musikksjeler betaler kun en liten leiepris.  
Frivilligsentralen kan på forskjellig vis være behjelpelig med mangt.  
 
Har du lyst å bidra på et eller annet vis? Mange lokale lag og forening tar 
mer en gjerne imot hjelp til eksempel komitearbeid, styreverv og annet 
forskjellig. 
                                                                                     

Industriveien 7  

97 94 15 73 

frivev@vevelstad.kommune.no 

https://vevelstad.frivilligsentral.no/ 

EVSVevelstad og VevelstadFrivilligsentral 

 

mailto:frivev@vevelstad.kommune.no
https://vevelstad.frivilligsentral.no/
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Vevelstad Frivillighetsprisen 

Også i år har frivilligsentralen delt ut prisen for 
årets frivillige. For 2020 gikk heder og ære til 
Jack. H. Haukland, etter innkomne forslag og 
enstemmighet i styret.  
 

Prisen gis til: en initiativrik person, forening 
eller gruppe som har utmerket seg med frivillig 
innsats, engasjement og pågangsmot til beste 
for den enkelte eller samfunnet i en lengre tid 
eller i en tidsavgrenset prosjektperiode. 
 
Prisen har blitt delt ut siden 2016 for å 
stimulere lokal frivillig innsats og vise ekstra 
takknemlighet for det flotte arbeid mange gjør. 
Hvert år kan du sende inn ditt forslag, hvis du 
synes noen i bygda fortjener ekstra ros. 
Tidligere frivillige som har fått tildelt prisen: 
 
2016 – Ester Andreassen 
2017 – Jørgen og Reidun Enoksen 
2018 – Karen M. Rønning 
2019 – Ingrid Andreassen 
 

Leve Hele Livet – sykkelturen 

Daglig leder på frivilligsentralen er blitt fylkeskontakt for Norges Frivilligsentraler sitt arbeid med 
den nasjonale kvalitetsreformen Leve Hele Livet. Hovedmålene til arbeidet er: 
 
- Koordineringsorgan for å tilrettelegge for et mer helhetlig samarbeid,  
- Kompetansesenter for koordinering av frivillig arbeid i kommunen,  
 -Pådriver for økt etablering og samhandlingspartner for utvikling av en helhetlig 
frivillighetspolitikk i kommunene,  
 
- Støtteapparat for lokalt arbeid for bredere nedfelling av reformen,  
- Støtteapparat for økt rekruttering av frivillige lokalt, 
- Utviklingsorgan for at seniorene både blir sett som ressurs i frivillig arbeid og som deltagere.  
 
En av de store oppgavene Leve Hele Livet prosjektet har fått er kalt for «sykkelturen». 2022 er 
nemlig Frivillighetens År! I den anledningen skal det sykles fra Nordkap til Arendal med 
rickshawsykler, en slik vi har på sykehjemmet, som er elektrisk og har plass til to passasjerer og en 
pilot.  
 

Nytt fra Frivilligsentralen 

Jack. H. Haukland ble tildelt prisen 
«årets frivillig 2020». 
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Dag Otto Lauritzen, tidligere syklist, er ambassadør, og 
mellom 29. mai og 6. juni kommer sykkelturen gjennom 
Nordland.  
 
Vi har dannet en arbeidsgruppe med frivilligsentralene i 
Herøy, Sømna, Steigen, Vestvågøy, Fauske og 
Vevelstad, som skal jobbe videre med traseen gjennom 
Nordland. Et lite utklipp fra sykkelturen2022.no: Norges 
Frivilligsentraler inviterer hele landet til å bli med på 
sykkeltur gjennom Norge, fra 21. mai til 16. august 
2022. Vi skal løfte frivilligheten, på hjul fra Nordkapp til 
Arendalsuka. Hvert fylke har fått tildelt en uke.  
 

Frivilligsentralene og en rekke samarbeidsorganisasjoner oppfordres til å skape et mangfold av 
aktiviteter på tvers av generasjoner, kulturer og samfunnslag langs ruten. 
 
Sammen skal vi sykle, for å skape gode og inkluderende lokalsamfunn. Sykkelturen skal ha fokus 
på arbeidet med reformen Leve hele livet nasjonalt, regionalt og lokalt. Hovedmålet med 
sykkelturen er å sette lys på merverdien av å føle seg til nytte i samfunnet, og oppleve gode 
relasjoner i hverdagen.  

Ungdommene 

Det har vært mye att og fram, men endelig er 
lokalene til ungdomshus-aktiviteter på plass. 
De har funnet seg til rette i kjelleren på 
Høyholm Grendehus og er meget fornøyde. På 
fredager mellom ca.18:00 og 20:00 kan de fra 
7.-10. klasse samle seg i lokalene; og for dem 
som kommer fra Stokka/Visthus kan det ordnes 
med skyss fra/til båten. Grendehuset har 
allerede tilrettelagt for en del aktiviteter med 
brettspill og stor TV-skjerm. Etter hvert ønsker 
de å få på plass pool-biljard, bord-fotball og en 
Playstation, dette med tilskuddet de fikk 
gjennom Gjensidige Stiftelsen. For mer 
informasjon, gjerne ta kontakt med 
ungdomsrådsleder Karl Aarstrand.  
Vevelstad Ungdomsråd har også fått på plass 
nye styremedlemmer for 2021-2022, Karl 
Aarstrand og Jorne Heijnis fra Vevelstad 
Sentralskole, Tjibbe Heijnis fra videregående-
skole, og Murat Barkho som vara.  
 
Helga til 18e juni skal Vevelstad være 
vertskommune og tar imot medlemmene fra 
Ungdommenes Fylkesråd.  
 

Rådet består av 11 ungdommer og de jobber 
med politiske saker som angår alle ungdom i 
Nordland. De jobber tett opp mot selve 
Fylkesrådet i Nordland. I rådet er også Tjibbe 
Heijnis med, som er stolt representant fra vår 
egen kommune. 
Dette blir det første fysiske møte og de gleder 
seg til å bli bedre kjent med hverandre. Ved 
siden deres vanlige møtevirksomhet skal de 
også besøke gården til Bernt og Kari Anne, vår 
egen fylkesordfører, og våre utenlandske 
frivillige, Camille og Valentin, skal lage et 
opplegg til dem der de skal holde på med 
teambuilding.  
 
I slutten av juni reiser Camille og Valentin 
tilbake til Frankrike. Det har vært et spesielt år 
med tanke på Covid, som har satt en stopper 
for mange av våre vanlige aktiviteter. Men tross 
for det, så har de faktisk gjort, og hjulpet til med 
masse andre ting. De har fått en erfaring for 
livet, og de både gruer og gleder seg til å reise 
hjem igjen. Vi takker dem for deres flotte 
innsats! 
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Ungdommene 
Om vi klarer å få på plass alt til et nytt 
prosjektår får vi se gjennom sommeren. Det er 
fortsatt strenge innreiserestriksjoner for ikke-
norske og så må EU fortsatt godkjenne 
prosjektsøknadene fra Frankrike og Tyskland. 
Vi får krysse fingrene at alt ordner seg.  
 

DistriktsMobilen 

I februar takket Bjørn Kristiansen av som 
sjåfør. Nå i juni er dessverre Greta Karlsen 
også kommet dit at hun må takke av. Jack 
Haukland måtte dessverre også si takk for seg.  
 
Etter mange års gode tjenester fikk de jo kake, 
gaver og oppmerksomhet. Tusen takk for deres 
flotte arbeid i mange år!  
Men det er med tungt hjerte. I skrivende 
øyeblikk har vi kun 2 sjåfører igjen. Det betyr 
dessverre reduserte åpningstider framover, 
inntil vi har fått flere sjåfører på plass.  
 
Vi skal prøve å tilrettelegge slik at det er mest 
brukbart for våre faste brukere; følg godt med 
på Facebook og oppslag i butikken om og når 
Distriktsmobilen har åpent. Selvfølgelig 
beklager vi situasjonen sterkt, og vi jobber hard 
for å løse utfordringene.  
 
 

Regionsprosjekt for godt voksne 
I samarbeid med Grane- og Brønnøy 
Frivilligsentral har vi tidligere hatt busstur til 
Grane, og vi tok imot en stor gruppe 
pensjonister fra Brønnøy og Grane i oktober for 
å vise fram vår vakre kommune. Nå i juni tar vi 
turen til Brønnøysund og får spist på 
Dragereiret.  
 
Etter det er det fortsatt litt prosjektpenger igjen, 
disse ønsker vi å bruke på en siste tur i slutten 
av sommeren. Vi ønsker å reise med båt, og 
kanskje også med RIB-båt for de som ønsker, 
til Havkanten i Husvær. Så holdt av rundt uke 
34/35 hvis du kan tenke deg å være med på 
siste turen. 
 

Følg historielaget på instagram, @vevelstad_historielag for et glimt inn i lokalhistoriske bilder.  

 
a 

Fra regions samling på Vevelstad høst 2020 

Vevelstad historielag er på insta! 
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På Hamnøya var vi så heldig at de 

første fibertilknytningene ble gjort her, allerede 
i februar, og det er vi veldig fornøyd med. Det 
gjenstår noen tilknytninger her nede fremdeles, 
men de fleste som ønsket det er på nett. Vi er 
takknemlige overfor Vevelstad kommune som 
gikk inn for dette prosjektet, og gjorde det mulig 
for de som ønsket det å få fiber gratis inn til 
huset. 
 
Selv om vi på Hamnøya har levd ganske 
normalt i disse corona-tider har vi ikke kunnet 
gjennomføre planlagte arrangement. Både 
sommerkafeen og Esøya-dagen ble avlyst i 
2020. Heller ikke i år blir det noen slike 
arrangement. Vi har også valgt å utsette 
årsmøtet til etter sommeren, og håper 
smittevernreglene da tilsier at vi kan samle 
personer fra flere kommuner.  
Selv om vi ikke har planlagt noen 
arrangementer håper vi at folk vil ta seg en tur 
hit allikevel. Her er fint å ta en sykkeltur, 
kombinert med en fjelltur, enten til Veten eller 
Storvatnet.  
Når det gjelder muligheter til toalettbesøk for 
tilreisende, er eneste mulighet utedoen ved 
kirkegården, Bjørnvikveien 4.  
 

På bildet er dugnadsgjengen på Hamnøya samlet 
etter at graving av hovedfiberen var ferdig på øya. 
Foto: Kjell Klausen 
 
  

Festvika er en populær badeplass. Her er 
det langgrunt, og fin sandstrand, se bildet.  
En tur til Dalan er også populært, spesielt 
for barn, da der også er masse sand å 
vann å leke i. Foto: Beate Andorsen 
 
 

På Esøya vil det bli lagt ut flytekai i løpet 
av mai, og her er det mulighet for 
spennende Geocach-jakt. Geocach er 
som en orientering, men du bruker GPS i 
stedet for kart og kompass.  
En oppfordring fra oss: Husk å ta med 
deg søppelet ditt hjem. 
 
SHMIL plasserte en container for 
strandsøppel på Vågsodden i mai i fjor. 
Den fikk stå over sommeren, og folk var 
flittige søppelplukkere. En stor takk til alle 
som bidro.  Vi håper at folk også i år kan 
være med på en ryddedugnad i fjærene. 
Det vil bli lagt ut sekker på trappa på 
baksiden av Ungdomshuset. Når sekken 
er fylt kan den settes tilbake på baksiden 
av Ungdomshuset. I år vil det ikke bli satt 
ut container, men SHMIL vil komme å 
hente sekkene når vi gir  beskjed om det. 
En positiv nyhet fra Hamnøya er at vi i 
løpet av våren har fått 4 nye innbyggere. 
Dette er virkelig verdt å flagge for. 
Nå venter vi bare på at det blir fortgang i 
bruplanene, da kan det jo bli trangt om 
plassen her nede. 

Med ønske om en flott sommer. 
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Navnet er Sofus Vikeså Kjeka, alder 

36. Jeg kommer fra Sandnes i Rogaland. 
Jeg har mastergrad i idehistorie (UiO) og 
pedagogikk (UiS). Har vært avd. leder ved 
Kystmuseene i Finnmark tidligere. 
Opptatt av norsk historie og det å få frem 
glemte tema. På fritiden har jeg laget en del 
musikk de siste årene (elektronisk). Liker 
også friluftsliv og da særlig å dra en tur ut 
med en trekano, om det er vær til dette. 
 
 
  
 

Kjører også litt motorsykkel, men det også på 
godværsdager. Har fortsatt ski, men må definitivt 
oppgradere utstyret til vinteren! 
 
Jeg kom til Vevelstad fordi dette er et 
satsningsområde i Helgeland. Det er planer om å 
skape mer moderne fasiliteter ved bygdetunet (nytt 
opplevelse og kunnskapssenter). Mitt førsteinntrykk 
av Vevelstad er at dette er en trivelig landsbruks-
kommune. Dette med gjestfrihet og innkludering er 
noe jeg også merket helt oppe i Finnmark. Nord-
Norge fremstår romsligere og mer fleksible i 
tenkningen enn hva man ofte møter i byen. 
 
Min jobb går ut på å ivareta kulturarven vår. Dette 
spenner fra alt som ligger områdets historie til. Det å 
dokumentere formidling grundig, og det å ivareta 
historiske bygninger og gjenstander står sentralt. 
  
Ved Vevelstad museum planlegger vi i år å ha 
sommeråpent, og sikter på å ha helge-åpent hele 
året på sikt. Av utstillinger planlegger vi en samisk 
utstilling, og en ny viking-historie (jernalder) 
utstilling, om forholdene på Vevelstad i den tiden. 

  Kari Anne B. Andreassen 
 

Hrappur er et idrettslag for alle 

hesteinteresserte på Vevelstad, og er 
kanskje en av de minste klubbene i landet 
med egen ridehall. Klubben har ikke selv 
stall eller hester, men alle med tilgang til 
hest kan bruke hallen, og den kan også 
brukes til andre ting enn ridning. Hrappur 
arrangerer vanligvis Åpen dag noen 
ganger i løpet av året, med matsalg, 
lotteri, hesteshow og leieridning. Med 
ujevne mellomrom arrangeres det også 
kurs med innleide instruktører.  

Hrappur er et lag under Norges idrettsforbund, 
og et lokallag av Norsk islandshestforening. 
Innmelding skjer via nettsiden sporti.dk. I en 
familie kan det være et hovedmedlem og flere 
familiemedlemmer, der hovedmedlemmet 

mottar det flotte hestebladet 
islandshestforum fire 
ganger i året. Klubben 
trenger flere medlemmer, 
og håper alle som støtter 
opp om heste-aktiviteter 
melder seg inn! 
 
Hrappur islands-hestklubb 
er også mottaker av 
Grasrotandelen hos Norsk 
Tipping, og er veldig 
takknemlig for alle bidrag 
som kommer herfra. 
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Bjørg Helene Andorsen 
 

Biblioteket vil takke Knut Bantow for de 

årene han har gitt til kommunens bibliotek - og alle 
oss som bor her! Tusen takk for tiden din, Knut. Ny 
biblioteksjef er Bjørg Helene Andorsen, en 
hjemflyttet Vevelstadværing som har savnet 
naturen og folket her i nord.  
 
Det store nye for biblioteket nå, er å gjøre klart 
lokalet for Frivilligsentralens ankomst (jamfør 
kommunestyrets vedtak 32/2021). Mye har 
dessuten endret seg i bibliotekets verden de siste 
årene, og det å gjøre bibliotekrommet til et rom for 
alle passer godt inn i den kommende 
sammenslåingen. Bibliotekloven fra 2013 sier blant 
annet at «Folkebibliotekene skal være en 
uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale 
og debatt».  
 
For å kunne sette av mer plass til å være og gjøre, 
fikk biblioteket besøk av Karin, Arne Georg og 
Åsmund fra Nordland Fylkesbibliotek, som startet 
opp en større kasseringsrunde den 19. mai. Kort 
sagt er kassering å velge ut dokumenter som ikke 
lengre er aktuelle, relevante eller tiltalende. Noen 
bøker er i så dårlig stand at de resirkuleres, mens 
andre får en ny sjanse gjennom årets første 
bibliotek-arrangement:  
 
Lørdag 19. juni fra kl. 13 til 15 inviterer biblioteket til 
posesalg av bøker. Frivilligsentralen stiller med 
hjelp til gjennomføring av arrangementet. Ta med 
en eller flere poser, så sees vi! 
 
En av grunnene til at biblioteket kan ha færre 
fysiske bøker, henger sammen med den digitale 
tidsalderen vi nå virkelig er inne i. Biblioteket 
abonnerer på Nordland Fylkesbiblioteks 
«BookBites». 
 
 

I denne app'en kan du finne både lydbøker 
og e-bøker. Kom innom biblioteket for mer 
informasjon og hjelp til å komme i gang! 
Som alltid kommer vi til å opprettholde en 
oppdatert, fysisk boksamling lokalt, i tillegg 
til muligheter som fjernlån og innkjøp basert 
på bibliotekbesøkendes ønsker. 
 
Biblioteket kommer til å ha sommertider fra 
15. juni til 15. september i år: 
 
Mandag og onsdag   kl. 9 - 14  
Torsdag    kl. 13 - 18 
 
Fra uke 28 - 31 (12. juli til 6. august) holder 
biblioteket sommerstengt. 
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Illustrasjon med visdomsord på morsmålet 
Ivar Smith-Nilsen 

Unn-Helen Nergård, komiteleder Vevelstaddagene 2019 
 

Kjære Godtfolk, 
 

Vevelstaddagene har vært en 

suksess tidligere år. Forhåpentligvis er vi til neste år 
kvitt restriksjonene i forbindelse med Covid-19 og 
da folkens, kan vi slå til, og arrangere nye 
Vevelstaddager. Er det noen som er patriot, og vil 
være med i komiteen, slik at vi får til tidenes 
Vevelstad Dager?! Frivillige, og tips om innhold, ta 
kontakt med Frivilligsentralen. 
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Kryssord 
 



 

 

Korona-tiltak i sommer 

Vær sosial, men vær forsiktig 
 
Mennesker er sosiale vesener, og vi trenger 
hverandre for å føle tilhørighet og mening. Gjør 
noe hyggelig alene, sammen med en venn, eller 
med familien 
 
Her er noen å være sosial på: 
 

• Hør om noen vil være med og gå en tur. 

• Ring istedenfor å sende tekstmelding. 

• Inviter til middag, helst ute, med en fast 
gruppe, venn eller familie.  

 

 For mer informasjon se Folkehelseinstituttets forside www.fhi.no 

  

 

Husk at pandemien ikke er helt over. Det kommer masse 
tilreisende hit i sommer, så fortsett med å ta forhåndsregler. 

Her er de generelle rådene som gjelder: 
 

• Husk god hånd- og hostehygiene.  

• Hold god avstand til andre enn de du bor med. Unngå fysisk kontakt, 

inkludert håndhilsing og klemming.      

• Risikoen for smitte er høyere inne enn ute (særlig i små og dårlig ventilerte rom). 

• Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme og du bør 

ta en test. 

• Bruk av munnbind kan være et godt smitteverntiltak. Gjør egne vurderinger 

vedrørende bruk. 

 

http://www.fhi.no/


 

 

 
  


