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På norsktoppen

Så var vi på gata igjen med okto-
berutgaven av Norsktoppen. Vi 

har allerede fått det første snøfallet, 
og har dermed en lang og god vinter 
å se fram. I dette nummeret har vi viet 
en stor plass til nyansatte i Lebesby 
kommune. Mange av dem har kjente 
fjes. Men samtidig er det noen helt nye 
som vi ønsker velkommen og håper 
vil trives i vår vidstrakte kommune på 
norsktoppen.

Per og Øystein

per.christensen@lebesby.kommune.no
Telefon 78 49 95 42
oingila@hotmail.com
Telefon 975 81 812

Vil du abonnere på magasinet?
«På Norsktoppen» blir delt ut gratis 
til alle som bor i kommunen.

Andre kan abonnere? 
Abonnementsprisen for 4 nr. er kr 150,-

Send giro til: 
Lebesby kommune, 
Kulturkontoret, 
Postboks 374, 
9790 Kjøllefjord. 

Bankgiro: 
4961.72.00235 
og merk den:
«Abonnement På Norsktoppen».

Forsidefoto: 
Kjell-Magne Iversen.

Baksidefoto:
Øystein Ingilæ

Trykk: Trykkeriservice AS, 
 9711 Lakselv
 www.trykkeriservice.no

Ordførerens side

Kjøllefjord kino har vært gjennom en omfattende renoveringsprosess. Foto: Øystein Ingilæ

Nå er tiden hvor vi arbeider med 
neste års budsjett for kommu-

nen. Det er fortsatt mange uløste 
oppgaver, naturligvis. En av disse 
er omsorgstjenestene. Vi har over 
noe tid merket at det er etterspør-
sel etter tjenestene, og i særdeleshet 
når det gjelder sykehjemsplasser. Vi 
har i stor grad fulgt opp eldreplanen 
som ble enstemmig vedtatt av kom-
munestyret for flere år siden. Jeg 
mener at det var en riktig vei å gå. 
Men nå er tiden for å se på hvordan 
vi skal utvikle disse tjenestene vide-
re. Det er nedsatt en arbeidsgruppe 
bestående av fagpersonell fra flere 
avdelinger som skal sørge for en 
god prosess og et godt grunnlag for 
vedtak i tiden som kommer. 

Parallelt med dette har vi hatt 
Rune Devold til å gjøre en gjen-
nomgang og evaluere de tjenestene 
vi har, og foreslå veien videre. En 
av de tingene som det pekes på er 
behovet for omsorgsboliger med 
heldøgns pleietilbud, noe vi i dag 
ikke har i Kjøllefjord. Dette er noe 
av årsaken til at presset på syke-
hjemsplassene øker. Derfor er det 
naturlig for oss å kikke nærmere 
på det allerede i budsjettarbeidet. 
Det er fra regjeringens side forelått 
en økning i statlige midler til slike 
investeringer, slik at muligheten for 
å få dette til burde være tilstede. Det 
er viktig å kjøre en bred prosess på 

av Per Christensen

Det har tatt lengre tid enn planlagt, men 20.-
22.november vil ”nykinoen” gjenåpnes.

Kjøllefjord kino var ferdig bygd i 1961. Brukte kino-
stoler ble innkjøpt fra en kino i Oslo.

I 2008 fikk kommunen tilfeldigvis kjennskap til at 
det igjen var brukte kinosalstoler som Oslo Kino ønsket 
solgt for en tiende part av nyprisen. Disse ble hentet av 
kommunens egne folk og lagret i kjelleren på kinoen. 
Da det ikke var økonomi eller plan for restaurering, har 
det tatt tid før dette kunne utføres. Lenge så det ut som 
spesialfirma måtte hentes inn for å fjerne eventuell as-
best i golvet. Dette ville medføre rundt 200.000 i ekstra 
utgifter, men etter mye fram og tilbake med myndigheter, 
ble det godkjent å ikke rive opp golvet, men legge nytt 
belegg og tepper oppå det eksisterende.

Stor oppgradering
Det elektriske anlegget er fra Lys-Hennings tid. Anleg-
get var dårlig og under forestillinger i salen, måtte vi 

Snart klar
ha elektriker til stede, da sikringene ofte gikk. Vi fant 
ingen som kunne reparere det. Hele det elektriske an-
legget er nå skiftet ut.

Kinomaskinen er gammel, men god. Lyden har vært 
i mono, så for å få stereolyd blir lydhodene skiftet og 
den gamle tunge og store høytaleren blir utskiftet med 
nye. Og helt nytt lydanlegg kommer på plass. Dette vil 
også være utmerket for forestillinger, konserter og større 
møter i kinosalen.

Det gamle kinolerretet som var spent fast i ei diger 
ramme og som måtte flyttes når scenen skulle brukes til 
andre forestillinger blir skiftet med motorisert lerret som 
heises opp når det ikke er filmframvisning.

Klar i november
Det er lagt både nytt belegg og nytt tepper i salen. Taket 
i er malt, og foajeen oppusset. 

Alt skulle være såre vel, men dessverre er levering-
stiden for det nye lydanlegget lang.

Men nest siste helg i november planlegger vi gjenåpn-
ing med tilbud både til barn og voksne.

 

dette slik at vi får gjort mest mulig 
riktige valg. 

Det snakkes ikke så mye om finan-
skrisen som for bare noen få måneder 
siden. Jeg tror dessverre at vi kommer 
til å merke mer til finansutfordrin-
gene i tiden som kommer, særlig 
i offentlig sektor. Ofte er det slik 
både i opp og nedturer at det slår litt 
senere inn hos oss i distriktene. Det 
er flere tegn på at vi får utfordringer 
knyttet til dette fremover. For det 
første er strømprisen i konsesjonsk-
raftmarkedet lav, noe som påvirker 
kommunens inntekter. For det andre 
må nok regjeringen stramme inn på 
pengebruken i tiden fremover. Det 
har vært brukt store beløp i offentlig 
sektor for å dempe virkningene av 
finanskrisen. Nå når det går litt bedre 
i landet kan vi ikke regne med økte 
inntekter i offentlig sektor. For det 
tredje så kommer rentene til å stige. 
Men vi får ta utfordringene når de 
kommer, men jeg synes det er greit 
å være litt føre var.

Uansett penger, den viktigste res-
sursen kommunen som organisasjon 
har er menneskene som arbeider hos 
oss, og hver dag sørger for et godt 
velferds- og tjenestetilbud. Det er 
svært gledelig at vi har rekruttert 
mange nye, flinke folk til de ledige 
stillingen vi har hatt. Jeg ønsker de 
nye velkommen. 

Jeg holder fast på at vi har en god 
kommune å bo i, men at mye kan 
bli bedre, og det er noe av det vi har 
grepet fatt i. Tar med noe av det jeg 
sa i 17. mai talen helt til slutt.

”Norge er bygget på fellesskap. 
Vi har blant verdens beste velferd-
sordninger, vi har helsevesen som 
er blant det beste i verden. I Leb-
esby har vi en god skole, et godt 
helsevesen, gode omsorgstjenester. 
Selvsagt kan mye bli bedre…Det 
blir ikke noen gang godt nok. Men 
samlet sett er Lebesby en god kom-
mune å bo i.”

Ønsker dere alle en riktig god høst.

Harald

Mange uløste oppgaver
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SmånyttSmånytt
Den Kulturelle Spaserstokken
Lebesby kommune har fått 30.000 fra Kultur-
departementet til kulturtiltak for eldre.

Den Kulturelle Skolesekken
Nordkynvennen, maleren Sergey Zvyagin, skal for fjerde 
året på rad ha malerkurs for elvene i Gamvik og Lebesby 
kommuner. Sergey kommer fredag 12. november.

Samme snøfall som i fjor
Da den første snøen kom 17.september var det mange 
som mente dette var svært tidlig.
Men i følge de som noterer slikt, kom den nøyaktig på 
samme dato i 2008. 

Ansiktsløfting
Coop Kjøllefjord ble fikk mandag 26.september 
nye innredning. Utformingen har gjort butikken 
meget smakfull og moderne.

av ingebjørg LiLand

Med innføring av nytt system for håndtering av post og saks-
behandling, ligger Lebesby kommune i forkant av den tekno-
logiske utviklingen i landsdelen.  

Som den første kommunen i Troms og Finnmark har Lebes-
by tatt i bruk etikettskriver og strekkodelesning ved behandling 
av innkommende post.  Dette forenkler hverdagen for de som 
jobber i arkivet. 

Fullelektronisk
Målet er et fullelektronisk system for behandling av innkommet post, saks-
behandling, arkivering og gjenfinning av dokumenter – alt i samsvar med 
offentlighets - og forvaltningsloven.  Økonomisjef Peter Berg Mikkelsen 
har vært pådriver og koordinator for prosjektet.  

- Nå har vi full kontroll og jobber i henhold til lover og forskrifter. 

Blåst på skrivebordet
Samtidig med innføring av et nytt system er det etablert et felles sekreta-
riat og postmottak for hele kommunen.  For den enkelte saksbehandler er 
den største forandringen at man ikke lenger mottar fysiske dokumenter. 
Alt foregår nå elektronisk.  Samtlige saksbehandlere har hatt tre dagers 
opplæring i nytt saksbehandlingssystem og i forvaltningsloven.   

- Det nye systemet er mer brukervennlig både for saksbehandlerne, arkivet 
og i forhold til innbyggerne

Peter berømmer alle som har vært involvert i gjennomføringen.  Prosjektet 
ble gjennomført uten noen lang prosess i forkant.

- Men alt har gått smertefritt fordi alle – fra prosjektleder til den enkelte 
bruker - har vært så positive.  Peter vil spesielt fremheve sekretariatet (Gitte, 
Anne-Lill, Aina Liss og Lill Wenche) og IKT – konsulentene (Bjørn Trygve 
og Ståle) som viktige medspillere i prosessen.  

Gitte er nå prosjektleder for driftsfasen og arbeidet med å fullføre en 
arkivplan. Alle gamle papirdokumenter skal arkiveres på forsvarlig måte.  

- Alle dokumenter eldre enn 1986 skal f.eks sendes til depot ved IKAF 
i Lakselv.

Siste skrik på datafronten

Gitte Weie er prosjektleder for driftsfasen og arbeidet    med å fullføre en arkivplan elektronisk. Foto: Ingebjørg Liland
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av toriL svendsen 

Lebesby kommune vil i samarbeid med næ-
ringsforeningen Nordkyn Vindkraft og vind-
kraftutbygger Fred Olsen Renewebles denne 
høsten gjennomføre en kartlegging i nærings-
livet i kommunen. Kartleggingen er delt i tre 
tema, og skal skje ved personlig intervju i hver 
bedrift. 

Del 1 Vekstpotensial, satsingsmuligheter og 
utfordringer
Denne delen er en kartlegging av bedriftens situasjon 
og om det er gjennomført vurderinger mht nytenkning, 
kompetanseheving eller samarbeid med andre bedrif-
ter. På bakgrunn av dette vil vi få en ”temperaturmå-
ling” i kommunens næringsliv, som vil gi oss et bilde 
av bedriftens utfordringer, utviklingsplaner, om de ten-
ker nedbygging eller utvikling og om de har behov for 
kompetanseheving/samarbeidstiltak. 

Vil kartlegge kommunen
Hvordan ser næringslivet på fremtiden og hva 

mener de om Lebesby kommune?
Del 2 Utbyggings-
prosjekter
Her vurderes bedriftens 
ønske og muligheter til 
å delta ved eventuelle 
større utbyggingspro-
sjekter innen fiskeri/
maritim virksomhet, 
vindkraftprosjekter, tu-
risme og olje- og gass. 
På bakgrunn av dette 
skal det utarbeides en 
oversikt over kompe-
tanse og utstyr som 
finnes lokalt, slik at 
potensielle utbyggere 
kan vurdere et engasje-
ment av bedriften ved 
planlegging eller gjen-
nomføring av prosjek-
ter. Det skal også utar-
beides en beskrivelse 

av relevant privat og offentlig infrastruktur i området, 
som kan være aktuelt å benytte ved eventuell etablering 
av vindparker i området. Nordkyn Vindkraft hadde po-
sitive erfaringer med å lage en database med oversikt 
over medlemsbedriftenes kompetanse og utstyr i 2005, 
noe som gjorde det lettere for utbyggerne av Kjølle-
fjord Vindpark å engasjere lokale bedrifter.

Del 3 Service fra offentlig myndighet
Lebesby kommune ønsker en kartlegging av hva be-
driftslederne mener om kommunen som tilrettelegger 
for næringsutvikling. Vi håper på konkrete tilbakemel-
dinger på om Lebesby kommune er en næringsvennlig 
kommune, både politisk og innen de ulike sektorene. 
Vi ber næringslivet om å komme med råd når det gjel-
der videre satsing fra kommunens side. 

Intervjuene vil gjøres av Norconsult, i hovedsak 
Svein Rune Wian, som lagde databasen for Nordkyn 
Vindkraft sist. Vi oppfordrer bedriftslederne til å delta i 
undersøkelse, som skal danne grunnlag for kommunens 
generelle arbeid med næringsutvikling. Spesielt viktig 
blir det for den nye utviklingsavdelingen i kommunen, 
og for arbeidet med omstillingsprosjektet fremover. 

Svein Rune Wian og Toril Svendsen.

av øystein ingiLæ

To av tre stemmer i Lebesby gikk enten 
til Arbeiderpartiet eller Fremskrittspar-
tiet under høstens stortingsvalg.

Bortsett fra Arbeiderpartiet som 
oppnådde 48, 6 prosent, var oppslut-
ningen blant resten av partiene som er 
representert med lokallag i Lebesby 
kommune skral.

Fremskrittspartiet som aldri har hatt 
lokale representanter, fikk på sin side 
nesten hver fjerde av kommunes stem-
mer. Med andre ord har Jan Fredriksen 
fra Sør Varanger og Siv Jensen en 
meget høy stjerne blant kommunens 
innbyggere.

Valgte Jens og Siv

 

 Antall stemmer Prosent I forhold til forrige valg 

Arbeiderpartiet 329 48,6 + 10,2 

Sosialistisk Venstreparti 46 6,8 - 5,5 

Senterpartiet 29 4,3 - 2,8 

Kristelig Folkeparti 27 4,0 + 0,1 

Venstre 7 1,0 - 0,4 

Høyre 43 6,4 0,1 

Fremskrittspartiet 157 23,2 + 5,5 

Rødt 12 1,8 + 0,5 

Kystpartiet 22 3,2 - 7,6 

Demokratene 1 0,1 + 0,1 

Kristent Samlingsparti 3 0,4 + 0,2 

Miljøpartiet de Grønne 1 0,1 + 0,1 

 

 

 

 

Årets valgdeltakelse var på 69,2 prosent. Det vil si at 677 personer 
avla sin stemme.

Prosentvis var dette den største valgdeltakelsen blant Finnmarks-
kommunene.

Smånytt
Ny rektor
Lillian Fjell er tilsatt som rektor ved Lebesby 
oppvekstsenter for to år.

Kirkeverge
Johhny Myre har fått to års permisjon fra rek-
torstillingen i Lebesby for å jobbe som kirke-
verge.

Etablererskole
I løpet av høsten vil BedriftsPartner gjennomføre 
etablererskole i Kjøllefjord. Kurset er delt opp i tre 
samlinger.

Husk refleks
Vi går nå inn i mørketiden, og minner derfor om 
bruk av refleks. Husk det koster så lite, men betyr 
så mye!
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av Per Christensen.

Nordkyn Kraftlag AL ble etablert 19. novem-
ber 1949. For å markere sitt 60 års jubileum 
tilbyr kraftlaget gratis kirkekonserter på Nord-
kyn, 18., 19. og 20. november.

Geirr Lystrup og Moskva Balalaika Quartet lanserte i 
2001 sin julefortelling ”Stjerna fra øst”, der juleevan-
geliet blir gjenfortalt i nordisk vinterlandskap til rus-
siske folketoner. Jomfru Maria føder Ongen til verden 
og den hellige familien må flykte fra røverkongen. 
Flukten går innover den eventyrlige taigaskogen under 

De nye hyttetomtene i Oksevågdalen er fordelt. Åtte av søkerne nådde ikke gjennom, men sju av dem får tilbud 
om å stå på venteliste.

Da søknadsfristens gikk ut var det innkommet 20 søknader på de 12 tomtene som Finnmarkseiendommen hadde 
lagt ut. Fordelingen ble gjort ved loddtrekning 14. september og følgende ble trukket ut:

Tomt nr Fornavn Etternavn Adresse Sted

 1 Frank R Hansen Kirkevn. 49 9790 Kjøllefjord
 2 Kim A Hansen Boks 25 9790 Kjøllefjord
 3 Anette Vevang Pirttimäki Bruveien 18 9790 Kjøllefjord
 4 Tommi Pirttimäki Bruveien 18 9790 Kjøllefjord
 5 Magne Ellingsen Kirkeveien 33 9790 Kjøllefjord
 6 Maria Elisabeth   Ellingsen Kirkeveien 7 Tromsø
 7 Sissel  Wiik Brønnsletten 2 9790 Kjøllefjord
 8 May-Brith Hansen Boks 380 9790 kjøllefjord
 9 Tommy Vevang Breivikvn. 12 9790 Kjøllefjord
 10 Lillian Farstad Kirkevn. 33 9790 Kjøllefjord
 11 Stine  Akselsen Kirkeveien 26 9790 Kjøllefjord
 12 Evy Akselsen Strandvn. 146 9790 Kjøllefjord

Erfaringsvis vil imidlertid enkelte av de som har fått tildelt hyttetomt trekke seg. Andre vil ikke overholde byggefris-
ten på fem år, og vil derfor bli oppsagt av Finnmarkseiendommen. Enkelte tomter kan således bli ledige etter hvert, 
og det ble derfor trukket ut noen søkere som vil få tilbud om å stå på en venteliste og som består av disse søkerne:

Stian Wiik, Jan Erling Akselsen, Harald Larsen, Eilif Gustavsen, Steve Akselsen, Martin Ellingsen og Silje Akselsen 
Den som til enhver tid står øverst på ventelista, vil få tilbud om eventuelle tomter som blir ledige

20 søkte, og 12 fikk

Kraftfull 60-åring
Nordkyn Kraftlag markerer 60-års dagen med kirkekonsert. Fra venstre elverkssjef Per Langås, Aud Veseth, Håvard Pedersen og Kari Krogh. 

Foto: Øystein Ingilæ

lyset fra ”Stjerna fra øst”.
Geirr Lystrup forteller og er solist sammen med lokal 

kvinnelig solist. Moskva Balalaika Quartet, som er ver-
dens ledende innen russisk folkemusikk akkompagnerer. 
Kvartetten spiller også flere instrumenter i tillegg til delta 
i mange av sangene.

Henning Sommerro har laget enkle og vakre arrange-
ment. Forestillingen er like mye ei julefortelling som 
konsert. Den har fått strålende kritikker i alle de store 
avisene.

Forestillingen settes opp 18. november i Mehamn 
kirke, 19. i Lebesby kirke og avsluttes 20. i kirka i 
Kjøllefjord.Hyttetomtene i  Oksevågdalen er fordelt.
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Anja Elvestad (45) rektor 
Anja har 23 års fartstid fra Kjøllefjord skole.  Hun har jobbet med utvi-
klingsprosjekter og nye læreplaner i skolen gjennom flere år.  Begyn-
neropplæringen er f.eks lagt helt om, og det er satset mye på intensive 
lesekurs. 

- Det har vært mange endringsprosesser de siste årene, så jeg følte at jeg 
kunne bidra til stabilitet i ledelsen ved å søke på rektorjobben. I tillegg fø-
ler jeg at jeg har noe å bidra med i forhold til det pedagogiske, sier Anja.

  Lærerkollegiet er yngre enn på mange år. Dette er positivt, men Kjøl-
lefjord skole har også for første gang på lenge flere ufaglærte lærere. 

- Vi trenger flere nye lærere i årene som kommer. Vikarsituasjonen er 
også vanskelig – det er ingen å ringe til ved sykemeldinger og lig-
nende.

  På direkte spørsmål om hva kommunen må gjøre for rekruttere lærere 
sier Anja:

- Vi må vel gjøre som Politiet; reise rundt på høyskolene og rekruttere.  
Fortelle studentene at Kjøllefjord skole er en god arbeidsplass med 
flinke folk som jobber på lag.  Men kommunen må ta bedre vare på de 
som kommer hit. Det finnes jo nesten ikke boliger til folk.

 Men Anja berømmer Lebesby kommune for at de har innført gratis 
kantine for 7-10 klasse.

- Dette er et fantastisk tilbud, ungdommene trives mye bedre og kom-
mer seg mer ut i det store friminuttet. Ære være Lebesby kommune 
for dette tiltaket.  

Leif Pedersen (40) lærer i 5 klasse
Leif er oppvokst i Dyfjord og har tidligere jobbet både som elektriker 
og ambulansesjåfør. De siste 4 årene har han tatt desentralisert lærer-
utdanning og er nå både SU-ansvarlig, kontaktlærer, mattefreslærer og 
engelsklærer (noe som kvalifiserer til eget kontor) 

- Jeg har alltid jobba mye med unger på fritiden og har trivdes med det.  
Så jeg tok lærerutdanning i voksen alder fordi jeg føler at jeg har noe 
å gi. Du kan si at det er et kall

 Det har selvsagt vært tøft å ta utdanning samtidig med jobb, men Leif 
kan anbefale andre å gjøre det samme. 

- Når man jobber i skolen under utdanninga så vet man hva man går til, 
og slipper å finne ut etter 5 år at man ikke passer som lærer likevel. 

Maren Elvestad (21) lærer i 2 klasse 
Maren er kjøllefjordjente, som er kommet tilbake til bygda etter en 
stund borte.  Hun tror at bevisst satsting på prosjekter som ”Ungdoms-
satsing på Nordkyn” gir resultater. 

- De fleste ønsker seg jo bort når de går på ungdomsskolen, men mange 
har gode barndomsminner herfra og ønsker å komme tilbake når de 
selv får familie. 

I løpet av 2009 har vi fått mange nye ansat-
te i kommunen, noen er kommet hit uten-
fra, noen er hjemflytta kjøllefjordinger, 
mens andre har byttet jobb internt i kom-
munen. Vi vil i dette og neste nummer av 
”På Norsktoppen” presentere nye og gamle 
medarbeidere i kommunen.  Vi benyttet 
også sjansen til å snakke litt omkring tema-
er som rekruttering, trivsel og bolyst.

– Hva må Lebesby kommune satse på for 
at folk skal ønske å flytte hit, trives og bli 
boende?

Ungt kollegium på Kjøllefjord skole
På Kjøllefjord skole er det denne høsten mange 
nye lærere, vikarer og assistenter i tillegg til at 
Anja Elvestad er ny rektor.  Vi fikk en rask prat 
med dem en dag i storefri. 

Anja Elvestad 

Leif Pedersen 

Maren Elvestad

Nye fjes          i Lebesby kommune 

Det er gjort mange endringer på Kjøllefjord skole i høst.
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Melanie Degen (25) Fysioterapeut 
Melanie kommer fra Kiel i Tyskland. Der jobbet hun som fysioterapeut 
i ett og et halvt år etter endt utdanning.  Men siden det er vanskelig å få 
full stilling i Tyskland fulgte hun magefølelsen og søkte seg til Norge. 
Hun søkte flere steder og var 4,5 mnd i Sør-Trøndelag før hun kom til 
Kjøllefjord 24. august.  Melanie snakker allerede godt norsk fordi hun 
begynte å lære seg språket hjemme i Tyskland. 

- Jeg hadde ikke vært i Nord-Norge før, men trives veldig godt her.  Det 
er så rolig her, alle kjenner hverandre og det er lett å komme i kontakt 
med folk. 

 Melanie ser fram til å få erfaring både med pasienter og med helseve-
senet i Norge, som er en del forskjellig fra Tyskland.  Her får hun mer 
variert arbeid, flere oppgaver, pasienter i alle aldre – og ikke minst - 
mer tid til hver pasient.

- Det som er fint her er at alle yrkesgrupper jobber sammen: helsesøster, 
leger, sykepleiere og fysioterapeut. Det er større anerkjennelse mellom 
yrkesgruppene. I Tyskland kan det være vanskelig å jobbe sammen med 
andre yrkesgrupper, spesielt kan noen av legene være litt arrogante  

 Melanie er allerede begynt på aerobic, spinning og i kammerkoret. Hun 
gleder seg til å bli enda bedre kjent med folk og finne seg til rette i mil-
jøet.  

- Jeg liker å være ute i naturen, og har allerede plukket blåbær. Og det blir 
spennende å oppleve den første vinteren her.   

Lill Rasmussen (48) Assisterende skatteoppkrever
Lill har jobbet i Lebesby kommune siden 1991. Hun begynte som sekre-
tær på legekontoret og flyttet etter hvert ned til resepsjonen på rådhuset.  
Hun har vikariert i stillingen som assisterende skatteoppkrever siden sep-
tember i fjor og er nå fast ansatt.  

- Da de spurte om jeg ville begynne å jobbe med skatt syntes jeg det var 
en utfordring å prøve noe nytt. Og det har vært kjempelærerikt.  Det er 
mye å sette seg inn i, men jeg synes det er artig å lære nye ting.  Det er 
også en veldig variert jobb, og nå i det siste har jeg også jobba med val-
get og fakturering for havna.  Også får jeg masse hjelp og oppfølging 
fra økonomisjefen. 

 Lill var borte fra Kjøllefjord i perioden 1978-88. Hun bodde da i Oslo 
og jobbet i et shippingfirma.  Men etter hvert fikk hun hjemlengsel og 
flyttet hjem da hun fikk jobb på daværende Kjøllefjord Service. 

- Man ser bedre verdien av hjemplassen når man har vært borte en 
stund, sier Lill som tror hun må skaffe seg noen hobbyer nå som yngste 
- jenta er flyttet på hybel i Honningsvåg 

Morten Klemetsen (41 år) assistent 
Morten kommer fra Kjøllefjord, men har bodd borte i mange år.  Både 
familiære årsaker og ren hjemlengsel gjorde at han valgte å flytte hjem. 

Peter Berg Mikkelsen (47) Økonomisjef 
Peter har faktisk allerede vært i Kjøllefjord i 6 år, først som assisterende 
skatteoppkrever og deretter som konstituert økonomisjef i halvannet år.  
Han er nå fast tilsatt som økonomisjef med ansvar for kommuneregnska-
pet, skatteoppkreverfunksjonen og IKT - avdelingen. 

- Tall, systemer og administrasjon har alltid fascinert meg. Summen av 
disse faktorene representerer en utfordring - og jeg må ha utfordringer!  
Derfor søkte jeg også på denne jobben.  I tillegg har jeg jobbet sammen 
med de fleste på økonomiavdelinga før og visste hva jeg gikk til. 

 For økonomiavdelinga blir den største utfordringen fremover bytte av 
økonomi, lønns - og faktureringssystem.  Dette er et stort prosjekt som 
skal på plass i 2011.  Elektronisk behandling av inngående faktura skal 
også innføres i løpet av 2010.  

- Vi må være med på den digitale utviklingen, samtidig som vi må priori-
tere kundene våre, det vil si innbyggerne. Det er de som lønner oss. 

 Peter trives med å være leder.  Han har vært leder også i ungdommen, 
men ser at mer livserfaring er en stor fordel i lederrollen. 

- Jeg er en helt annen leder nå enn da jeg var ung. Og jeg lærer noe nytt 
hver dag på jobben. Det gjør det artig å jobbe. 

 For å rekruttere folk til stillinger i kommunen mener Peter at man må 
tenke helt nytt. Fleksibilitet er her et stikkord. Bærbare Pc-er og inter-
nett gir muligheter for fjernarbeid, hjemmekontor og andre fleksible 
løsninger i forhold til arbeidstid – og sted. 

 Som fritidssyssel har Peter en spesiell interesse for slektsforskning. Her 
dreier det seg også om systemer, problemløsning og etterforskning.  

- Jeg koser meg når jeg kan sitte i timevis å lete i gamle kirkebøker 
 Peter har vært så heldig å få innpass i ”fleskegruppa” som spiller vol-

leyball en gang i uka og kan også på det sterkeste anbefale kystlagets 
søndagskafé på Foldal.  Han trives derfor bra i Kjøllefjord.

- Men det er klart at det er langt til Tysfjord, hvor jeg har hytta, og ikke 
minst to gutter. Men når jeg nå skulle dra hjemmefra for 6 år siden og 
søke jobb 100 mil unna kunne jeg ikke hatt mer flaks. Lebesby kom-
mune er en kjempeflott arbeidsgiver som gir muligheter og utfordrin-
ger for folk som ønsker i bidra. 

Ingrid Lyngedal (42) 50 % student og 50 % lærer.
Ingrid har hatt egen frisørsalong i Kjøllefjord, men er nå i gang med 3. 
året på desentralisert lærerutdanning, samtidig som hun jobber 50 % som 
lærer i 4. klasse.  Hun har engelsk, RLE, musikk og SU-timer.
 
- Jeg føler meg privilegert som får utvikle meg på nye områder i voksen 

alder, og jeg tror det bare er sunt å skifte jobb.  Læreryrket valgte jeg 
fordi jeg ville ta ei utdanning som kan brukes her i Kjøllefjord. 

 Ingrid er glad i å bruke naturen og savner egentlig ingen tilbud
- Man kan jo ønske seg mye, men vi er få mennesker her, så egentlig har 

vi bra med tilbud i forhold til folketallet. 
 Ingrid er mer opptatt av at det må vernes om de offentlige arbeidsplas-

sene i kommunen, og at f.eks kommunesammenslåing vil være negativt 
i forhold til dette.  

Britt Helen Bjørnstad (41) Førskolelærer 
Britt Helen begynte som førskolelærer i Galgenes Barnehage 1. august. 
Hun har bodd i Alta hele livet, men så fikk kjærligheten til en kjøllefjor-
ding henne til å flytte på seg. 

Melanie Degen 

Morten Klemetsen 

Lill Rasmussen

Peter Berg Mikkelsen 

Ingrid Lyngedal

Britt Helen Bjørnstad
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- Jeg stortrives i jobben, det er fine unger og trivelige kollegaer her. Kjøl-
lefjordingene er lette å komme i kontakt med, så jeg trives i bygda.  Jeg 
har vært her en del de siste åra, men er likevel litt spent på vinteren.  

 Britt Helen har tidligere vært aktiv i korps men har nå tatt seg en pause 
og konsentrerer seg om håndarbeid på fritida. 

- Men jeg skulle ønske det var bedre kommunikasjon mellom Kjølle-
fjord og resten av verden.  Sånn som det er nå er det tungvindt å reise 
mellom Kjøllefjord og Alta. 

Hege Langås (35) Økonomisekretær 
Familien til Hege kom til Kjøllefjord i 1988, men Hege flytta hjemmefra 
allerede som 16-åring og har bodd i Honningsvåg, Oslo og Hammerfest 
før hun kom tilbake til Kjøllefjord i 2003. Hun er utdanna hjelpepleier 
og har jobbet i flere år på sykehjemmet. 

- Det er tungt å jobbe turnus når man er singel og har små barn, så jeg 
hadde lenge ønsket meg en jobb på dagtid, helst en kontorjobb. Jeg 
var på tur til å flytte herfra, men så dukket denne jobben opp, og nå 
stortrives jeg. De er viktig å trives på jobben, da trives man ellers også. 
Jeg har kjøpt hus og regner med å bli her framover.  

 Hege liker ellers å sy, f.eks så syr hun en del barneklær, er aktiv i revyla-
get og prøver å trene hver dag. Hun løfter vekter og går tur eller løper. 

- Jeg løper i alle fall hver gang det kommer en bil
 Det eneste Hege savner i Kjøllefjord er et sted å gå ut og spise - en 

bedre restaurant. 
- For jeg er jo egentlig byjente..

Marita Boine (24) Vikar /sekretær 
Marita jobber midlertidig i resepsjonen på rådhuset i forbindelse omleg-
ging til nytt post - og arkivsystem.  Hun er oppvokst i Karasjok og har 
samisk bakgrunn på farssiden. Etter noen år på Lebesby hvor moren 
hennes kommer fra flyttet hun til Kjøllefjord i 2007.
  
- Jeg jobba først på SFO, men når man selv har fått 3 barn på 3 ½ år så 

er det ganske slitsomt. Derfor er jeg kjempeglad for at jeg fikk denne 
jobben.  Nå har jeg mer energi til ungene etter jobb og trives kjempe-
godt. 

 Marita synes folk i Kjøllefjord er hyggelige og lette å komme i kontakt 
med. Men klimaet er jo helt forskjellig fra Karasjok. 

- Jeg fikk helt værsjokk da jeg kom hit. 
 På fritiden er Marita med på linedance og fotball, i tillegg til at hun 

også studerer økonomi og administrasjon.  Hun regner med at hun og 
familien skal bli boende her over tid. 

- Men kommunen må gjøre noe med husmangelen. Det er jo nesten ikke 
leiligheter til folk. Også savner jeg en god restaurant – det å kunne gå 
ut med gubben av og til og spise en bedre middag. 

 
Gitte Weie (34) Prosjektkoordinator 
Gitte har utdannelse fra kommunalkandidatstudiet i Oslo. Hun har tid-
ligere jobbet i banken og på trygdekontoret, og hun har vært nærings-
konsulent og sekretær på rådhuset.  Nå er hun ansatt som prosjektkoor-
dinator for nytt post - og arkivsystem, og skal blant annet arbeide med 
kommunal arkivplan.
  

- Jeg har alltid trivdes best i kommunen. Og dette prosjektet er både artig og spennende. 
 Målet er et fullelektronisk arkivsystem i samsvar med offentlighets – og forvaltningsloven.  Det betyr en helt ny 

hverdag for alle saksbehandlerne, som nå får alle saker og dokumenter elektronisk.  
- I begynnelsen var folk skeptiske, men vi har fått mye bra tilbakemeldinger etter hvert. 
 Da Gitte flyttet hjemmefra som 16-åring sverget hun på at hun aldri skulle tilbake. Men etter flere år på Kunes, i 

Hammerfest, Oslo og Tromsø var det på tide å flytte hjem. 
- Jeg var hjemme en jul og gikk tur i måneskinnet – da bestemte jeg meg! Det er lettvint å bo her, alle kjenner alle 

og ungene har trygge oppvekstvilkår. 
 Gitte har nok å gjøre på fritiden både som hytteeier, svømmetrener og politiker.  
- Fordelen med å bo på en liten plass er at man kan engasjere seg i politikken. Det er lettere å komme med i 

styre og stell og påvirke utviklingen.  Også er alle så positive her, folk tør å satse på å etablere seg med bolig 
og næringsvirksomhet. Gitte tror dette har sammenheng med at vi har en flink ordfører og en bevisst satsing på 
rekrutteringstiltak som ”komme-hjem-dager” og annen tilrettelegging.  Det eneste Gitte savner er et skikkelig 
svømmeanlegg med barnebasseng og boblebad og lignende. 

- Også hadde det vært fint med en bedre restaurant, så man kunne gå ut og spise.

Hege Langås

Marita Boine 

Gitte Weie

Christian Rokkestad

Christian Rokkestad (54) Leder for Helse - og Omsorg 
Christian er utdannet sykepleier og kommunalkandidat og kommer 
opprinnelig fra Hurum, hvor han også har et lite gårdsbruk. Til Kjøl-
lefjord kom han fra Tokke i Telemark.

 - Jeg hadde hørt mye om Finnmark, men aldri vært her, så da jeg ønsket 
å flytte på meg tenkte jeg: - Hvorfor ikke oppleve noe annet?  

 Og Christian er ikke blitt skuffet. Førsteinntrykket av Kjøllefjord og 
Finnmark er svært positivt. Det er like eksotisk som han hadde fore-
stilt seg.  

- Jeg synes det er flott når det blåser så søppelbøttene fyker bortover. 
 Han har heller ikke følelsen av å være langt ute i ødemarka.  Tidsmes-

sig er ikke avstanden til Gardermoen lenger enn fra vestre Telemark.  
- Jeg er mest overrasket over at jeg visste så lite om Finnmark; at fjel-

lene er runde og ikke skarpe, at samisk kultur er en levende del av 
hverdagslivet og ikke bare en turistkulisse, og at folk er like hyggelige 
og omgjengelige som mytene tilsier.  Her kan jo alle omgås alle.  Kan-
skje det er det tøffe klimaet som gjør at folk blir så gjestfrie? Denne 
landsdelen må virkelig markedsføres bedre!  

 Christian ser mange utfordringer for helse - og omsorgssektoren. Det 
må arbeides for å skape et tilbud til de som ennå ikke er klare for sykehjem. Derfor er det viktig å løse de små 
problemene i hverdagen, slik at de som vil bo hjemme kan få bo hjemme så lenge som mulig. 

- Jeg er opptatt av verdighet og respekt for de eldre. Dette er en viktig etat i så måte. Det er ikke morsomt å måtte 
prioritere mellom grupper, men i små kommuner har man heldigvis nærhet til de folkevalgte og mer engasjerte 
politikere. Dette er det positive ved den norske modellen med små kommuner; nærhet mellom politikere og de 
problemene som skal løses. 

 På fritiden liker Christian å reise, og å planlegge nye reiser. Drømmereisemålet er Australia og New - Zealand, 
men da helst i en jobb – eller studiesituasjon. Han er også interessert i film, og planlegger å kjøpe et kamera for 
å filme litt her i Kjøllefjord.  

- Jeg har sansen for uberørt natur, men vindmøllene er jo også vakre i solskinnet!  

Kjetil Svendsen Pedersen (24) assistent  
Kjetil er fra Kjøllefjord og er kommet tilbake til bygda etter noen år i Oslo og Tromsø. Han er ansatt som assistent 
(ikke til stede da bildet ble tatt.)  
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Hege Johansen (35) Utviklingsleder 
Hege som er oppvokst i Kjøllefjord dro som 16-åring til USA som ut-
vekslingsstudent. Deretter ble det videregående i Vadsø og studier i 
statsvitenskap i Trondheim. De siste årene har hun bodd i Oslo og jobbet 
i Econ, et analyse –og rådgivingsselskap.

- Vi hadde tenkt på det i noen år at vi hadde lyst til å flytte hjem. Og da 
vi fikk barn ble det enda mer aktuelt. Vi ville ha bedre tid til sønnen vår. 
Så da stillingen som utviklingsleder dukket opp passet det bra å flytte 
på seg. 
 Hege tror det blir spennende å jobbe med kultur - og næringsut-
vikling i en kommune hvor folk er så positive og entusiastiske. 
- Noe har snudd siden jeg flytta hjemmefra. Den gangen skulle jeg jo 
aldri flytte hjem mer. Men nå råder det en positiv stemning i bygda.  Det 
var en viktig grunn til å flytte hjem. 
 Hege mener derfor at man ikke må se seg blind på befolknings-
statistikken. Den gir ikke alene et fullstendig bilde på situasjonen. Na-
sjonale media gir heller ikke noen drahjelp når det gjelder å spre positive 
fortellinger fra Finnmark.  Kommunen må selv spre positiv informasjon 

blant annet ved å bruke sin egen hjemmeside mer bevisst.
- Mange utflytta kjøllefjordinger følger med på nettsiden til kommunen for å se hva som skjer hjemme. 
 Med full jobb og en sønn på halvannet år har ikke Hege fritidsproblemer foreløpig, men hun har lyst til å begynne 

på aerobic, og kanskje ta opp igjen yoga som hun har drevet med tidligere. 
 Og jeg gleder meg til å introdusere sønnen vår for naturen her, stranda i Skjøtningberg og blåbærplukking.  
 Hege tror ikke hun vil savne tilbudene i byen så mye, for som småbarnsforeldre benytter man seg ikke så mye av 

disse tilbudene uansett.  
- Vi vil selvsagt savne vennene våre, og det er fint å kunne være anonym av og til. Men Kjøllefjord har kvaliteter 

som byen ikke har, og det ser man først når man har vært borte en stund. Så får vi heller ta en bytur når vi vil gå 
på kaffebar. 

 Det er dessuten blitt litt trendy å flytte på landet. Det er kanskje en ”Himmelblå-effekt”
- Mange på jobben ble misunnelige da de hørte at vi skulle flytte. Det er mange som drømmer om å flytte ut av 

byen, men få som gjennomfører det. 

Olaf Terje Hansen (60) sektorleder for opplæring  
Olaf Terje er opprinnelig fra Lebesby kommune, og kom nordover i 2006 
etter 13 år som rektor på en barneskole i Nes i Akershus.  
Etter ett år som personalrådgiver og to år som rektor ved Kjøllefjord 
skole er han nå tilsatt som opplæringssjef med ansvar for skoler, barne-
hager, voksenopplæring og bibliotektjenesten. 

- Etter å ha vært rektor i til sammen 15 år hadde jeg lyst til å prøve noe 
nytt. Å være rektor betyr til tider en kaotisk hverdag. Nå ser jeg fram til 
å få jobbe mer i dybden med ting, påvirke utviklingen i skolesektoren og 
dessuten få jobbe med økonomi og saksbehandling.  Også må jeg lese 
meg opp når det gjelder barnehagedrift.
  Olaf Terje ser mange utfordringer for undervisningssektoren, 
spesielt i forhold til rekruttering av lærere.  
- Her må vi være mer på offensiven og gå ut og markedsføre oss på 
høgskolene.  Vi har også store faglige utfordringer å ta tak i. I forhold til 
landsgjennomsnittet har vi for eksempel for dårlige resultater i matte.  Vi 
må starte allerede på barnetrinnet med tiltak. 
 Kjøllefjord skole har derfor satt i gang et 2-årig prosjekt i orga-
nisasjonsutvikling, hvor man ser på hvordan strukturer, klasseledelse og 

samarbeid med hjemmet kan medvirke til en bedre skole.  Matte -undervisningen har fått spesiell oppmerksom-
het med kartlegging av kunnskaper og individuelle arbeidsoppgaver for hver enkelt elev.

- Vi håper å få videreført midler til dette prosjektet, og at det også kan overføres til Lebesby skole.  
 Etter mange år borte setter Olaf Terje pris på å være hjemme igjen.  
- Det er bare sunt å være borte en stund og se andre miljøer og deler av verden, men røtter blir viktigere jo eldre 

man blir. 
 På fritiden spiller han bridge selv om miljøet er noe redusert de siste årene. Han er ellers glad i naturen og de 

mulighetene vi har til friluftsliv; bærplukking, ørretfiske og rypejakt. 
- Men jeg sliter med å fylle kvota. Hittil i år har jeg bare sett en fugl.

Marte Rasmussen (26) lærer i 4 klasse 
Marte er fra Kjøllefjord og ble ferdig med lærerskolen i Tromsø i vår.  På spørsmål om ikke det var fristende bli i 
byen sier Marte: 

- Det føltes helt naturlig for meg å flytte hjem etter endt utdanning.  Her har jeg familie, det var lett å få jobb og 
jeg trives kjempegodt.  

 Og det er nok å gjøre i Kjøllefjord. Marte er aktiv både i svømmeklubben, kystlaget og revyen.  Som nyutdannet 
lærer er det også mye å sette seg inn i. 

- Selv om vi nå har fast arbeidstid blir det også jobbing hjemme hver kveld. 

Siri Dyrstad Walsøe (20) faglærer på barne - og mellomtrinnet 
Siri kommer fra Honningsvåg og skulle egentlig ta seg et friår, men så flyttet hun til Kjøllefjord og kjæresten iste-
den.  Hun trives godt i Kjøllefjord, både på fritiden og på jobb. 

- Det er litt tungt å være ufaglært lærer, men det går, og kanskje søker jeg på lærerskolen neste år. 

Elin Holand (35) lærer i finsk 
Elin er fra Kjøllefjord og har tidligere jobbet på trygdekontoret. Hun har 
finsktalende far og hadde finsk som valgfag og B - språk på videregå-
ende.  Elin har derfor studert både finsk og kvensk, og er nå lærer for de 
som har finsk som 2. språk. Hun synes det er bra at kommunen tilret-
telegger for barnefamilier med f.eks ballbinge i Snattvika

- Men vi venter fortsatt på gang- og sykkelsti til Snattvika. Det er mange 
barn i Snattvika som har behov for en tryggere vei når de ferdes inn til 
værret. 

 Elin har også jobbet på skolen for 10-11 år siden og ser mange forbe-
dringer i forhold til tidligere. 

- Undervisninga på barnetrinnet er lagt helt om, blant annet med sta-
sjonsundervisning og det at vi jobber i team. 

Wenche Britt Esperås (40) lærer i praktisk-estetiske fag
Wenche Britt kommer fra Kristiansand, er nyutdannet lærer og underviser i musikk, kunst – og håndverk og en-
gelsk på mellomtrinnet.  Hun og familien har bodd i Kjøllefjord tidligere og ønsket seg nå bort fra storbyen. 

- Vi savnet Kjøllefjord. Det er et annet tempo her, ikke så mye stress. Og ungene får boltre seg i naturen. 
 Nye sektor – og avdelingsledere 
 Flere avdelinger og sektorer har fått nye ledere dette året. Her kan du bli litt bedre kjent med dem. 
  

Hege Johansen

Olaf Terje Hansen

Elin Holand
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av ingebjørg LiLand

I høst har de eldste elevene ved Kjøllefjord sko-
le fått et nytt tilbud. Den gamle matpakka med 
svett gulost er byttet ut med ferskt brød, valg-
fritt pålegg, melk og juice. 

Lebesby kommune bruker midler fra Fysak – prosjektet 
i tillegg til egen bevilgning til skolekantine. Rektor Anja 
Elvestad er svært fornøyd med at skolen nå har dette til-
budet.  

- Dette er et fantastisk tilbud, ungdommene trives mye 
bedre og kommer seg mer ut i det store friminuttet. Ære 
være Lebesby kommune for dette tiltaket.

 
Fornøyde brukere

Koppmolla AS, representert ved Carianne Eriksen og 
Laila Jensen er engasjert for å drive Kantina. 

Endelig egen

- Det virker som elevene trives med tilbudet. De får van-
lig brødmat med pålegg, et tradisjonelt norsk kosthold

Ina Nilsen, Robin Persen og Elise Siayor i 10 klasse 
synes det er flott at det er blitt kantine.

- Vi har venta lenge på dette. Nå får vi kantine i alle 
fall siste året på skolen. Vi er fornøyd med tilbudet, men 
ønsker oss varm mat, i alle fall på fredag. Vi har tatt det 
opp i elevrådet.

Først til mølla 
Emilie og Aurora Sommervik i 10 og 9 klasse synes også 

at det er et bra tilbud
- Før gikk vi som oftest i værret og kjøpte mat, eller vi 

spiste ikke i det hele tatt
Noen av guttene i 7 klasse synes at det av og til er for 

lite pålegg.
- Man må være snar for å få det man liker best. 
Brian Pedersen Fallsen i 7. klasse ønsker seg egentlig 

helst røykalaks
- Også varm mat på fredag. 
Det er alle enige om.

Carianna og Laila i kantina.

Emilie og Aurora Sommervik.

Elise Siayor.

Robin Persen.

18 19



20 21

av øystein ingiLæ

Storøyd og lettere skremt undrer 
Martine seg over det vesle oppto-
get av velvoksne karer som traver 
frem og tilbake.
Slapp bare av, det er bare siste hånd 
- eller fot for å være helt konkret - 
på verket, før Snattvika ballbinge 
endelig kan tas i bruk.
I midten av september var nemlig 
den grønne matta på plass. Siden 
har det vært full rulle på banen 
hver ettermiddag etter skoletid.

Flott beliggenhet
De mest ihuga fotballentusiastene hadde 
allerede tjuvstartet og klarte ikke å vente 
til kunstgresset var på plass før de testet 
ut ballbingen i Kjøllefjord. Nå står den 
fiks ferdig og framstår som et eldorado 
for ballspill.

Beliggenheten er et kapitel for seg selv, 
og gjør at man fort kan tenke tanken om 
landets fineste ballbinge.

Dugnad
Egentlig skulle den ligge mer sentralt, 
men plassmangel i sentrum gjorde at 
hele ballbingeprosjektet var i ferd med å 
havarere. Beboerne i Snattvika satte der-
for i gang en kampanje om å få plassert 
den her – og lyktes med det.

Men de har ikke fått den helt gratis. 
Det ligger nemlig atskillige dugnadstimer 
bak – og spesielt blir Skjalg Holands 
navn trukket fram som en primus motor 
for prosjektet. Han har lagt ned atskillige 
arbeidstimer, både i forhold til jobben 
med å få ballbingen til Snattvika og ikke 
minst gjennom det praktiske arbeidet som 
er gjort.

Men han har ikke vært alene. I løpet av 
sommeren har de fleste snattvikværingene 

Snattvikas stolthet 3 om ballbingen

Truls Krogh (7)
- Det er bra at vi har fått ball-
binge. Jeg er veldig ofte her.

Henrik Holand (8)
- Veldig bra. Jeg spiller mye 
fotball, og bruker både å være 
keeper og målscorer.

Andreas Ingilæ (13)
Jeg synes de har gjort en kjem-
pebra jobb for å få til ballbin-
gen. Er her hver eneste dag.

deltatt, i tillegg til at folk fra værret også har deltatt i dugnadene.

Penger til overs
Budsjettet for ballbingen var 500.000 kroner. Det holdt i massevis. Ifølge 
Snattvika Vel er det fortsatt 50.000 kroner som står urørt og som de nå 

håper de kan benytte til lekeapparat i området.
Samtidig planlegger beboerne å lage en egen grillplass i tilknytning til 

ballbingen – slik at de får et rekreasjonsområde både for små og store.
Siden det ble seinhøst før prosjektet var ferdig, vil de vente med den 

offisielle åpningen til neste år.

Her trampes mappa på plass og ballbingen bleumiddelbart  tatt i bruk . Foto: Øystein Ingilæ
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av toriL svendsen

Finnkirka AS ble stiftet den 5. juni 2009. Finnkir-
ka AS har som formål å lyssette Finnkirka med et 
lyskunstverk, lyskunstverket skal bygges opp til 
en attraksjon og et sterkt symbol for Finnmark. 

Styret i selskapet består av Jan Olav Evensen (styre-
leder), Toril Svendsen (nestleder) og styremedlemmer 

Gamle ærverdige Ifjord Fjellstue er nå åpnet igjen til gle-
de både for turister og innbyggere i Lebesby kommune. 

Ifjord Fjellstue har en lang historie bak seg, og har 
vært brukt både til internatskole og minnesotaklinikk.  
Den fremstår i dag som et hjemmekoselig sted i tradis-
jonell fjellstue-stil og tilbyr matservering, overnatting og 
naturcamping. 

Fjellstua drives av Lena og Regine Berg, som satser på 
god hjemmelaget mat og hjemmebakte kaker til kaffen.  
Fjellstua har hatt bra med besøk hele sommeren og 
vil holde åpent ut september og i helgene i oktober. 

av øystein ingiLæ

Dette er Per Christensen siste Norsktoppen. 1. 
november er han klar for pensjonistforeningen!

Lebesby kommune mister dermed sin fargerike kultur-
sjef – som i høyeste grad har vært med på å prege kom-
munens kulturliv de siste åtte årene.

For å nevne noen av Pers hjertebarn holder det å si 
Chrisfestivalen, det internasjonale kunstnermiljøet i 
Kjøllefjord og selvfølgelig Norsktoppen.

Fra A4 til magasin
Vi kunne selvfølgelig ramset opp en lang liste, men 

siden dette ikke er noen nekrolog, skal vi holde oss til 
Norsktoppen.

Det er nemlig snart sju år siden Per lanserte ideen om 
å lage en kommunal publikasjon som var noe mer enn 
en kopiert og sammenbrettet A-4 folder.

Kjapt og intensivt
De første utgavene var det så som så med, i mangel på - 
eller kanskje for mye - struktur. Mange ville bestemme, 

Pers siste nummer

Ifjord Fjellstue er åpnet

Finnkirka AS er stiftet
Jan Olav Evensen er styreleder for det nye selskapet Finnkirka AS.

samtidig som man hadde store utfordringer med å finne 
skribenter. Dermed hadde Norsktoppen en sedvanlig 
trang fødsel.

Så skar Per gjennom. Han etablerte en ad hoc redak-
sjon med flat struktur som tok utgangspunkt i den lite 
gloriøse virkeligheten det er å lage et magasin som i hov-
edsak baserer seg på frivillighet. I stedet for å ha mange 
redaksjonsmøter – med urealistiske målsetninger, ble 
det i stedet valgt kjappe beslutninger og tidvis intensivt 
arbeid. Det har gjort at Norsktoppen har blitt et ganske 
så uformelt magasin som nå går inn i sitt sjuende år.

- Søkkanes artig
Mye kan sikkert sies om magasinet, men redaksjonen 
registrerer at det stadig etterspørres om når neste num-
mer er på gaten.

- Det har vært søkkanes artig å jobbe med Norsktop-
pen. Og jeg vil selvfølgelig bidra også framover. Men 
da blir det mest sannsynlig med skråblikk sett utenfra, 
sier Per.

Fra neste nummer av overtar Ingebjørg Liland Pers 
rolle. Redaksjonen takker Per for hans uvurderlige 
innsats og ønsker Ingebjørg velkommen til rors.

Ellinor Utsi, Vebjørn Jakobsen og Svein Rune Wian. 
Først kommende vinteren vil man bruke til å teste ut-
styr, blant annet skal det settes opp lyskastere nedenfor 
kraftlagets lagergarasje i Breivika. Dette gjøres i samar-
beid med lyskunstner Kurt Hermansen og Kjell Sørbø. 
Finnkirka AS har nedsatt et teknisk utvalg som i tillegg 
til styreleder består av Bård Rasmussen og Arne Berg. 
Målet er å få lyskunstverket ute på Finnkirka klart til 
vinteren 2010-2011.

Per Christensen i kjent positur. Malt av Sergey Zvyagin.
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av: LiLL astrid røvik

Ungdomssatsing Nordkyn engasjerte i som-
mer to ungdommer til å filme stort og smått i 
kommunene Lebesby og Gamvik

Oppdagelsesferd
Barbro Lyngedal Wian fra Kjøllefjord og Vegard Lan-
gås fra Mehamn fikk opplæring i bruk av kamera, tok 
kontakt med ulike bedrifter og personer, hev kameraet 
over skuldra og dro ut på oppdagelsesferd i lokalom-
rådet. 

Skjulte skatter
På sin vei gjennom museer, festivaler, fisketurer, he-
likopterflyving, bedriftsbesøk, fisketurer, stedsbesøk, 
turistattraksjoner, osv. oppdaget de mange skjulte skat-
ter de ikke ante eksisterte så nær der de selv har trådt 
sine barnesko. 

Dette er altså ting som mange andre, ja kanskje de 
fleste i våre fantastiske kommuner, aldri har hørt om, 
eller ikke sett med egne øyne.

av: LiLL astrid røvik

For å skape liv og røre under Chrisfestivalen, 
utenom festivalområdet på Foldalbruket, ar-
rangerte ungdomsrådet i Lebesby både Triat-
lon og en egen ungdomskonsert i løpet av fes-
tivaldagene i sommer. 

Triatlon Kjøllefjord 
Lebesby Ungdomsråd arrangerte ”Triatlon Kjølle-
fjord”, hvor deltakerne, som skulle stille i par, ble testet 
i øvelsene sekkeløp med egg, buksehenging og til slutt 
kjærringbæring. 

Sju par stilte til start, innsatsen var upåklagelig, 
heiagjengen var høylytt, været var på ungdomsrådets 
side, Petos bukser tålte trykket, og spenningen var til å 
ta på helt til de første paret krysset målstreken – Stein 
Kåre løpende med Lill Astrid hengende opp ned på 
ryggen…

Ungdomskonsert
Hotell Nordkyn stilte sine lokaler til disposisjon for 

Ungt filmteam

Liv og røre med 
ungdomsrådet

Sekkeløp med egg , foto; Linda Persen

Film og ungdom
Filmene skal redigeres og bearbeides av lokal ungdom, 
så dersom noen synes dette høres spennende og inter-
essant ut er det bare å ta kontakt med undertegnede. Vi 
skal sørge for god opplæring og oppfølging underveis, 
og det er også planlagt å følge opp filmingen slik at vi 
får med både høst – og vinteraktiviteter i filmene. 

Synliggjøre mu-
ligheter
Målet med filmingen 
er å kunne lage gode 
rekrutteringsfilmer, 
ja kall det gjerne 
skrytefilmer fra Le-
besby og Gamvik. Vi 
skal vise våre egne 
hva vi har, og ikke 
minst skal vi vise 
resten av verden hva 
de går glipp av ved å 
ikke komme hit!

Barbro og Vegard - Ungt filmteam, foto; Lill Astrid Røvik

Ung filmskaper, foto: Linda Persen

ungdommen, som fikk boltre seg en hel kveld med god 
musikk,spennende alkoholfrie drinker, gamle venner 
og nye bekjentskaper. Petter Carlsen fra Alta, Candys-
tore, AnaTomi og Marie, Elise og Nora fra Kjøllefjord, 
sto for underholdingen for de over 70 ungdommene fra 
hele Nordkyn som kom på konserten. 

Buksehenging, foto; Linda Persen
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Happyhuset
la bladet tilbake i hylla, og gikk opp til huset mitt for å 
tenke. Æ slo på en gammel radio som sto der, og skrudde 
musikken på full styrke, mens tåran rant der æ sto på 
kjøkkenet mitt og så ut mot Finnkirka.                
Æ gikk inn på badet, ja altså det som skal bli et bad, og 
kjeik ut av vinduet. Æ tenkte at om æ plutselig (ja man 
vet jo aldri) fikk behov for å se Finnkirka når æ kom ut 
av dusjen, ja så kunne æ det. Æ gikk opp på loftet for å 
konstatere at det bittelille vinduet i det bittelille rommet 
det ramma inn Finnkirka perfekt. I loftstrappa e det så 
lavt under taket at æ skalla hodet på vei ned. Så tok æ en 
av de eldgamle kjøkkenstolan mine og sætta mæ i stua, 
mens tåran fortsatt trilla så mye at æ kunne tru det regna 
ute, men æ så Finnkirka likevel. Lykke. 
Ka e det med den her steinsaken der ute som e så viktig? 
E man ikke lei av alle midnattsolbilda av Finnkirka som 
turistan syns e sååå fantastisk og eksotisk? Man snakke 
om klippen i livet, og Finnkirka må sies å være klippen 
min. Ja og når æ blir gammel og tøvat så håpe æ at æ 
ennu e i stand til å huske Finnkirka hvert fall, der æ stavre 
mæ frem i hjemmet mitt, ja for når æ ser den da vet æ at 
æ e hjemme. 
Martine står på rommet sitt, ja altså det som skal bli rom-
met hennes: “Mamma, kan vi male golvet på rommet 
mitt rosa?” Kjære vænnen min, har du sett nån andre som 
har rosa golv? Ikke det nei, da blir du den første du vet 
om som har det. Koffør må man ha det som alle har? Det 
forventes at æ skal ha blomster i vinduan. Æ like ikke 
blomster hvis dæm ikke e dau. Et bonsaitre derimot, det 
har æ løst på, ja sånn som i Karate Kid. Den filmen har 
æ gode barndomsminna fra, gode minna, man skal omgi 
sæ med det. 
Huset mitt vil bli fylt med gode minna; sofaen, kjøk-
kenbordet, spisebordet, oppvaskmaskinen, kjøleskapet, 
komfyren, vinduslampe, tv-bord, vaskemaskin...alt har 
æ vært så heldig å få fra nån som hadde ting til overs og 

av Linda Persen

Æ sneik litt i et interiørblad på ki-
osken, da en mann kom og lurte 
på om æ hadde kjøpt mæ hus? 
Om æ ville fortelle ka æ hadde 
betalt for huset? Tja, det e jo ikke 
mer hemmelig enn at det står i 
avisa. 400 000 va nu altfor mye, 
slengte han ut før han kjørte av-
gårde i bilen sin, som har en verdi 
på, tja, cirka 400 000 trur æ.  
Joda, det skal sies at æ har kjøpt 
mæ et halvferdig hus kor det e 
masse å gjøre. Ja æ burde kan-
skje skjønne at når man ikke har 
råd å kjøpe et interiørblad, så e 
det rimelig opplagt at man ikke 
kan gjøre det som står inni bla-
det. Der kunne æ lese om trenda, 
minimalisme, klassiske rom, rene 
linjer og alt man kan ønske sæ. Æ 

I løpet av høst vil to kjente musikknavn besøke Kjøllefjord. 
Først ute er Asmund Bjørken 21. oktober. 7 november CSSE, 
begge på Hotell Nordkyn.

Asmund Bjørken er en viden kjent trekkspiller og har siden 50-tallet vært 
aktiv i både gammeldansensembler og som jazzutøver på trekkspill og 
saksofon. Bjørken har i alle år trollbundet publikum med sitt spill og i 
tillegg er han en gudbenådet forteller, som fanger tilhørerne inn i sitt uni-
vers. Han fikk Buddy-prisen i 1972 og i 2003 kom biografien Spellemann 
«på gammel rutine og støgg mistanke» ut.

Lørdag 7. november er det Christianssand String Swing Ensembles tur 
til å glede kjøllefjords musikkelskere med konsert på hotellet.

Bandet har tidligere vært i Kjøllefjord – og har mottatt mange opp-
fordringer om ny visitt. Og i november er de altså tilbake.

Kjente navn 
spiller opp

Asmund Bjørken kommer til Kjøllefjord 21. oktober.

bryr sæ, og e ikke det fint å innrede huset med så vet ikke 
æ! Da kan dæm sitte der med sine rene linje, for æ har 
hjertevarme i mitt interiør. 
En av mine beste vænna fant ut at det va terapi å se på 
utsikten min, så antagelig vil æ spare helsevesenet her 
for mange pænga. Kanskje helsesektoren kan betale hus-
lånet mitt? Ja for det e åpent hus hos mæ, træng ingen 
timeavtale, bare å stikke innom som man gjorde før i 
tida. Under terapien kom vi nu frem til at det skulle bli 
et fargerikt happy-kjøkken kor man kan trylle frem gour-
metmat av First Price-produkta. I Mehamn på Metek så 
vi et råtøft rødt kjøleskap til 17 000 krona. Æ vil også 
ha et rødt kjøleskap tenkte æ, og dura inn på Coop her 
hjemme, for der har dæm rødt kontaktpapir man kan de-
korere med, og det koste bare 60 kr for 2 meter, perfekt! 
Fattigmannsdesign kalle æ sånt. 
Æ leste i interiørbladet om et designpar som uttalte: “Vi 
liker oss best hjemme”. Det må jo være det lureste som 
sto der, for e ikke det essensen i alt, at man trives der man 
e? Om det e den nyeste designsofaen eller en gammel 
man har arva spille egentlig liten rolle. Men æ må inn-
rømme at det e blidd en sport for mæ å spare pænga, syns 
det e kjempeartig å se ka man kan klare å få utav minst 
mulig. Det eneste æ mangle nu e nån som kan ordne ba-
det mitt, holde alle på å pusse opp, det e jo ikke en snek-
ker å oppdrive i bygda. Æ vurdere nu om æ bør finne 
mæ en mann sånn midlertidig, ja tilfeldigvis en snekker. 
Men det hete jo at skomakerens barn går barføtt, så da e 
man vel like langt. Æ har en falleferdig do i kjellern og 
vaskeservietta så berge mæ ennu ei stund til. 
Men e det nu verd 400 000? Huset har allerede steget i 
verdi for mæ i form av minna som skapes der hver dag, 
og utsikten som æ har fått helt gratis e verdt et par mil-
liona minst. 

*Høsthilsen fra Linda - snekkerlærling*   

Lindas BLOGG
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