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AVISA Í{ORDI.AND

Ønsker å starte opp ungdomsklubb

Beþmret for Suartisen - på,rtr9¿lGtallet

Awiker fra krau

G¡to¡srAu Nina Nystad og Marit Helgesen ønsker å starte opp en

En leser fra Fauske har gjort Avisa Nordland på
at uroen for smeltende isbreer ikke er av ny dato.
Han visertil artikter i btadet <Helgeland>, sorn i
19tt4 publiserte at Engenbreen hadde trukket seg 2000
meter tilbake i løpet av bare 12 år. I 1947 etterlyser professor Hans Wilson Ahlman ien NTB-metding en internasjonal kommisjon som kan se nærmere på klimaendringene, og viste til at temperaturen de siste 50 år
hadde steget med fem grader iarkiske strøk.

Mrr0v: Funksionshemmedes

ungdomsklubb på Sandhornøy, som ikke har noe slikttitbud i dag. De
eneste tilbudene er fotball og skyting.
I sin søknad tit Gitdeskåt kommune skriver de to at det fìnnes et
lite bruk, flott ktubbtokale på øya, mèn at det mangler utstyr som
kan skape et bra aktivitetstilbud.
Det de trenger er penger til dekning av strømutgiftene og en engangssum på 25.000 kroner til innkjøp av lysanlegg og spill. Planen
er å starte opp ungdomsklubben i slutten av september.

tEløY:

Om tiendeklassingene
i Meløy og Rødøy
velger seg en fiskeri-

råd i Meløy godtar at det ikke
bygges heis opp tit 2. etasje på

Gammelbutikken på Støtt, som
skal restaureres. Men kravene
til belysning utenfor, universell
utforming av adgangen tiI bygget og fast dekke med ledelinje
synlig for svaksynte'står fast.

Meløy fi}ft en innføring i iobben som
haråbvpåavnskeribedrifter'
vist rundt på en del av det

Ë,Jffirri#;îf;"i:xilîi:

Viktlg arena. Reder og sHpper keriretw(Nofir)omgienvinningEgil Sørheim er en av aktørene enavutrangertutstyrogomvissom har deltatt på messen alle ningpåfiskefôrfabrikkenEwos.

faglig utdanning,
gienstår å se. Nå vet de årene den har r¡ært anangert, og
i hvert fall mer om
han tok også i år med elerrcne på Spennende dag. Også oppen rundtur om bord i rederiets drettsselskapet Nova Sea og re.
hva næringen har å
flaggskip <Selvåg
krutteringsprosiektilby av iobber i regio- Senior>. I år hadde
tetVelgYrkesfagdelSØrhqim med seg
tok på årets messe,
nen.
#J:lr"Hi'^,Tråi på Halsa
::"i:ff":,0*oåï;
IGnneth Didriksen 97 50 41¡lE
Omrisnlng. Reder og skipper*Egit Sørheim forteller om tivet om bord i
<Selvåg Senior¡> til interesserte tiendeklasiinger.
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tEløY: Rekñ¡ttering til fiskerinæringen er en stor utfordring for en

rek*e bedrifter. Derfor må næringen møte de unge og nå ut til
ungdommen med informasjon
På Halsa er mange aktører innen
fiskeri og havbruk samlet og fiskeribygda er en naturlig arena for
et slikt møte.

Siette gang. Det er

bltr rndi-

sion at tiendeklassingene fra Mel-

På

tur om bord. Målet med fiskerimessen er å øke ungdommens

interesse for yrkesretninger innen fiskerinæringen. Her er en gruppe
på

tur om bord i Sørheimrederiets flaggskip (Setvåg Senior>.

øy og deler av RØdW samles en
hel dag på Halsa, for å giøre seg
kient med mulighetene innenfor
fiskerinæringen I årvardet siette
gang at gode krefter innenfor næringen gikk sammen for å lage et
opplegg for de eldste grunnskoleeler¡ene, og onsdag ble rzo elever

5' gang.

med giestene. Flere av elevene ga
inntryl,rk av at de ilùe hadde forventet seg en slik <luksusr om
bord i en fiskebåt Hiemmekinoar¡legg, store sofagrupper, roms-

lighetoginternettor¡eraltvaril<ke

det de ventet seg da de fiÌù høre
at de skulle om bord i en fiskebåt.
þnninger på 5-6oo.ooo og gd
lærlinglønn var også interessante

for

spelter av muligheter innen fiskeri og

havbn¡k Fiskerimessen er finansiert av Nordland fylkeskommu-

neogOpplæringskontoretforfiskerifagimidtreNordland.

-

Kanskie, kanskje. Nårvi spør

elevene om de bliriHstet til å iobbe i fiskerinæringen, er sr¡arende

sprikende.Noenerheltsikrepåat

dette i}ùe er noe for dem, mens
opplpningerforro. klassingene. and¡e er mer åpne for en framtid

knfiet til sjøen Alle har imidlerHoppet i hauet. Meløyvideregå- tid lært mye nytt, og funnet ut at
endeskoleavdelinglnndyrdeltok fiskerinæringen er mye mer enn
på.dage4 og hadde lagt

til kai detdetenltefønt-sjarldskeog

med skolens egen båt <Saltham- siØsyke.

mer>.Herfikkalleelevenetilbud Og da har næringen
om å prØve å hoppe i havet

med

lykkes

med3nviktig del i relcutterings-

overlwingsdrakter. Et populært planen Nå vet ungdommen mer
tiltak som mange prøvde. Elevene om mulighetene.

