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Vi har mye å være stolt 
av i Sørreisa
Det har vært en flott høst i Sørreisa, og da tenker jeg 
ikke bare på været. Vi har i hele høst feiret 25-års-
jubileum til Kulturhuset. Det har vært utrolig flotte 
opplevelser og arrangement i kulturhuset som 
mange har benyttet seg av. Som ordfører så er jeg 
stolt av bredden og kvaliteten over det sang- og 
musikk-livet vi har i kommunen. I høst har vi fått 
hørt og sett kulturlivet sitt repertoar i Sørreisa på 
en fortreffelig måte. Det har vært noe for alle. Alt fra 
internasjonal opera sammen med musikkforeninga, 
80 års jubileum til mannskoret, pubkveld i kultur-
huset, til mylderkonsert som har gitt oss 
publikummere noen fantastiske opplevelser som vi 
setter veldig stor pris på. 
Vi har et kor-, korps- og musikkmiljø som leverer 
kvalitet. Det beviste Sørreisa skolekorps i Narvik i 
høst ved å vinne Nordnorsk Mesterskap i klassen 
for Skolekorps. I tillegg ble BLÆS som består av de 
eldste musikerne i Sørreisa Skolekorps nummer 3 
og fikk publikumsprisen i Narvik. Som ordfører 
ønsker jeg å gratulere med denne store ut-
merkelsen, og takke Sørreisa skolekorps og BLÆS 
for frem-ragende innsats. Det siste er at Sørreisa-

ungdommer vant nesten alt som var å vinne i First 
Lego League-finalen på Silsand og er invitert til å 
delta i den skandinaviske finalen i Oslo. Så vi kan 
også realfag i Sørreisa!

Tømmervik kirke, 25 år
I høst har Tømmervik kirke feiret sitt 25 års jubileum, 
etter at den ble bygd opp etter brannen i 1987. 
Dette ble feiret med jubileumskonsert, og kirka lyser 
nå opp i mørketida etter at den ble lyssatt. Som 
ordfører ønsker jeg å takke alle ildsjelene som gikk 
i gang med innsamlingsaksjonen for å få lyssatt vår 
vakre kirke. I tillegg har flere frivillige fått fjernet 
skog slik at det ble fint og åpent rundt kirka. Takk til 
dere alle som har bidratt. Uten denne store dugnads-
innsatsen så hadde ikke dette vært mulig, og vi har 
mye å takke frivilligheten for i Sørreisa.

Tilstandsrapport grunnskolen 2016/2017
Kommunestyret vedtar årlig tilstandsrapporten 
for grunnskolen i Sørreisa. I årets rapport så frem-
kommer det at resultatene fra de nasjonale prøvene 
har hatt en positiv utvikling de siste årene. Dette 
er gledelig og vi ser at systematisk arbeid over tid 
med fokus på basisferdighetene hjelper. Det som 
ikke er bra er at vi fortsatt har elever som føler seg 
mobbet på skolen. Her har vi en jobb å gjøre. Blir en 
elev mobbet så er det en for mye. Her må alle være 
med å bidra, politikere, rektorer, lærere, assistenter, 
foreldre og elever. Vi må ha felles fokus på dette, slik 
at alle elevene våre får en god skolehverdag. 
 
Tøff budsjettprosess
Årets budsjettprosess er godt i gang. 
Administrasjonen har lagt frem et budsjettforslag 
hvor vi må ta ned driften betraktelig. Dette gir oss 
som politikere utfordringer som vi må finne ut av 
sammen. Samtidig står vi framfor store investeringer 
som må tas for å utvikle Sørreisa videre. Her må vi 
jobbe for å finne gode løsninger til beste for 
kommunens innbyggere nå- og for framtida. 

Trafikksikkerhetsplan for Sørreisa kommune
Kommunestyret har vedtatt en Trafikksikkerhetsplan 
for Sørreisa. Denne planen tar for seg nåsituasjonen, 
visjon og målsettinger samt prioriterte tiltak som 
går på fysiske tiltak og holdningsskapende/fore-
byggende tiltak gjennom blant annet opplæring i 
barnehage og skole. I tillegg satser kommunen på 
å bli en trafikksikker kommune via et prosjekt med 
Trygg Trafikk. Som ordfører oppfordrer jeg alle som 
ferdes ute til å bruke refleks. Vi har ingen å miste.

Jeg ønsker dere alle ei fin førjulstid!
Jan-Eirik Nordahl, Ordfører

Jan-Eirik Nordahl, Ordfører



Ann Kristin Trondsen, rådmann

Inkluderende 
læringsmiljø 

Alle barnehager og skoler i Sørreisa starter i disse 
dager opp en felles satsing på inkluderende 
læringsmiljø der vi får bistand fra Læringsmiljø-
prosjektet. Prosjektet er satt i gang via Utdannings-
direktoratet og Fylkesmannen. Barnehagene og 
skolene får da veiledning av team satt sammen av 
fagpersoner fra Læringsmiljøsenteret og erfarne 
skole- og barnehagefolk. I tillegg skal 
representanter fra hver skole og barnehage 
samles til faglig påfyll og samarbeid på nasjonale 
konferanser hvert semester. Veiledningen varer 
i to skoleår. Deltakerne jobber med tema som 
læringsmiljø, forebygging, avdekking og 
håndtering av mobbing, samt regelverk, ledelse 
og organisasjonsutvikling. PP-tjenesten er en 
aktiv del av prosjektet og deltar sammen med 
barne-hagene og skolene. Det har vært viktig 
for oss at alle skoler og barnehager er med på 
dette arbeidet slik at vi får til et felles løft og felles 
utvikling av læringsmiljøene. 
 
Samfunnsplan 
Vi takker alle som har vært med på folkemøter og 
annet i forbindelse med utarbeidelsen av 
samfunnsplanen. Planen legges ut på høring 
etter formannskapets behandling 21.november 
og det er høringsperiode fram til 20.januar. Det er 
åpent for alle å gi sin uttalelse til planen. Hørings-
utkastet blir lagt ut på kommunens hjemmesider. 
 
Brekka barnehage bygges ut
Brekka barnehage skal i løpet av det nærmeste 
året bygges ut med to avdelinger. Når disse står 
ferdige, planlegges det at Fredlund barnehage 
avvikles og overføres til Brekka barnehage. Videre 
har det lenge vært behov for mer kapasitet i 
kommunens barnehager, og når Brekka barne-
hage står ferdig med to nye avdelinger, vil 
kommunen kunne imøtekomme en økt 
etterspørsel på kort sikt. Kommunestyret har også 
bedt om at det utredes bygging av en ny barne-
hage for å imøtekomme økt etterspørsel også 
framover. Tilstrekkelig med barnehageplasser er 
viktig for en kommune med en forholdsvis ung 
og voksende befolkning slik at dette er viktige 
grep for framtida. 
 
Kommunen går over til digital post
1.november gikk kommunen over til digital post. 
Dette betyr at vi ikke lenger sender ut brev på 
papir, men til Altinn eller en digital postkasse. 
Vi oppfordrer derfor til at flest mulig skaffer seg 

digital postkasse. Dersom noen fortsatt ønsker å 
motta post på papir, kan man reservere seg mot 
digital forsendelse. Dette gjøres på Norge.no. 
Å motta post digitalt innebærer flere fordeler for 
deg. Du får: 
• raskere svar og informasjon fra det offentlige 
• varsel på SMS eller e-post når du får brev fra oss
• tilgang til posten din hvor og når du vil
• samlet og lagret posten din trygt og gratis ett sted

Siden du må logge deg inn for å lese brevene, er 
du sikker på at ingen andre kan lese posten din. 
Du risikerer heller ikke at brev blir borte i post-
gangen. Digital postkasse er den sikreste post-
gangen som fins. 
 
For oss i kommunen innebærer digital 
postforsendelse:
• en trygg og sikker kommunikasjon med deg
• bedre service og raskere svar til våre innbyggere
• et viktig ledd i prosessen mot en døgnåpen 
   kommune
• at vi sparer miljøet 
• at vi bruker mindre penger på porto og papir
 
Det er lagt ut mer informasjon om dette på 
kommunens hjemmesider. 
 
Vi ønsker alle ei fin og innholdsrik førjulstid og 
håper at dere finner tid til å besøke ett eller flere 
av alle de flotte kulturarrangementene! 

Vennlig hilsen  
Ann Kristin Trondsen, rådmann
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Kontaktinformasjon
Sørreisa kommune 
Telefon 77875000
Storveien 20, 9310 Sørreisa kommune
postmottak@sorreisa.kommune.no
www.sorreisa.kommune.no

Åpningstid på telefon
Åpningstiden på kommunens sentralbord er 
09.00 – 14.00. Tlf. 77 87 50 00.
Saksbehandlere treffes på telefon fra kl 0800-1500 
på vedkommendes direktenummer.
Telefonliste finner du på www.sorreisa.kommune.no

Teleslynge og 
samtaleforsterker
Sørreisa kommune har anskaffet hjelpemidler 
som kan gjøre hørselshemmedes besøk på 
kommunehuset enklere.

I skranken på Servicekontoret har vi anskaffet 
teleslynge. Bruker du høreapparat, kan du enkelt 
koble inn telespolen i høreapparatet, og du får 
lyden rett i øret.

Du kan også låne en mobil samtaleforsterker 
dersom du skal snakke med ordfører, rådmann, 
helsesøster, lege eller andre som jobber på 
kommunehuset. 
Servicekontoret gir veiledning i bruk av samtale-
forsterkeren.

Disse nyanskaffelsene har kommunen gjort for å 
hjelpe de hørselshemmede som besøker 
kommunehuset.

Møteplan for Sørreisa kommune - 2017
Jan Feb Mar April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des

Kommunestyret     16  31      4   22     7   26      7

Formannskapet  24  28  21   25   23   14  29   19
 

  17     1
  21

Oppvekst- og Kulturutvalget    1   26     7  30    11     8

Helse- og sosialutvalget     14   18    6        4     7   

Teknisk- og arealutvalget    2    23   27      15  31   12     9
  30

   

Eldrerådet    6     19       27    

Råd for funksjonshemmede    13        15   12       28    

                                                             Alle møter er i prinsippet åpne for publikum, dersom ikke noe annet 
                                                              er  bestemt.
                                                              Kommunestyremøtene finner du også på kommunens nettside.
                                                              Sakspapirer til alle møter legges ut på Servicekontoret, 
                                                              biblioteket og nettsiden.

Sørreisa kommune
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Utgivelsesplan for  2018
02.03. - frist for levering av stoff:16.02.
11.05. - frist for levering av stoff: 27.04.
14.09. - frist for levering av stoff: 31.08.
16.11. - frist for levering av stoff: 02.11.

Forsiden
Mia Solset Malik deltok i First Lego League.



Bostøtte
Søknad om bostøtte skal sendes inn på eget 
skjema sammen med nødvendig dokumentasjon. 
Får du innvilget bostøtte for en termin, er det ikke 
nødvendig å søke på nytt, dersom du ikke flytter 
eller ønsker å få lagt faktisk inntekt til grunn.

Søknadsskjema, sammen med nødvendig 
dokumentasjon sender du innen fristen til 
Bostøttekontoret i kommunen.
Søknadsfrist er den 25. i hver måned. 
Utbetaling den 20. i påfølgende måned.

Leilighetsvis skjenkebevilling
Søknad om leilighetsvis skjenkebevilling eller for 
en enkeltanledning må være levert kommunen 
minst 14 dager før arrangementet finner sted. 
Søknaden skal til uttalelse hos blant annet 
lensmannen, før en bevilling eventuelt kan gis. 
Det må søkes på fastsatt skjema. Søknadsskjema 
fås ved henvendelse til Servicekontoret.

Vikarer - Barnehage
Vi har behov for å knytte til oss flere vikarer til 
kommunens barnehager. 
Er det noen som er glad i å jobbe med barn, og 
kan tenke seg å være tilkallingsvikar? 

Er du en sprek pensjonist eller av andre årsaker 
ikke er i jobb for tiden,
ta kontakt med Sørreisa kommune v/service
kontoret tlf. 77 87 50 00, eller søk elektronisk via 
www.sorreisa.kommune.no – ledige stillinger.

Skoleruta 2017/2018
Høst 2017

Måned Fridager Antall 
skole-
dager

August Skolestart 21.8. 9

September 21

Oktober Høstferie 5. - 6.10. 20

November Skolefri 20. - 21.11. 20

Desember Siste skoledag før jul 
21.12.
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Vår 2018
Måned Fridager Antall 

skole-
dager

Januar  Skolestart 4.1. 20

Februar Vinterferie 26.2.-2.3. 17

Mars Påskeferie 26.3-2.4. 15

April 1. dag etter påske 3.4 20

Mai Skolefri fredag 11.5. 18.5. 17

Juni Siste skoledag 21.6. 16

Motorferdsel i utmark og 
vassdrag
Dispensasjon gis ihht. Nasjonal forskrift for bruk 
av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vass-
drag til følgende formål:
• Transport mellom bilveg og hytte, må ligge 
minst 2,5 km fra brøytet veg. Disp. gis til hytteeier, 
evt. ektefelle og barn
• Tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag
• Transport for massemedia og reportasjeoppdrag
• Transport av funksjonshemmede ved varig 
bevegelseshemming. Her må legeerklæring 
foreligge
• Transport av ved. Transport i forbindelse med 
jordbruk-, skogbruk- og reindriftsnæring er 
hjemlet direkte i motorferdselsloven. Slik kjøring 
kan foregå uten dispensasjon
• Transport etter dispensasjon etter forskriftens 
§ 6, må påvise særlige behov som ikke knytter seg 
til turkjøring, og som ikke kan dekkes på andre 
måter

Søknaden skal fremmes på fastsatt skjema. 
Sammen med søknaden skal det foreligge:
• Kart med inntegnet trasè
• Kopi av evt. papirer som har betydning for 
behandling av søknaden

Behandlingstid: Inntil 3 uker.
Søknadsskjema får ved henvendelse til Sørreisa 
kommune, Servicekontoret, tlf. 77 87 50 00.



Fra 1 november vil Sørreisa kommune sende 
post digitalt via SvarUt og Svar inn. Vi opp-
fordrer derfor til at flest mulig skaffer seg digital 
postkasse.

Å motta post digitalt innebærer flere fordeler for 
deg. Du får: 

• raskere svar og informasjon fra det offentlige 
• varsel på SMS eller e-post når du får brev fra oss
• tilgang til posten din hvor og når du vil
• samlet og lagret posten din trygt og gratis ett 
sted
• Siden du må logge deg inn for å lese brevene, er 
du sikker på at ingen andre kan lese posten din. 
Du risikerer heller ikke at brev blir borte i post-
gangen. Digital postkasse er den sikreste post-
gangen som fins.

Mobil og e-post
For at vi skal kunne sende digital post til deg, må 
du ha registrert mobiltelefonnummeret og/eller 
e-postadressa di i det nasjonale kontaktregisteret. 
Gå inn på norge.no og registrer deg, eller hvis 
du allerede er registrert, for eksempel ved at du 
mottar sjølangivelsen din på Altinn, gå inn og 
kontroller at opplysningene er riktige.

Elektronisk postkasse
Vi anbefaler også at du skaffer deg digital post-
kasse. Du kan velge mellom to; Digipost og eBoks. 
Begge tilfredsstiller strenge krav til sikkerhet og 
er gratis å opprette og bruke. Direktoratet for IKT 
og forvaltning (Difi) har laget en enkel veiledning 
om hvordan du velger og oppretter postkasse. 
Hvis du ikke oppretter digital postkasse, vil du få 
posten fra oss i Altinn.

Du kan reservere deg
Privatpersoner som fortsatt ønsker å motta post 
på papir, kan reservere seg mot digital forsendelse. 
Det gjør du på norge.no. Dersom du tidligere har 
reservert deg, men nå ønsker digital post fra oss, 
opphever du reservasjonen samme sted.

Aldri brukt ID-porten?
Dersom du aldri har registrert mobilnummeret 
eller e-postadressen din ved innlogging til en 
offentlig tjeneste på nett via ID-porten, er det ikke 
nødvendig å reservere seg. Da kan vi ikke varsle 
deg på SMS eller e-post om at vi har sendt deg 
post, og må derfor sende posten på papir.

Bedre service
For oss i kommunen innebærer digital 
postforsendelse:

Sørreisa kommune går over til digital post
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• en trygg og sikker kommunikasjon med deg
• bedre service og raskere svar til våre innbyggere
• et viktig ledd i prosessen mot en døgnåpen 
kommune
• at vi sparer miljøet 
• at vi bruker mindre penger på porto og papir

Unntak
• Til å begynne med vil vi bare bruke SvarUt i 
kommunens sentrale saks- og arkivsystem. Der 
behandler vi byggesaker, vann- og avløpssaker, 
personalsaker, elevsaker, politiske saker og mye 
annet. Brev som skrives i andre systemer, for 
eksempel fra legetjenesten, omsorgstjenesten og 
opptak til barnehage og SFO, vil fortsatt komme i 
posten eller på e-post som tidligere.

Vedtatt i lov
Stortinget endret allerede i 2014 forvaltningsloven 
med tanke på at digital kommunikasjon skal være 
førstevalg i dialogen mellom innbyggerne og det 
offentlige. Staten var først ute, nå kommer 
kommunene mer og mer. Lovendringen inne-
bærer at offentlige virksomheter kan basere seg 
på elektronisk kommunikasjon med den enkelte, 
med mindre denne har reservert seg mot det.

eDialog
Vi har også åpnet tjenesten eDialog der du trygt, 
raskt og sikkert kan sende oss post, også post 
som inneholder taushetsbelagte opplysninger, 
noe vi ikke anbefaler at du gjør i vanlig e-post. 
Det du sender, blir kryptert og sendes direkte inn 
i saks- og arkivsystemet vårt. Les hvordan du gjør 
det på vår hjemmeside.

Tilrettelagt transport (TT)
Søknadsfrist er 1. mai og 1. oktober hvert år.
Fylkeskommunen har ansvaret for transport-
tjenesten for funksjonshemmede (TT-ordningen). 
Formålet med transporttjenesten er å gi et 
transporttilbud til mennesker som pga.en varig 
funksjonshemming, er helt eller delvis avskåret 
fra å bruke ordinære kollektive transportmidler. 
Det er utarbeidet kriterier for godkjenning som 
bruker av transporttjenesten. Kommunene god-
kjenner brukere av ordningen, med bakgrunn i 
legeerklæring, søknadsskjema og vedtatte 
prioriteringskriterier. 
 
Søknaden for nye brukere/ny brukergodkjenning, 
må være sendt kommunen to måned før tildeling 
av kort. Søknadsfristen for innsending til 
kommunen er 1. mai og 1. oktober hvert år.
Brukergodkjenning varer normalt i to år. Brukere 
som har vært godkjent i mer enn 2 år, må sende 
inn ny søknad og legeerklæring.
Kommunene har ansvaret for å informere brukere 
som må søke på nytt ved tildelingens utløp.

Følgende kriterier må være oppfylt for å bli god-
kjent som bruker:

1. Funksjonshemming av minst 1 års varighet.
2. Betydelige vansker med å benytte seg av 
offentlige kommunikasjonsmidler på grunn av 
funksjonshemmingen.

Kommunene godkjenner brukere av transport-
tjenesten. Klage på vedtak skal sendes til 
kommunen som har behandlet søknaden.

 

Vil du spille i korps ? 
Hvis du ikke har spilt et blåseinstrument 

før så bli med i aspirantkorpset vårt  ! 
 

Kanskje har du spilt før, og vil starte opp 
igjen. 

Ta kontakt med vår dirigent 
Kirsti Karlstad Vaeng ,   mobil 90033525 

 

LOPPER  og  LOPPEMARKED. 

Vi gjentar suksessen med vårt store 
loppemarked.  

Har du lopper, alt mulig av ting og tang 
utenom klær, så er Skolekorpset veldig 

glad for å få det til vårt årlige store 
loppemarked. 

Ring en av oss i styret ,så avtaler vi 
hvordan loppene kan bli levert.  

Vi har lagerplass. 
Gry -  45235850,,  Paul  –  99204601,  

Renate – 97500490,  Korinna – 99598639 

Loppemarkedet blir 

lørdag  15. September . 
 

 
 

Julekafé
sønd 3. des. ca kl. 17.00

i Sørreisahallen.

Julekafé med Skolekorpset
rett etter 

julegrantenningen 
 

Sørreisa kommune

Julekulturhelg i Sørreisa  •  2. - 3. des. 
Ordførerens 

konsertjulegave 
i Tømmervik kirke
lør 2. des. kl. 1700

Flere grupper fra det 
frivillige musikkliv deltar.

Tenning av 
julegrana på 
”Lions Plass”  

Sørreisa Sentrum søndag 3 des. kl 1600.
Tradisjonell tenning av julegrana i 
Sørreisa ved Lions Club Sørreisa.
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Sørreisa sang- og musikkråd har tildelt Kultur-
stipendet 2017 til Ellinor Agersborg Moan. 
Stipendet er på kr. 10.000 og deles ut annethvert år 
i et samarbeid mellom Sørreisa Sang- og Musikk-
råd og  Sørreisa Næringsforening. Stipendet er 
etter hvert endret slik at det kan tildeles søkere 
ikke bare innenfor sang og musikk, men innenfor 
alle kunst- og kulturformer.

Ellinor Agersborg Moan bor i Sørreisa, men går på 
videregående skole i Tromsø, på linjen «Kunst, 
design og arkitektur». Hun er ei veldig kreativ 
dame som både tegner, maler, fotograferer og ut-
trykker kreativitet både i fritid og skoletid. 
Allerede som 12-åring deltok hun i UKM, og 
har deltatt der 5 ganger.  Flere ganger har hun 
nådd fra lokalt UKM i Sørreisa til finalen i Troms, 
Både i fjor og i år kom hun til landsfinalen UKM. 
Hun lærer seg stadig nye teknikker, blant annet 
forskjellige trykkemetoder. Quilling er også en 
teknikk hun har lært i workshop med norsk og 
russisk ungdom, og russisk kunstcollage står også 
på hennes program.

Kulturstipendet 2017  til 
Ellinor Agersborg Moan

Det er imponerende arbeider hun har levert, 
hun har et stort talent, viser kreativitet og har 
et godt estetisk blikk. Når hun ønsker å utvikle 
dette videre så har styret i Sang- og musikkrådet 
vært enstemmige på at vi gjerne vil støtte henne i 
dette, og tildeler henne Kulturstipendet 2017.
Den formelle overrekkelsen fra Sang- og Musikk-
rådet og Næringsforeningen vil skje under 
Ordførerens julekonsert i Tømmervik kirke. 

Ellinor Agersborg Moan får Kulturstipendet 2017 for sine kunstbilder. Klarer du å se hvilken av disse to som 
er selvpotrettet?
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Et godt eksempel på Ellinors meget detajerte uttrykk

Kulturuka 2018
Alle som ønsker å bidra med arrangement i 
kulturuka 2018 må melde dette inn til 
Kulturkontoret senest 31. januar 2018.

Kulturuka starter fredag 8. mars og varer til 
og med søndag 18. mars.
I Kulturhuset og i Kulturskolens lokaler er det 
gratis husleie, lyd og lys for arrangementer i 
Kulturuka.

Hvis du ønsker å bidra: meld inn arrangement 
til oskar.larsen@sorreisa.kommune.no  eller 
aina.lohre@sorreisa.kommune.no

Solarium (Seng 72 rør)

Sørreisa
Tlf 77 86 17 95

Leker - Gaver
Sjekk vårt utvalg

SENTRUM KIOSK

Man - fred 
0930 - 2100

Lørdag
0930 - 2200

1987-2012 =25år

Mat i farta 
- nysmurte baguetter, 
pizza, pølser, kaffe mm

"Hjemmelaget" 
PIZZA

9 varianter + valgfri

BONUSKORT

Agentur

- Restaurering
- Ominnredning forretningsbygg
- Skifting dører og vindu
- Vaktmestertjenester
- Snørydding/Gressklipping
- Andre tjenester og oppdrag

Stornesvn. 41
9310 Sørreisa

Mob: 930 61 528
Mail: post@snekkersimonsen.no
Din kontakt: Bjørn Simonsen

Besøk oss på: www.snekkersimonsen.no

Flaskeinnsamling 
2.-4. januar 2018!
Det er mange flotte ungdommer som spiller 
håndball i Sørreisa på jenter 14 og 16, og gutter 
14 og 18. 
De ønsker alle å dra på turnering til Lillehammer 
i april, og vi prøver å samle inn penger for at de 
skal komme seg dit.
På vegne av spillerne og foreldregruppa, håper 
vi innbyggerne i Sørreisa tar godt imot ung-
dommene på nyåret, når de kommer på dørene 
og spør etter flasker. 
Kjempefint hvis dere vil støtte dem, det setter vi 
stor pris på. 
På forhånd tusen takk!

På vegne av J16
Torunn Strømseng Paulsen
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The Band 
Called Oh
The band called Oh har siden oppstarten 
i 2011 gitt ut to EPer og et kritikerrost og 
Spellemansnominert album.
I 2016 jobbet de med, og framførte 
bestillingsverket «Guerrilla Gardening» 
for Varanger-festivalen og i mai slapp de 
første utdrag, «Tree Hugger», fra albumet 
som slippes kronologisk i høst, med første 
låt ute 25. august. «Guerrilla Gardening» 
er en ode til det grønne og fruktbare. 
Dørene åpner kl 19:30.
Alle rettigheter.

Tekn arr: Sørreisa mannskor

Marie 
Vangen 
Band
Gjennom et aktivt 2016 markerte 
Sørreisa-jenta Marie Vangen seg for 
alvor som en av landsdelens mest 
spennende artister, med slippet av 
debut-EPen First Four, og bunnsolide 
prestasjoner på bl.a. Festspillene i 
Nord-Norge, Varangerfestivalen, 
Tromsø Kulturhus’ hovedscene, 
Sortland Jazzfestival og Herr Nilsen i 
Oslo.

Fredag 
8. desember  
kl 2000

Lørdag 18. november kl 2000
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Sentrumsnær tomannsbolig i Sørreisa selges
Pris fra: 1.895.000,-
Offentlige avgifter: 25.425,- (ikke medtatt i pris)
Bruksareal: 73 m²
Antall soverom: 2

Leilighetene leveres nøkkelferdig, klar til innflyttning 
i løpet av høsten 2017. 77 86 20 20 eller 
post@ferdighus.no for ytterligere informasjon.

9310 SØRREISA TELEFON 77 86 20 20

Kulturprisen 
Kulturprisen tildeles enkeltpersoner, lag og 
foreninger i Sørreisa kommune som har gjort en 
særlig innsats innenfor kommunens kulturliv. 
Begrunnede forslag til kandidater sendes til Sørreisa 
kommune innen 31. mars 2018.

De 10 siste årene har kulturprisen blitt tildelt : 
2007 -  SKØELV IDRETTS- OG GRENDELAG – dans, 
idrett
2008 -  PER EIRIK MATHISEN OG SOLVEIG LJONES    
               MATHISEN 
               - kristelig ungdomsarbeid
2009 -  GERALD LIND -  friidrett, orientering
2010 -  ARVID SKJELLHAUG – samisk kultur/ 
               kulturvern
2011 -  SØRREISA HISTORIELAG – kulturvern
2012 -  UNGLYNREVYEN – revy
2013-   GRY OG STÅLE BJØRKLUND -  musikk og  
               svømming 
2014 - GUNNVALD BRÅTHEN – musikk og kulturvern
2015 - NINA PEDERSEN - svømming 
2015 - ELIN MYHRE – kulturvern  
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- Pilates trener kroppens evne til å fungere 
optimalt, forklarer Martyna. - Gjennom styrking 
av kjernemuskulaturen og øvelser som forlenger 
muskulaturen blir man mer fleksibel og elastisk. 
Det fører at kroppen kan bæres på en korrekt 
måte og til mer riktige bevegelser for kroppen i 
dagliglivet. Pilates trener også bevisstheten din 
og styrker din mentale tilstedeværelse.
 
- Treningen foregår på matte og noe på forskjellig  
spesialutstyr for pilatestrening. Styrketreningen 
benytter bare kroppsvekt, fortsetter Martyna. 
- Som eneste studio i Midt-Troms så har vi spesial-
apparatene spinecorrector, reformer-seng og 
low-chair. Dette sørger for kontroll og presisjon 
og fører til bedre fleksibilitet. 
 
Åpent hus 25. november
25. november kl 11-15, kan du besøke Aurora 
pilatesstudio i Sørreisa. Da har hun åpent hus for 
de som vil finne ut mer om pilatestilbudet over en 

kopp med gløgg og litt pepperkaker.
- Da kan folk kjøpe gavekort for trening på Aurora 
og gi som julegave. Vi har gavekort for personlig 
trening, gruppetrening og massasje.
 
Massasje
- Joda, vi har massasjebenk og tilbyr avslappende-, 
klassisk- og funksjonell massasje, forklarer Martyna.
 
4 år i Sørreisa
Det er nå 4 år siden Martyna flyttet til Sørreisa fra 
Warzawa. Hennes kjæreste fikk seg jobb i Norge og 
overtalte henne til å flytte etter. Hun drar 
likevel ofte til Warzawa der hun videreutdanner 
seg til en enda bedre pilatesinstruktør.
Martyna har jobbet som fitnessinstruktør på lokalt 
treningsstudio i Sørreisa og jobber også i Vaskeriet 
i Sørreisa. Og nå har hun åpnet pilates-studioet 
Aurora midt i Sørreisa sentrum. Stikk innom henne 
på Åpent hus den 25. november!

Kroppsbeherskelse med pilates

Martyna Gorzynska  har 
startet Aurora Pilates, 
Sørreisas nye pilatesstudio

Aurora heter Sørreisas nye, egne pilatesstudio. Det ligger i koselige lokaler på baksiden av 
bankbygget, Vikaveien 8. Det er den polske jenta Martyna Gorzynska som har tatt steget 
ut av rollen som fitnessinstruktør i helsestudio for å drive mer spesifikt som instruktør for 
klassisk pilates. Hun er faktisk den eneste  eksperten i klassisk pilates i Midt-Troms, med 
utdannelse fra amerikanske Peak pilates som hun tok i Gdansk.



Martyna demonstrerer Reformerapparatet på Aurora, Sørreisas nye pilatesstudio

Han Arvid og livet
Historien om forfatteren Arvid Hanssen i fortelling og musikk
20. nov - Sørreisa sykehjem kl 10 og Frivilligsentralen kl 1145
Forestillingen er et samarbeid mellom vise-
kunstner Trine Strand og Arne Ivar Hanssen, 
daglig leder for Arvid Hanssen dokumentasjons-
senter. Her formidles ikke bare historien om en 
av landsdelens mest kjente forfattere, men også 
et tidsbilde fra 1930-årene og frem til tusenårs-
skiftet. 

I forestillingen får kjente tekster nytt liv, fremført 
i nye arrangement og i en ny setting, og mer 
ukjente kommer frem i lyset. Vi følger Arvid 
Hanssen fra dramatiske barneår og fattig opp-
vekst til han går bort i 1998 som høyt aktet 
lyriker og kulturbærer. Fra oppveksten beskrives 
dramatiske hendelser som senere ble bearbeidet 
litterært. Fra ungdommen fortelles om tiden som 
rytmegitarist og frilansjournalist, mens radio-
programmet Søndagsposten og brevvekslingen 
med Alf Prøysen blir det store vendepunktet. 

Det leses høyt fra Prøysens brev og oppmuntring-
er, men også de refselser Prøysen ga et diktertal-
ent i nord. Kulturhistorien formidles dobbelt, 

både med det realistiske blikket på 30-, 40- og 
50-tallet, samtidig som det skildres med poetisk
nerve.

Medvirkende: Trine Strand, vokal - Emil Karlsen, 
gitar - Arne Ivar Hanssen, forteller

Den 
kulturelle
spaserstokken



Sørreisa kommune

God jul!

Konsertjulegave!
Sørreisa kommune ved ordfører, ønsker 
å gi innbyggerne i kommunen en egen 
julegave også i år, og vil derfor invitere 
til gratis konsert 

i Tømmervik kirke 
lørdag 2. desember kl 1700

På konserten får du oppleve:
• Sørreisa skolekorps,  dirigent Kirsti K. Vaeng
• Sørreisa Damekor, dirigent Lise Løvland
• Sørreisa Musikkforening, dirigent Kirsti Vaeng
• Sørreisa Mannskor, dirigent Oskar Larsen
• Vennekoret & Young Voices dirigent Fredrik Lantz

GRATIS inngang!



Førjulsdag på Krogstadtunet
 Lørdag 16. desember kl 1100-1500
Lørdag 16.desember er du hjertelig velkommen til 
førjulsdag på tunet. Vi inviterer til en fin dag med 
gode opplevelser og massevis av julestemning. 
Vi holder på de gode tradisjonene:
• Juleverksted for små og litt større barn – der kan 
du spikke nisser, lage engler, julekort og merkelapper
• Kafé i 2 etasjer – med rømmegrøt og 
risengrynsgrøt , gode kaker og god plass til å sitte 
lenge  og  prate med venner og bekjente
• Hester, kaniner og andre dyr bak fjøset – der kan 
du ri én runde eller mange, og kose med alle dyrene
• Salg av julevarer – kaker, sild, flatbrød, nisser, 
ugler, håndstøpte lys, håndarbeid av mange slag 
• Loddsalg – med mange flotte gevinster…. Og 
hovedgevinsten er som vanlig et utrolig flott 
pepperkakehus
• Flott – og levende – julemusikk i passe 
porsjoner utover dagen 

Tunet selger lefser med og uten ost.
 Vi serverer bålkaffe….. og kanskje kommer fjøs-
nissen ruslende…. 

Hold av lørdag 16. desember, og ta turen til 
Krogstadtunet.Vi kan ikke love julesnø, men vi lover 
massevis av julestemning – uansett vær og 
føreforhold!! Vi har parkeringsvakter som hjelper 
deg å finne plass til bilen din. 

NB! Vi har både betalingsautomat og VIPPS, men ta  
gjerne med rikelig med kontanter.

Hilsen Krogstadtunet og Sørreisa Musikkforening

Krogstadtunet og Sørreisa Musikkforening inviterer til



Helse og velvære
Aurora pilates 469 32 218

www.bioform.no
salg@bioform.no

77 86 18 68

Ilona Olekiene
ilonaolek@gmail.com

979 36 427

Legekontoret Sørreisa 77 87 51 00

Midt-Troms psykologtjeneste 467 73 725

Odd Eivinn Vaeng
Selvst Herbalife distributør
www.topp-butikk.net
post@topp-butikk.net

932 58 267

Heart Growing Home, Yoga og 
personlig veiledning 
lotuz@icloud.com

920 61 251

Sørreisa Tannklinikk 77 86 14 05

Sørreisa Tøy & Bøy AS   77 86 16 00

Fysioterapeut/Osteopat 
Korinna Helling 
korinna@akfi.no

94 83 36 57

Judy’s lille under
judybabe67@yahoo.no

900 41 729

MK Gro Elise 464 45 531

Mona’s fotterapi
monasin@frisurf.no

402 27 093

Massør Jorunn Vollstad
jorunn@vollstad.com

938 02 425

Midt-Troms psykologtjeneste
lindaholmgren@yahoo.no

467 72 633
467 73 725

Bransjeliste - Næringsvirksomhet i Sørreisa

Hei bedrifter i Sørreisa!
Bransjelista for Sørreisa er et utmerket sted for lokal 
markedsføring av din bedrift. Ikke bare fungerer 
den som den lokale versjonen av «Gule sider». Den 
viser også at det finnes et mangfold av bedrifter i 
kommunen.

Det eneste kriteriet som alltid vil være fast, er at 
bedriften må være registrert med forretningssted i 
Sørreisa.

Samtidig oppfordres bedrifter til å ta kontakt med 
Sørreisa Næringsforening, og sjekke hvordan de kan 
hjelpe nettopp din bedrift. Sørreisa kommune har 
over år hatt et veldig nært og godt samarbeid med 
foreningen, hvor vi jevnlig møtes for å stake ut ny 
næringsstrategi for kommunen.

Bli med på laget du også!

Vennlig hilsen
Tom Erik Moe, nærings- og utviklingsrådgiver

Tom Erik Moe, 
nærings- og 
utviklingsrådgiver

Industri
Elverums produkter
i-elver@online.no

932 61 865

               www.haldorsen.no

77 86 22 00

Mitra AS
www.mitras.no

77 86 29 80

913 28 999

Transport og Maskin
Bakkland Maskin & Transport A/S
trond-bakk land@c2i.net

920 61 196

Drosjesentralen 77 86 11 80

Anlegg og Maskin AS
post@amask.no

77 86 22 35

Midt-Troms Bruktbilutleie ANS
www.mtbu.no - post@mtbu.no

77 86 38 00

Nordhaug Maskin AS
www.nordhaug-maskin.no

77 86 22 50

466 36 621

Sørreisa Kran og Transport AS 918 04 342



Bygg og anlegg, Handtverkere
Bertheussen Malerservice AS 930 86 085

Byggfag 77 86 43 11

77 86 20 20

GK Norge as, avd Sørreisa,
Vikavn 46

77 84 21 20

905 47 318

Mek. & Diverse
Sveising/mekaniske tjenester
Wilfred.Westgaard@gmail.com

480 70 450

Midt Troms Rørtjenester 
roylynghaug@rortjenester.no

481 52 084

Mur, puss og flis • post@mureren.org

913 35 538

Myre Elektro Teknikk AS
www.myre-holding.no

77 86 34 00

www.oaovesen.no

77 86 20 00

gulbygget.no
Rørsystem AS
post@rorsystem.no

905 88 655

- Dører, vinduer, kjøkken
- Ominnredning forretningsbygg
- Totalrenovering
- Vaktmestertjenester 

e-mail: bjosimo@online.no
www.gulbygget.no

Mob: 930 61 528 Bjørn Simonsen

Tlf: 77 86 13 97
Fax:77 86 43 13
Stornesvn. 41
9310 Sørreisa

post@snekkersimonsen.no

930 61 528

Sørreisa Elektroinstallasjon AS
tore@sorreisaelektroinstallasjon.no

77 86 18 03

Bransjeliste - Næringsvirksomhet i Sørreisa

Varehandel
AMNOR AS
www.amnor.as

91 59 41 51

Andsvatn Reinslakteri 97 77 75 52

BMShop - Bakkan Multishop
butikk@bmshop.no

413 30 530

Coop Midt-Troms BA 77 86 13 45

Furøy Geir Agentur
grfuroy@broadpark.no

90 72 36 93

Tjenesteyting
AMnor AS
arne@amnor.as

915 94 151

anleggsskolen.no

77 86 14 40

www.bakkehaugbil.no

77 86 29 00

 

post@dittsmadyrkrematorium.no

77 21 26 60

www.mastermind-escape.no
booking@mastermind-escape.no

993 72 273

Frivilligsentralen 992 04 651

Guttorm Bakkehaug - Tysk/Engelsk 900 55 700

Hos Wendy 469 33 751

Din frisør
...........................................

..................dag ......./....... kl. ................

..................dag ......./....... kl. ................

..................dag ......./....... kl. ................

..................dag ......./....... kl. ................

..................dag ......./....... kl. ................

..................dag ......./....... kl. ................

Storveien 9, 9310 Sørreisa
Tlf. 77 86 14 70

Forside timekort

Bakside timekort

Storveien 9, 9310 Sørreisa
Tlf.: 77 86 14 70

Org.nr.: MVA 983 539 335

Stempel innenfor 74 x 24 mm.
77 86 14 70

Midt-Troms Bruktbilutleie ANS
www.mtbu.no - post@mtbu.no

77 86 38 00

  www.procall.no
77 86 37 00

Reisa Grillhus 77 86 13 00

Sørreisa Frisør 77 86 12 56

77 86 11 74

Thune Autoservice 77 86 12 35

ToJo AS 77 86 11 11

Wellington AS 77 86 45 02

Guttorm Bakkehaug 
- Vedproduksjon
bakkehaug@gmail.com 

900 55 700

Spar 77 86 10 74

Reisa Grillhus AS 77 86 13 00

Rema 1000 77 86 46 50

www.rosaboble.no 464 45 531

Sentrum Kiosk AS 77 86 17 95

Sørreisa yx 77 86 12 35

Skokroken 77 86 49 44

Sørreisa Solavskjerming 950 38 750

Varehandel forts
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Bedriftssupport
Sørreisa kommune, 
Kontaktperson i næringssaker 
Tom Erik Moe

77 87 50 07
458 49 048

Sørreisa kommune 
Fagleder landbruk, miljø og natur
Wenche Bergum

916 89 621

Sørreisa kommune
Fagleder skogbruk Alf Rune Hoff

957 64 526

Senja Næringshage 926 81 333

Sørreisa Næringsforening 
- Anita Endrestad

Sørreisa 
Næringsforening

919 12 800

Reiseliv og bevertning
Sørreisa hotell 77 86 46 00

952 89 520

Furøy 
Fishingcamp
furoyfishingcamp.com
furoyfishingcamp@hotmail.com

412 38 499
412 38 496
77 86 41 35

Furøy Fiske og Feriesenter A/S
post@furoyferiesenter.no
www.furoyferiesenter.no

56 55 55 23
77 86 16 50

Gamtofta Samisk Boplass 77 86 19 05
404 78 633

Krogstadtunet
post@krogstadtunet.no
www.krogstadtunet.no

77 86 14 61
414 61 015

Naturbasert aktivitetscamp
roysaatre@gmail.com
www.arctictrip.no

476 63 447

Sandbakken Feriesenter
www.sandbakken-fishing.no
post@sandbakken-fishing.no

40 00 19 35

WELLINGTON arbeider med styre- 
og bedriftsøkonomisk rådgivning, 
strategiutvikling og økonomistyring, 
med spesiell fokus på næringslivet i 
distriktene. Vi har utviklet og 
gjennomfører egne  praktiske 
programmer for bedrifter. 
Programmene er  forankret i 
høyskole- og universitetsmiljøer. 
Vi arbeider i tillegg med kjøp/salg, 
organisering og restrukturering av 
bedrifter . 

I forbindelse med økonomistyring og 
selskapsstyring utfører vi også 
regnskap og årsoppgjør.

Vår logo er et konkret løfte til våre 
oppdragsgivere om at det skal lønne 
seg å bruke oss. 
Samtidig uttrykker ”fordi det 
lønner seg” en forpliktelse i å legge 
avgjørende vekt på lønnsomhet i 
utvikling og gjennomføring av 
selskapsstyring og våre styre-, 
strategi- og bedriftsprogrammer.

Stig Knudsen    
Tlf 77 86 45 02

Welligton As, 
Pb. 10, 
9315 Sørreisa

knudsen@wellington.no
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Advokat: 
Våre advokater jobber innenfor de 
fleste rettsområder. Vi tilbyr bistand 
til privatpersoner, næringsliv, kom-
muner, og øvrige offentlige instans-
er. Vårt fokus vil være å ivareta dine 
interesser med faglig og praktisk 
innsikt slik at din sak kan løses på 
best mulig måte. Vi stiller strenge 
krav til oss selv, og til den faglige 
kvalitet som vi skal levere.

Eiendomsmegling: 
Å selge bolig er en omfattende og 
krevende prosess. 
Vi i Advokathuset Nord har over 
lang tid jobbet møysommelig med 
å finne en oppskrift der prosessen 
gjøres mest mulig effektiv, samtidig 
som vi oppnår høyest mulig pris for 
boligen. 
Å ta kontakt med oss i forbindelse 
med salg skal lønne seg!

VI SKAPER VERDI foR VåRE KUNDER!
Følg oss på

Ringveien 4
9300 Finnsnes 
Tlf 40 00 11 34

NyveNget 1 Sentrumsnær enebolig med 4 soverom 
og garasje. Stor tomt - Attraktivt boligområde.

Eneboligen er bygget i 1957 og jevnlig vedlikeholdt.  Boligen har opprinnelige
planløsninger med bl.a. fire soverom i 2.etg. Stor tomt som har potensiale for
utbygging. Garasje i tilknytning til huset og delvis overbygget veranda med gode sol
og utsiktsforhold. Kjeller med egen inngang fra tomta eller via innvendig trapp i
boligens hovedetasje. Boligen har sentrumsnær beliggenhet, men samtidig har den
gode sol og utsiktsforhold. Stor veranda med flott utsikt mot skipsleia og sør/vest.
Boligen ligger i område uten trafikk, bortsett fra kjøring til eiendommene. Det er gang-
avstand til sentrum med kjøpesenter og alt av servicetilbud som Finnsnes har å tilby.

Adresse: Nyvenget 1, 9300 Finnsnes
Prisantydning: 2.500.000,- | P-rom: 170m2

Bra: 216m² | Byggeår: 1957

Kontakt: Eiendomsmegler Thomas Konradsen • 40 00 11 34 • thomas@advokathusetnord.no 

Visning: Torsdag 19. februar kl. 18:30-19:30

Ringveien 4
9300 Finnsnes 
Tlf 40 00 11 34

Seljebergan 15 Praktisk leilighet med 3 soverom 
i veldrevet borettslag. Heis - Veranda - Utsikt - Garasjeplass.

Flott leilighet i 2.etasje. Leiligheten er en endeleilighet med 3 soverom og har 44 kvm
stue/kjøkken. Åpen og luftig løsning med store vindu i fronten, og ekstra vindu på
kjøkken. Stor balkong med en fantastisk utsikt og gode solforhold. Ekstra bod i under-
etasje på ca. 5 kvm. Leiligheten har praktisk planløsning og det er livsløpsstandard.
Det er heis til alle etasjer i bygget. Leiligheten ligger i etablert boligfelt med flott utsikt
og god solgang. Det er gangavstand til Finnsnes sentrum som har alt av tilbud som
Finnsnes har å tilby. Kort vei til skole- og barnehage. Like i nærheten er det tur-
muligheter som kan brukes hele året. De senere årene er område utbygget med
boliger og området er et attraktivt område å bo i.

Adresse: Seljebergan 15, 9300 Finnsnes
Prisantydning: 2.125.000,- | Fellesgjeld: 573.407,- 
P-rom: 92m2 | Bra: 97m² | Byggeår: 2003

Kontakt: Eiendomsmegler Thomas Konradsen • 40 00 11 34 • thomas@advokathusetnord.no 

Visning: Torsdag 19. februar kl. 17-18

Ringveien 4
9300 Finnsnes 
Tlf 40 00 11 34

Bonhaugveien 49 Enebolig med høy standard. Utleie- 
del og garasje. Usjenert beliggenhet, nært sentrum og nydelig utsikt.

Svært velholdt enebolig med utleie. Etter at eier kjøpte boligen har de oppgradert
store deler av huset samt bygget garasje som er tilknyttet huset. Innvendig har boligen
standard utover det interessenter kan forvente seg i dagens marked. Det er vektlagt
kvalitet og fokus på detaljer som gjør boligen meget tiltalende. Det er blant annet
to nyrenoverte bad og nytt kjøkken i hoveddelen. Utgang til veranda som går rundt
tre sider av huset - nydelig utsikt og fine solforhold. Boligen har svært gode sol- og
utsiktsforhold. Ligger i området på sørsiden av Sørreisa sentrum. I Sørreisa er det blant
annet barnehage, ungdomsskole og butikker. Gangavstand til skiløyper og kort vei til
kunstgressbane. Det er ca. 20 km til Finnsnes sentrum.

Adresse: Bonhaugveien 49, 9310 Sørreisa
Prisantydning: 3.500.000,-| P-rom: 169m2

Bra: 243m² | Byggeår: 2001

Kontakt: Eiendomsmegler Thomas Konradsen • 40 00 11 34 • thomas@advokathusetnord.no 

Visning: Onsdag 18. februar kl. 17-18

Ringveien 4
9300 Finnsnes 
Tlf 40 00 11 34

Nygårdsplatået 25 Endeleilighet med god 
standard. Sol og utsikt. To soverom - Veranda - Carport.

Leiligheten ligger i etasjen over carporten og ligger på enden mot sør. Fra leiligheten
er det nydelig utsikt som kan nytes fra verandaen. Innvendig har leiligheten moderne
standard med tidsriktige farger og moderne løsninger. Leiligheten er pent brukt uten
nevneverdig slitasje og gir et godt helhetsinntrykk. Bra planløsning med åpen stue/
kjøkkenløsning, romslig bad med ekstra baderomsinnredning og to soverom samt inn-
vendig bod. Relativt stor bod ved carporten i 1.etg. Leiligheten ligger vestvendt høyt i
terrenget med svært gode sol- og utsiktsforhold. Det er kort vei til Finnsnes sentrum.
Gangavstand til Finnsnes IL sitt fotballanlegg og turløype som går til Varden. Denne
turløypa er veldig populær og kan brukes både sommer og vinter.

Adresse: Nygårdsplatået 25, 9300 Finnsnes
Prisantydning: 2.400.000,-| P-rom: 74m2

Bra: 77m² | Byggeår: 2007

Kontakt: Eiendomsmegler Thomas Konradsen • 40 00 11 34 • thomas@advokathusetnord.no 

Ringveien 4
9300 Finnsnes 
Tlf 40 00 11 34

RINGVEIEN 50 Horisontaldelt tomannsbolig med 
sentrumsnær beliggenhet.

Boligen inneholder to leiligheter. Eiendommen er jevnlig vedlikeholdt, men trenger
oppussing for å fremstå som moderne. Den ene leiligheten er noe oppusset og
fremstår som lys og trivelig. I Kjelleren er det bra med boder og lagringsplass. Relativt
stor tomt som er opparbeidet med plen og busker.
Boligen ligger i Finnsnes sentrum. Umiddelbar avstand til kjøpesenter, hurtigrute- og
hurtigbåtanløp samt busstopp. Til tross for sin sentrumsbeliggenhet, ligger boligen
skjermet fra trafikk og støy. Stille og rolig med lite trafikk, samtidig som det tar kun 3
minutter å gå til flybussen, hurtigbåten, butikken eller stranda.

Adresse: Ringveien 50, 9300 Finnsnes
Prisantydning: 2.500.000,-| P-rom: 157m2

Bra: 209m² | Byggeår: 1956

Kontakt: Eiendomsmegler Thomas Konradsen • 40 00 11 34 • thomas@advokathusetnord.no 

Ringveien 4
9300 Finnsnes 
Tlf 40 00 11 34

LUNDE 65 Meget velholdt enebolig med 4 soverom og 
2 bad. Fin utsikt og gode solforhold i populært boligområde. 

Praktisk enebolig med blant annet fire soverom og to stuer. Boligen har hatt samme
eier siden byggeår og er jevnlig oppgradert. Praktisk planløsning med både bad og
stue, samt soverom i begge etasjer. Stor stue med ekstra takhøyde i andreetasje.
Utgang til stor veranda med flott utsikt og mye sol. Det er også veranda på
baksiden av boligen. De fleste overflater er lyse og moderne og boligen gir et godt
helhetsinntrykk. Eiendommen ligger i populært og barnevennlig boligfelt ca. 3 km
fra Finnsnes sentrum. Boligen har fin plassering på feltet, og har flott utsikt og gode
solforhold. Barnehage i gangavstand fra boligen. I nærheten er det videregående
skole og idrettshall samt lysløype/turterreng. Kort vei til badestrand i Lundefjæra og
turmuligheter til fjells.
Adresse: Lunde 65, 9300 Finnsnes
Prisantydning: 3.100.000,-| P-rom: 155m2

Bra: 169m² | Byggeår: 1978 

Kontakt: Eiendomsmegler Thomas Konradsen • 40 00 11 34 • thomas@advokathusetnord.no 

SOLGT!

Vår spisskompetanse 
er advokatbistand og 
eiendomsmegling. 

Våre ansatte har 
forskjellig erfaring og 
faglig utdanning innenfor 
eiendomsmegling og juss. 

Det er vår personlige 
innstilling og våre mellom-
menneskelige kvaliteter i 
tillegg til fagkompetanse 
som ofte verdsettes av 
våre kunder.

For mer info besøk gjerne vår hjemmeside www.advokathusetnord.no du finner oss også på facebook!

Ringveien 4, 9300 Finnsnes - Tlf 40 00 11 34
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Oppdraget ble offentliggjort 16. september, så 
det har vært 8 intense uker med oppdraget både 
i skole- og fritid for elevene. De skulle både løse 
en problemstilling og skape en presentasjon på 
den tiden. Sørreisaelevene hadde generalprøve i 
Kulturhuset på onsdagen før turneringen på Silsand, 
der presentasjonene ble gjennomgått og arbeidet 
ble vist fram. Sørreisa hadde også en teknologidel 
som har utviklet og bygd flere roboter som skal 
kunne løse flere oppdrag på en robotbane.

Hensikten med FLL å øke interessen for realfag og 

Vant First Lego 
League igjen!
Lørdag 11. november var det turnering i First 
Lego League(FLL) på Silsand. Sørreisa stilte 
med 4 lag som besto av to 9. klasser; 9A Team 
Aquard og 9B; - Team Waterproof og. De to 
lagene fra sjuende hadde generalprøve 
torsdag (team Einheit og team Seahorse). 
Årets oppdrag er HYDRO DYNAMICS: Forsk på 
elementet vann - Finnes det lett tilgjengelig? 
Hvordan brukes det? Hva bruker man vann 
til? Og hvor blir det av vannet? 
Sørreisaelevene vant hele 5 av 8 priser og 
Team Aquard ble FLL Champion. I robot-
bygging ble de nummer 9 av 900 lag 
i Skandinavia.

teknologi ved å utfordre deltagerne gjennom reelle 
problemstillinger med en arbeidsmetode som 
ligner det virkelige arbeidslivet. Barn og unge skal 
få en god opplevelse med teknologi og prosjekt-
arbeid tidlig, slik at de bevisstgjøres sine muligheter 
ved valg av utdannelse. FLL innbefatter personlig 
og faglig utvikling gjennom samarbeid og praktisk 
læring mot et felles mål. FLL-oppdraget er tredelt 
og byr på utfordringer innenfor prosjekt (forskning), 
teknologi, markedsføring & kjerneverdier. 
Kjerneverdiene handler om samarbeid, læring og 
deling, mens man har det gøy.

Teknologigruppa viser de fram en av robotene de har 
bygd. Fra venstre

Alle deltakerne danset under åpningen av generalprøven i Kulturhuset i Sørreisa



- De siste ukene har det gått i ett, sa 
Simen Olai Nikolaisen om å være med på 
FLL-opplegget. Ka skjer snakket med ham 
på generalprøven i uka før turneringen. 
- Men, å delta i en sånn intens arbeids-
periode det er veldig bra for klassemiljøet 
og vår evne til å samarbeide. Og det var 
så inspirerende at et Sørreisateam vant 
turneringen på Silsand i fjor at vi bare 
måtte være med i år også. Sentralskolen 
har vært greie med å la oss holde på med 
dette også i skoletiden, så det ble litt 
enklere enn det ellers ville blitt. 

9. beste i Skandinavia
Av 900 lag i Skandinavia oppnådde Team 
Aquard sin teknologigruppe det niende 
beste resultatet i manøvrering av roboter 
på robotmatta.

Vant på Silsand - behov for sponsing
Team Aquard ble kåret til FLL Champion 
og er invitert til  den skandinaviske finalen 
på Fornebu i Oslo den 2. desember, men 
er avhengig av sponsormidler for å kunne 
dra. Det bør være noen i næringslivet i 
Midt-Troms som kan se nytten i å hjelpe 
elevene til å komme seg til den 
skandinaviske finalen på Fornebu.

Et utsnitt av robotmatta som robotene utfører oppdrag på.

Fra venstre: Kevin Johansen klasse 9B, Jonathan Rørslett 9A og Simen Olai Nikolaisen 9B deltok i First Lego League 
i år. I bakgrunnen vises en del av en tekninsk skisse over et vannrenseanlegg som Team Aquard presenterte.

21



Kalender for Sørreisa
Nr 4 2017

Svømmehallen er åpen 
Mandag kl 18.00 – 20.00
Onsdag  kl 19.00 – 21.00
Fredag    kl 17.00 – 20.00
Hallen er stengt mellom 15.12. 
og 3. jan-18.

Sørreisa folkebibliotek
Åpningstider:
Mandag kl 16.00-19.00
Tirsdag  kl 14.00-17.00
Onsdag  kl 10.00-15.00
Torsdag  kl 15.00-19.00
Stengt mellom 21.12. og 03. 01.

Straumen kapell 
Torsdagsklubben annenhver 
torsdag med oppstart etter jul 
11. januar
Speidere: onsdager kl 1730
annenhver uke.

Lysglimt og Blåkors 
- Gottesjord forsamlingshus
fredager kl 18.30-20.30
Oppstart etter jul 12. jan

Frivilligsentralen 
Eldretreff
Mandager 0900-1400

Småbarnstreff
Tirsdager 09.00-13.30

Sentralskolen, mediateket
Leksehjelp Tirsdager 14-16

Lørdag 18. November 
Kulturhus: 
Kl 10.00 Misjonsmessa
Arr: Sørreisa misjonsforening

Kl 20.00 Konsert med 
The Band Called OH
Arr: SSMR

Idrettshall:
Kl 16.00 Handballkamp: 
Team-Midt Troms- Bossekop

Søndag 19. november
Sørreisa Idrettshall:
Kl. 19.00 Handballkamp G16
Arr: Sørreisa IL Handball

Mandag 20. november
Frivilligsentralen og 
Sykehjemmet 
Arvid og live
Arr. Den kulturelle spaserstokken 

Onsdag 22. November 
Kulturhus:
Kl. 19.00 Onsdagsdans

Torsdag 23 november 
Skøelv grendehus, Solglimt
kl. 19.00 Bygdeutvikling

Fredag 24. november 
Gottejord forsamlingshus 
Kl. 18.30 Blåkors motorklubb
Arr: Lysglimt

Lørdag 25. november
Sørreisa Idrettshall:
Kl. 11.00 Handballkamp G12, 
G14, G16, J12, J14, J16
Arr: Sørreisa IL Handball

Søndag 26. november
Sørreisa Idrettshall: 
Kl. 11.00 Handballkamp   G12, 
G14, G16, J12, J14, J16
Arr: Sørreisa IL Handball

Søndag 26. November
Kulturhus-Kino:
Kl 18.00 Ekspedisjon Knerten

Kl. 20.00 Justice League (2D)

Onsdag 29. november 
Kramvigbrygga
kl. 1900 Sørreisa historielags 
30 årsjubileum

Fredag 1. desember
Gottejord forsamlingshus 
Kl. 18.30 Blåkors motorklubb
Arr: Lysglimt

Lørdag 2. Desember
Sørreisa svømmehall
Kl. 12.00 Julesvøm m/kafe
Arr: Sørreisa svømmeklubb

Ka skjer i S
ør

re
isa
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Galtnes samfunnshus kl.13.30
Førjulskos 
med grøt og spekemat

Kulturhus
Kl 19.00 Juleavslutning 
Onsdagsdans

Sørreisa Kirke
Kl. 17.00 Ordførerens 
julekonsert 
Arr: SSMR

Søndag 3. Desember
Sørreisa svømmehall
Kl. 09.00 Julesvøm m/kafe
Arr: Sørreisa svømmeklubb

Lions plass:
Kl 17.00 Julegrantenning
Arr: Sørreisa Lions

Idrettshall
Kl 17.00 Julekafe 
Arr: Sørreisa skolekorps

Fredag 8. Desember 
Kulturhus
Kl. 20.00 Konsert med Marie 
Vangen
Arr: SSMR 

Søndag 10. desember 
Sørreisa Idrettshall
Kl. 10.00 Handballkamp G12, 
J16
Arr: Sørreisa IL Handball

Kl. 15.00 Juleoppvisning 
Arr: Sørreisa Turn

Fredag 15. desember 
Sørreisa kapell
kl. 1900 Førjulskonsert med 
Sørreisa mannskor

Lørdag 16. desember 
Krogstadtunet kl 1100-1500
Førjulsdag på Krogstadtunet

Kramvigbrygga kl. 19
Julekonsert med CITE

Torsdag 28.desember
Skøelv grendehus, Solglimt 
kl 19 Tradisjonell juletrefest 

Fredag 29.desember 
Skøelv grendehus, Solglimt 
kl.19 Romjulsquiz

Galtnes samfunnshus kl. 17
Juletrefest 

Onsdag 10. Januar 
Kulturhus
Kl. 19.00 Onsdagsdans

Fredag 12. Januar
Gottejord forsamlingshus 
Kl. 18.30 Blåkors motorklubb
Arr: Lysglimt

Lørdag 13. Januar 
Idrettshall
Kl 09.00 Handballkamper 
Arr: Sørreisa IL Handball

Lørdag 20. Januar 
Idrettshall
Kl 12.00 Handballkamper 
Arr: Sørreisa IL Handball

Søndag 21. Januar 
Idrettshall
Kl 09.00 Handballkamper 
Arr: Sørreisa IL Handball

Kulturhus
kl 18 Nyttårskonsert med 
Sørreisa musikkforening

Torsdag 25. Januar
Krogstadtunet
Kl 18.00 Fortellerkveld
Arr: Sørreisa Historielag og 
Midt-Troms museum

Fredag 26. Januar
Gottejord forsamlingshus 

Kl. 18.30 Blåkors motorklubb
Arr: Lysglimt

Lørdag 27.januar 
Galtnes samfunnshus kl.17 og 
kl.20
Galtnesrevyen

Onsdag 31. Januar
Kulturhus
Kl 19.00 Hålogaland Teater

Lørdag 3. Februar 
Idrettshall
Kl 09.00 Handballkamper 
Arr: Sørreisa IL Handball

Onsdag 7. Februar 
Kulturhus
Kl. 14.00 Onsdagsdans

Fredag 9. Februar
Gottejord forsamlingshus 
Kl. 18.30 Blåkors motorklubb
Arr: Lysglimt

Onsdag 14. Februar 
Kulturhus
Kl.  1900 UKM

Lørdag 17. februar 
Idrettshall: 
Kl 12.00 Handballkamper 
Arr: Sørreisa IL Handball

Søndag 18. februar
Galtnes Samfunnshus
Kl. 16.00 Barnekarneval
Arr: IL/BL Unglyn

Tirsdag 20. februar 
Kramvigbrygga
kl. 1900 Årsmøtet Sørreisa 
historielag

Onsdag 21. Februar 
Kulturhus
Kl. 19.00  Onsdagsdans

Fredag 23. februar
Gottejord forsamlingshus 
Kl. 18.30 Blåkors motorklubb
Arr: Lysglimt
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Kurs:
• Maskinfører  teori
• Maskinfører  praksis  klasse

M1  –  M6

• Stropp  og  anhukerkursG11

• MobilkranG1
• TårnkranG2
• PortalkranG3
• Bro  og  traverskranG4
• Lastebilkran G8

• Truck  under  10  tonn
• Stortruck
• Liftkurs

• Arbeidsvarsling
• ADK1

Teoriundervisning foregår i 
Sørreisa eller ute hos kunder etter 
behov. Vi disponerer maskiner  
og utstyr   . Praksis avholdes i egne 
områder beregnet for opplæring. 
Vi er  via ASAS for å 
holde  sikkerhetskurs. 

ATS nr. 054

For mer informasjon om kurs og 
priser til kontakt med oss på 
post@anleggsskolen.no eller på 
77 86 14 40.

 

post@anleggsskolen.no  •  www.anleggsskolen.no   •   Telefon: 77 86 14 40 / 91 91 28 00  

har lang erfaring med sikkerhets-
kurs på truck, kran og maskin. 
Vi kjører kurs for privat og 

privatpersoner.

KORT VEI TIL NYTT YRKE 
  OG ETTERUTDANNING
KORT VEI TIL NYTT YRKE 

OG ETTERUTDANNING

• Fagbrev maskinfører

Muligheter for overnatting i 

• Varmearbeider

hybelhus på kursområdet 
som er reservert for kursdeltagere.

Kalender forts
Ka skjer i S

ør
re

isa
Søndag 28.januar 
Skøelv grendehus, Solglimt 
Bingo

Søndag 25.februar 
Skøelv grendehus, Solglimt 
Bingo

Søndag 4. Mars 
Idrettshall
Kl 09.00 Handballkamper 
Arr: Sørreisa IL Handball

Onsdag 7. Mars 
Kulturhus:
Kl. 19.00  Onsdagsdans

Frivilligsentralen 
29.nov kl 1700
God mat, drikk og
fin musikk fra Henry’s

Medl kr 50,-
Ikke medl kl 100,-
Påmelding innen 22.11.2017:
Karl Sivertsen 924 66 414  
Almar Jakobsen 971 22 842
Arr: Frivilligsentralen/NFU 
Sørreisa lokallag

Julebord

Sørreisa Frivilligsentral er en 
stiftelse som drives med statlig/
kommunal støtte, støtte fra 
stiftelsens eiere, de inntekter vi 
får inn på våre arrangement og 
gaver.  Gaver gjør at vi kan gjøre 
noe ekstra.
Vi vil derfor takke for de gaver 
som vi har fått i forbindelse med 
flere begravelser det siste året.
Vi vil også takke avgangsklasse 
10B 2017 ved Sørreisa sen-
tralskole og «Palmen a.l.» for 
gavene vi har fått fra dem. Alt 
dette viser at mange nå ser den 
jobben som gjøres av alle de 
frivillige gjennom hele året.
Så tusen takk!

Mvh Ragnhild Hjorthen
Sørreisa Frivilligsentral
Tlf 992 04 651
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Deltakerne er ungdommer i alderen 
10 – 20 år, og fra scenen  får vi :

• Danseoppvisning
• Diverse billedkunst
• Instrumentalister
• Sangere og Rockeband
• Korps
• Andre kulturuttrykk

Påmelding fra 1. desember 2017
Påmeldingsfrist: 2. februar 2018
Kulturhusets folk står for lyd og lys.

Foreldregruppa i Sørreisa Skolekorps har 
salg i foajeen.

Årets store ungdomsbegivenhet går av stabelen onsdag 14. februar i Sørreisa 
kulturhus. Det blir en flott forestilling med mange typer kunstneriske uttrykk 
på ungdommens eget vis.

Onsdag 14. februar kl 1900, Sørreisa kulturhus

Sørreisa

Jury på 4 personer vurderer deltakerne, og 
bestemmer hvem som går videre til 
fylkesmønstringa på Finnsnes i april.

Billettpris kr 100,- for voksne, kr 50,- for alle 
fra 10. klasse og yngre.

Hvem blir Sørreisa sine deltakere på 
Fylkesmønstringa i år? – kom i Kultur-
huset 14. februar, og du får svaret.

Hvis du lurer på noe tar du kontakt med 
Kulturkontoret, tlf 99 20 47 41.

2018

Nyttårskonsert 
med Sørreisa musikkforening
Søndag 21.01.18 KL 18.00
Sørreisa Kulturhus
Billett kr 150,-
Det blir Klassiske perler og flotte marsjer, og så byr 
vi på gjenhør av blant annet «Sound of Music» og 
«Carmen» fra høstens musikal/opera program



Sørreisa Mannskor

Dirigent: Oskar Larsen
Solist:    Frode Larsen
Pianist:    Eirik Fjelde
Lys:     Åge Larsen 
Lyd:     Jan Olav Vaeng.

  et lys i mørketia
Førjulskonsert med Sørreisa mannskor 

i SØRREISA KAPELL 
fredag 15. desember kl. 1900

Voksne kr. 200.- 
Barn under 15 år gratis.
Forhåndsalg av billetter hos alle kormedlemmene. 

Frode Larsen er solist

Twigs - Hele hælvetes slekta
Av George Furth

Møt Guri Johnson når hun får bryne seg på Kristian Figenshow og John Sigurd 
Kristensen i komedien Twigs – Hele hælvetes slekta.

I den varme, vittige og 
menneskelige komedien Twigs 
møter vi ikke bare tre skuespillere 
som spiller tolv roller, men vi blir 
også kjent med resten av slekta – 
Hele den hælvetes slekta, som vi 
kaller forestillingen. Ragnar Olsen 
har oversatt stykket og tilpasset 
det til nordnorske forhold på en 
kraftfull rett fram måte. 
Gjennom de tre skuespillerne 
møter vi hele slekta, på godt og 
ondt. Det er avdøde ektemenn, 
en tunghørt svoger, læstadianske 
besteforeldre, griske svigerinner, 
flyttemenn, en katolsk prest, 
psykiateren Dr Krohn og diverse 
naboer.

Sørreisa kulturhus onsdag 31. januar kl 1900



Skolekorpset klar for nye utfordringer
Som nordnorske mestere inviterer Sørreisa skolekorps til NMF’s jubileumsstevne for skolekorps.
Skolekorpset er nylig heimkommen med tre priser fra Nordnorsk Mesterskap i Narvik. Som vinnere i 
klassen for skolekorps kan de smykke seg med tittelen nordnorske mestere. I tillegg fikk skolekorpsets 
gruppe BLÆS 3.plass og i tillegg publikumsprisen. Virkelig respektabel innsats av unge musikere fra 
Sørreisa!

Sørreisa skolekorps vant tre priser fra Nordnorsk Mesterskap i Narvik

Først er det julekonsert og julekafè. 
Dette er blitt en tradisjon. Skolekorpset deltar 
selvsagt i ordførerens julekonsert i Tømmervik kirke 
lørdag i første adventshelga. Sammen med de 
andre korene og korpsene i kommunen vil de være 
med å skape den gode julestemningen. Dagen 
etter, den første adventssøndagen  blir det også i 
år skolekorpsets julekafè i Idrettshallen. Som vanlig 
går den rett etter julegrantenninga i sentrum i Lions 
regi. Julekafèen er tradisjonelt første opptreden for 
de som nylig har begynt i skolekorpset, aspirantene.  
God julestemning med kafè, og juletoner fra hele 
skolekorpset. Ta noen med deg og nyt en trivelig 
adventsstund i Idrettshallen.

Musikkorpsenes år, 2018,  blir markert med stort 
skolekorpsstevne i Sørreisa i juni. Skolekorpset har 
også ved dette stevnet fått Sørreisa Musikkforening 
med som medarrangør for  Jubileumsstevne for 
Norges Musikkorps Forbund, Nord-Norge.  Det var 
likens da korpsene arrangerte sine egne jubilèer 
med stevne i 2015.  Skolekorpsstevnet til sommeren 
vil ikke ha bare et tradisjonelt godt sosialt og 
musikalsk program. Den Sørafrikanske gruppe 
PULSE vil  ha workshops med skolekorpsene, så nå 
er skolekorpset klar til å utvide sin musikk med mer 
sørafrikanske rytmer. Dette blir ei virkelig 
spennende og trivelig musikkhelg i Sørreisa! 
 Vi gleder oss!



Velkommen til Sørreisa historielags 
Vinterprogram 2017-18

VELKOMMEN TIL LOKALHISTORISK PRAT PÅ 
KRAMVIGBRYGGA
Hver mandag fra kl 1800-2000 er alle velkommen 
til en lokalhistorisk prat med kaffe på brygga.  Har 
du gamle bilder du vil dele med historielaget eller 
ideer til neste års årbok, er vi takknemlige for det. 
Vi er også takknemlig om du bare kommer innom 
for en hyggelig prat og kaffe. Sammen gjør vi 
Kramvigbrygga til et lokalhistorisk samlingssted. 
Inngang fra vest (tidligere tiders ekspedisjons-
inngang) og opp i 2. etasje. Vi har åpent fra 4. 
september og ut året. 

SØRREISA HISTORIELAGS 30 ÅRSJUBILEUM.
Sørreisa historielag fyller 30 år i år. Jubileet skal 
feires med en tilstelning for medlemmene på 
Kramvigbrygga onsdag 29. november kl. 1900. 
Medlemmene inviteres til en hyggelig kveld med 
servering.  Påmelding til jubileumsfesten blir 
innen 20. november. Påmelding til dag@alvero.no 
eller tlf 926 29 826. 

ÅRSMØTE 2018
Tirsdag 20. februar kl. 1900 avholdes årsmøtet 
på Kramvigbrygga. Vanlige årsmøtesaker Saker 
som ønskes tatt opp på årsmøtet må være inne til 
styret 10. februar.   

SALGSTEDER FOR HISTORISKE BØKER OG 
KALENDRE
Årbok for Dyrøy og Sørreisa 2017 og Sørreisakalender 
2018 selges på: Servicekontoret Sørreisa kommune, 
Biblioteket i Sørreisa og på Coop Extra i Sørreisa. 
Årboka selges også på Bokhuset Libris i Tromsø.

På Kramvigbrygga selges også alle tidligere 
utgitte årbøker for Dyrøy og Sørreisa, Heimbygda 
mi, Krigsår bind 2 og «Vi hadde utedo og vedsjå» 
utgitt av Troms Historielag.
Bøker og kalender kan også bestilles over tlf og på 
e-post. Ved forsendelse kommer porto i tillegg.

Tilbud
Pakkepris alle årbøker 2002-2017 kr 900,-

Kontaktinfo:
E-post: post@sorreisahistorielag.no
Tlf. leder Dag Martinsen 926 29 826, epost leder:
dag@alvero.no
Nettside: www.sorreisahistorielag.no

Sørreisa historielag
Tilstelning på Kramvigbrygga høsten 2006,det foregikk fortsatt restaureringsarbeid.
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Tilstelning på Kramvigbrygga vinteren 2012, brygga er ferdig restaurert.

Har CITE funnet den
ultimate julestemninga!

KOM OG FINN JULESTEMNINGA!
Kramvigbrygga 16. desember kl 19.00  •  Bill kr 200,-

Den tredje JULEKONSERTEN

CITE består av Tonje Larsen, Elisabeth Solheim Andrews, 
                          Christine Lande og Ina Oskal Alexandersen.
Med oss på laget har vi musikerne Bengt Karlsen, Trond Lande, 
                          Jonas Karlsen og Steve Andrews.
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Skøelv IGL
Facbookside: skøelv idrett -og grendelag 
Hjemmeside: www.skoelv-igl.no

30

Info
Leder  
Otto Skogheim tlf 452 22 812
Nestleder
Bjørge Blekkerud mob.: 908 59 286
Kasserer
Hanne Elvevoll tlf 414 04 686
Leder Aktivitetsgruppa 
Lona Berg tlf 952 74 031
Hestegruppa 
Anne Lena Uteng tlf 415 03 736
Fotballgruppa 
Arvid Korneliussen tlf 934 84 187
Leder fotballgruppa 
Arvid Korneliussen mob.: 934 84 187
Leie av Skøelv grendehus, Solglimt,
Brynhild Thoresen, tlf 971 63 806
Leif Skjellhaug tlf 916 47 552
Arild Kolstad tlf 400 36 785
Utlån av Grillbua, 
Jermund Johansen tlf 977 77 925

Ha fine trimturer, folkens!

Velkommen til arrangement på 
Skøelv grendehus, Solglimt!

Tradisjonell JULETREFEST 
torsdag 28. desember kl. 17.00
Kanskje kommer nissen! 

Romjulsquiz med pubkveld fredag 29. 
desember. Dørene åpnes kl. 19.00. Quiz fra kl. 
20.00
Etter quizen blir det pubkveld med musikk.
Salg av snacks, øl, vin og cider. Inngang kr. 
100,- pr. person inklusiv quiz.

Det legges opp til bingo hver siste søndag i 
mnd. i 2018!
Ny quiz i februar.

Minner om grasrot andelen ved 
spilling i Norsk Tipping, bare si fra at du støtter 
laget så ordner kommisjonær det.
Laget har også donasjon for pantebeløp ved 
COOP EKSTRA i Sørreisa.
( Bare trykk på donasjons knappen og så kom-
mer logoen til Skøelv IGL opp)
Takker så mye for støtten!

Laget ønsker alle en fin førjulstid, en hyggelig 
Jul og ett Godt Nytt år!
Takk for godt samarbeide i året som snart har 
gått!

Skøelv

Ka me’ bygda?
Skøelv IGL inviterer til

«Bygdeutviklings-kveld» 
på Skøelv Grendehus – Solglimt 
- Torsdag 23.11 kl. 18

Vi serverer Pizza med drikke og ka�e/te
En inspirator innleder til diskusjon.
- Kom å si din mening!



Sørreisa Idrettslag - Håndball
http://www.sorreisa-il.no/h/

Endelig seriestart!

Følg Sørreisa IL Håndball på 
www.facebook.com/SILHandball for mer informasjon!

Nå har håndballsesongen 2017-18 endelig blitt 
kastet i gang, og Sørreisa IL Håndball har nå 
startet med både seriekamper og turneringer. 

I år har vi et tilbud for alle mellom 8 og 18 år, 
og vi har meldt på følgende lag: Mix 8-9, Jenter 
12, Gutter 12, Jenter 14, Gutter 14, Jenter 16, 
Gutter 18 og Jenter 18. Så dersom du vet av 
noen som ønsker å starte med håndball så er 
det bare å ta kontakt med oss på handball@
sorreisa-il.no. 

Nytt av året er at Sørreisa IL Håndball nå har 
fått et tilbud for herrer. Dette er det nylige opp-
startede samarbeidslaget Team Midt-Troms. 
Laget vil spille 4 av sine hjemmekamper i 
Sørreisa og resten av hjemmekampene i Bardu 
og på Bardufoss, som er de andre samarbeids-
klubbene for laget. 

Den første helgen i november stilte Sørreisa IL 
Håndball med 3 busslast av spillere og omtrent 
like mange trenere, oppmenn og foreldre på 
Rallarcup i Kiruna. I år som i fjor ble dette en 
storslagen suksess med mye moro, godt sam-
hold, kombinert med fantastisk håndball. 

For mer informasjon rundt klubben kan dere 
følge Sørreisa IL Håndball på Facebook hvor 
vi jevnlig oppdaterer med ny og spennende 
informasjon. 

Nå ønsker vi Sørreisapublikumet hjertelig 
velkommen på våre hjemmekamper utover 
sesongen. Vi ses i hallen! 

Gutter 14, sølvvinnere Kiruna Rallarcup 2017



Internet: www.unglyn.com

Unglyn-infoUnglyn
info  www.unglyn.no

Galtnes 
Samfunnshus
Egne utleiepriser/regler for 
medlemmer av IL/BL Unglyn
Utleieansvarlig: Siv Ellen Jensen 
e-post: siellen@online.no
Tlf: 412 56 727

Førjulskos
Lørdag 2. desember fra kl. 13:30
På Galtnes Samfunnshus

Det serveres nydelig risengryns- 
og rømmegrøt med spekemat og saft.
Alle hjertelig velkommen.

Juletrefest
Fredag 29 desember (5. juledag) Kl. 17:00
På Galtnes Samfunnshus
Ta med kake/matfat og pakke.
Salg av kaffe og brus.
Julenissen kommer.
Alle hjertelig velkommen.

Unglynrevyen 2018
Lørdag 27. januar
På Galtnes Samfunnshus.
Ettermiddagsforestillingen starter kl.17:00
Inngang 150,-
Salg av kaffe, kaker, pølser og brus fra
kl.15:30. Ingen aldersgrense.
Kveldsforestillingen starter presis kl. 20:00.
18 års aldersgrense.
Inngang 300,- 
Fin dansemusikk
Salgsstart 4. desember hos
YX Sørreisa
Tips: Flott julegave :-)

Unglyn ski
Mandag 16.10.17 startet skitreninga opp 
igjen etter en lang sommerferie! 
Vi ønsker alle født i 2012 og eldre 
velkommen! 
Oppmøte i gymsalen ved Gottesjord skole 
på mandager kl.18. Treningene blir fore-
løpig innendørs. Når snøen kommer blir 
vi ute.
Fint om barna stiller i treningsklær, har 
med passende fottøy og drikkeflaske! 
Vi forsøker å få til 2 grupper. Vi deler opp 
gruppene etter hvert.
Trenere: Ronny og Line. 

Info legges ut fortløpende på Unglyn ski 
sin Facebookside, så følg med. Telenor-
karusellen starter opp etter jul. Karusellen 
vil erstatte treningene.

Ved spørsmål: Ta kontakt på Facebook. 
Ronny(97167400) eller Line (40473644) 
kan også kontaktes.
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PÅ BLOKKA
Vi er nå kommet til vinterlys-
tida, et mye bedre ord enn 
mørketida, etter min mening 
da. Ei flott tid med muligheter 
for herlig måneskinn og 
flammende nordlys over 
himmelen. I Sørreisa menighet 
forberedes adventstida og jule-
høytida for små og store, og her 
i bladet finner dere oversikter 
over det meste.

Vi har nettopp feiret 25-års 
jubileum for Sørreisa kirke i 
Tømmervik med en flott 
konsert der Vennekoret og 
Young Voices, flere unge solister 

og musikanter bidro til en stor 
musikkopplevelse. Og med 
nydelig servering i kirkestua 
etterpå ble dette helt topp. Vi 
takker alle som bidro til en 
verdig markering av jubileet 
og til ordføreren som hilste fra 
kommunen med gode ord og 
blomster. Vi er stolte og 
takknemlige over vår flotte 
kirke som vi kan samles i både 
i glede og sorg, og som nå også 
er flombelyst!

Vi ønsker Marianne 
Aanderbakk velkommen til 
tjeneste i Sørreisa menighet, som 
trosopplærer i 35% stilling. Vi 
ønsker henne en god inngang i 

arbeidet her, og ber menigheten 
ta godt imot henne i det viktige 
arbeidet hun skal gjøre for våre 
barn og unge.

Så ønsker vi dere alle ei fin 
vinterlystid, advents- og juletid! 
Og hjertelig velkommen til 
gudstjenester og andre 
samlinger om budskapet om 
Himmelkongen som ble født i 
en stall i Betlehem! 
Og et velsignet og godt nyttår 
2018!

For Sørreisa menighetsråd
Jarl Kato Solset
 



SØRREISA 
MENIGHET
Adr. Kapellveien 26
9310 Sørreisa
Tlf: 9054 2231 

Mailadr. 
menighet@sorreisa.kirken.no
Hjemmeside: 
www.sorreisa.kirken.no
Kontortid: 
mandag-fredag 09.00-12.00

Kirkeverge
Rachel Vangen Hoholm 
Tlf 992 04 999

Leder menighetsrådet
Jarl Kato Solset  
Tlf 957 93 246
Sokneprest 
Jan-Ole Berntsen
Tlf 91194771

Redaksjon 
Ivar Bjørkås
Tlf 478 08 171

10.09.17          Mathilde Rudi Isaksen
10.09.17          Runa Lovise Nordeng Hausmann
10.09.17          Lotte Nylund
10.09.17          Aiden Nordgård
24.09.17          Adine Emilie Storelvmo
22.10.17          Martin Aunli Espenes 
  (døpt i Moen bedehus)

27.08.17          Anne Winther Bergh     f. 1918
19.09.17          Ann- May Simonsen   f. 1941
24.09.17          Arvid Sigmund Larsen   f. 1932
26.09.17          Egil Christopher Kahn Dukic   
  f. 1986
09.10.17          Gunvald Bråthen   f. 1932

Marianne Aanderbakk

Ny medarbeider: Trosopplæring
Marianne Aanderbakk er tilsatt som ny medarbeider, 
med trosopplæring som arbeidsområde. Hun bor med sin 
familie i Nybygda på Senja, men er opprinnelig fra Melbu i 
Vesterålen.
Marianne er utdannet lærer og har tilleggsutdanning i 
religionsvitenskap. Etter å ha bodd i USA noen år flyttet 
hun til Senja i 2012. I USA drev hun menighetsarbeid på 
frivillig basis. Etter at hun kom tilbake til Norge har hun 
jobbet som menighetspedagog og vært med på å utarbeide 
trosopplæringsplan i menighetene Berg, Torsken og Tranøy. 
Hun har også jobbet med trosopplæring i Lenvik menighet. 
I Sørreisa vil hun arbeide innenfor hele trosopplærings-
området, 0 – 18 år. Hun har planer om å starte med baby-
sang og med musikkbakgrunn på piano og gitar skulle dette 
være i de beste hender.
Vi ønsker Marianne velkommen i Sørreisa menighet og 
håper hun vil finne seg godt til rette her.
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Gudstjenester  i Sørreisa sokn 
november 2017 - mars 2018  

19. november kl. 11.00
Reformasjonsjubilet, tema 4
Straumen kapell
Høymesse

26. november kl. 11.00
Kristi kongedag
Ingen gudstjeneste

03. desember kl. 17.00
1. søndag i adventstiden
Tømmervik kirke
Lysmesse

10. desember kl. 17.00
2. søndag i adventstiden
Straumen kapell
Familiegudstjeneste

17. desember.
3. søndag i adventstiden
Ingen gudstjeneste

24. desember kl. 11.00
Julaften
Sørreisa sykehjem
Gudstjeneste

24. desember kl. 14.00
Julaften
Skøelv kapell
Familiegudstjeneste
24.desember kl. 16.00
Julaften
Tømmervik kirke
Familiegudstjeneste

25. desember kl. 12.00
Juledag
Tømmervik kirke
Høytidsgudstjeneste

29. desember kl 16.00
Sørreisa sykehjem
Gudstjeneste/Julefest

31. desember kl. 11.00
Nyttårsaften
Straumen kapell
Høymesse

01. januar kl. 11.00
Nyårsdag
Straumen kapell
Gudstjeneste

07. januar kl.11.00
Kristi åpenbaringsdag
Straumen kapell
Gudstjeneste

14. januar  kl. 11.00
2. søndag i åpenbaringstiden

Ingen gudstjeneste

21. januar kl. 11.00
3. søndag i åpenbaringstiden
Straumen kapell
Familiegudstjeneste

28. januar kl. 11.00
Såmannssøndag
Skøelv kapell
Gudstjeneste

04. februar kl. 11.00
Kristi forklarelsesdag
Straumen kapell
Gudstjeneste

06. februar kl. 11.00
Samefolkets dag
Gamtofta
Gudstjeneste

11. februar kl. 11.00
Fastelavenssøndag
Straumen kapell
Gudstjeneste

14. februar kl. 17.00
Askeonsdag
Skøelv kapell
Gudstjeneste

18. februar.
1. søndag i fastetiden
Ingen gudstjeneste

25. februar kl. 11.00
2.  søndag i fastetiden
Straumen kapell
Gudstjeneste

04. mars kl. 11.00
3.  søndag i fastetiden
Straumen kapell
Gudstjeneste

11. mars kl. 11.00
4.  søndag i fastetiden
Straumen kapell
Gudstjeneste

18. mars kl. 11.00
Maria budskapsdag
Ingen  gudstjeneste
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Olav Øygard, biskop

Juleandakt 
til menighetsbladene i Nord-Hålogaland 2017

Nåde
Dette året har vi markert at det er 500 år siden 
Luther skrev sine 96 teser, og dermed gjorde det 
opprøret som ble begynnelsen på reformasjonen, 
og etableringen av Den lutherske kirke. Over-
skriften for markeringen har vært nåde.

De fleste av oss har våre egne tradisjoner i jula. 
Mange av oss spiser det samme hver jul, er 
sammen med de samme menneskene hver jul, 
og gjør mye av de samme tingene hver jul. Det 
er tid for tradisjoner. Og da håper jeg at vi tar 
godt vare på og lever i de kristne tradisjonene 
som er knyttet til julehøytida.

Et ungt forlovet par er på tur sørover fra 
Gallilea til Betlehem utenfor Jerusalem for 
å bli registrert i keeiser Augustus sin store 
folketelling. De finner veien, og kommer fram 
til Betlehem. Men her er det umulig å finne 

overnattingsplass, og de havner i en stall. Og så 
skjer det: barnet i Marias mage blir født, og lagt 
i krybba, der dyrenes mat normalt skal være. 
Og plutselig er dette mye mer enn en fødsel 
under unormale omstendigheter. Det er engler 
som synger. Gjetere som kommer inn og tilber 
barnet, og vise menn langt østfra som skjønner 
at her er det Gud selv som er på ferde.

Jan Vincents Johannessen beskriver det slik i sin 
julesang «Himmel på jord»:
Himmel på jord 
En nåde så stor 
Jeg er’ke alene 
Her jeg bor

Kanskje kan juletida gi oss rom til å fundere 
litt over livet, og de mange store og mer eller 
mindre ubesvarte spørsmål. Som f.eks. hvor 
kommer vi fra, hvor går vi, og: finnes det noe 
fast holdepunkt i en verden som er full av store 
endringer hele tida? 

Det er ikke sikkert at troen på Gud løser opp 
i alle spørsmål og i all usikkerhet. Men jeg er 
overbevist om at Gud finnes. Han, sann Gud 
fra evighet og til evighet, er den som har gitt 
oss livet, og plassert oss på jordkloden.  Det er 
hans sønn som ble født, og det er det vi feirer i 
jula. Det er i grenseløs kjærlighet at han sender 
sin sønn til jorda. Det er himmel på jord. 
Jesus er den som kan åpne himmelens dør for 
oss. Det er nåde, for i Jesus er det tilgivelse og 
frelse.

Vanskelig å tro, vanskelig å ta imot, tenker 
sikkert mange. Men han kommer med sin 
grenseløse kjærlighet og betingelsesløse nåde. 
Og vi inviteres til å leve livene våre i tro på 
ham, og høre ham til i tid og evighet.
Velkommen til kirke i høytida!

Og finner du ham i krybbens hø 
som hyrder så, som hyrder så, 
da eier du nok til freidig å dø 

og leve på, og leve på

Olav Øygard
biskop
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MIN SALME 
«Min salme» er en julesalme som også brukes 
som julevise. Den ble skrevet allerede på 
1700-tallet av dansken Hans Adolph Brorson, 
han som også har skrevet den mere kjente jule-
salmen «Her kommer dine arme små». Salmen 
heter «Mitt hjerte alltid vanker» og er en salme 
som i utgangspunktet består av 11 vers 
(strofer), men som norske salme-/sangbøker 
bare har åtte vers av. Ofte synges imidlertid 
bare tre utvalgte vers. 
En av grunnene til at jeg er spesielt glad i 
denne salmen er at min mor pleide å synge 

1.
Mitt hjerte alltid vanker
I Jesu føderum,
Der samles mine tanker
Som i sin hovedsum,
Der er min lengsel hjemme,
Der har min tro sin skatt,
Jeg kan dig aldri glemme,
Velsignet Julenatt!

2.
Den mørke Stall skal være
Mitt hjertes frydeslott,
Der kan jeg daglig lære,
Å glemme verdens spott.
Der kan med takk jeg finne,
Hvori min ros består,
Når Jesu krybbes minne
Mig rett til hjertet går.

3.
Men under uten like,
Hvor kan jeg vel forstå,
At Gud av himmerike
I stallen ligge må!
At himlens fryd og ære,
Det levende Guds ord,
Skal så foraktet være
Påa denne arme Jord!

4.
Hvi skulle herresale
Ei smykket for dig stå?
Du hadde å befale
Alt hvad du pekte på.
Hvi lot du dig ei svøpe
I lyset som et bånd,
Og jordens konger løpe
å kysse på din hånd?

5.
Hvi lot du ei utspenne
En Himmel til ditt telt,
Og stjernefakler brenne,
O store himmelhelt?
Hvi lot du frem ei trede
En mektig englevakt,
Som dig i dyre klæde
Saa prektig burde lagt?

6.
En spurv har dog sitt rede
Og sikre hvilebo,
En svale må ei bede
Om nattely og ro,
En løve vet sin hule
hvor den kan hvile få,
- Skal da min Gud sig skjule
I andres stall og strå?

7.
Akk kom, jeg opp vil lukke
Mitt hjerte og mitt sinn
og full av lengsel sukke:
Kom Jesus, dog herinn!
Det er ei fremmed bolig,
Du har den selv jo kjøpt,
Så skal du blive trolig
Her i mitt hjerte svøpt.

8.
Jeg gjerne palmegrene
Vil om din krybbe strø,
For dig, for dig alene
Jeg leve vil og dø.
Kom la min sjel dog finne
Sin rette gledes stund,
At du er født her inne
I hjertets dype grunn!

den og det var også hennes yndlingsjulesalme. 
Med årene har også jeg lært meg å sette pris 
på salmen, ikke minst teksten, men også 
den nydelige melodien som er folketone fra 
Västergötland i Sverige. Salmen brukes for 
øvrig i alle de skandinaviske landene.
Teksten er ikke prangende, den er fin i sin 
enkelhet. Flere av versene kunne jeg vektlagt 
her, men jeg velger teksten fra første vers; «Mitt 
hjerte alltid vanker i Jesu føderom, der samles 
mine tanker som i sin hovedsum. Der er min 
lengsel hjemme, der har min tro sin skatt. Jeg 
kan deg aldri glemme velsignet julenatt.»

Vigdis Marthinsen

Mitt hjerte alltid vanker

37



Helgen i uke 42 ble 2 jenter fra Sørreisa 
menighet sendt som delegater fra Sørreisa til 
årets Ungdomsting i Tromsø. Ungdomstinget 
et er årlig arrangement som blir arrangert av 
Nord Hålogaland Ungdomsråd. Det er et viktig 
møtepunkt der unge mellom alderen 15-30 
fra hele Nord Hålogaland-regionen samles for 
å drøfte saker ifra de unges synspunkt. Hver 
menighet får muligheten til å sende 2 delegater 
som skal representere deres menighet. I 2017 
hadde de 4 saker satt opp på helgens program: 
Engasjert for miljøet,  Mennesket-sosial på en 
ny måte, For Menighet- en del av et felleskap 
og for Medborgere- verdien av frivillighet.
Når helgen var avsluttet satt de igjen med 4 
saksdokumenter som sendes ut til alle 
menighetene og bispedømmerådet. 
Jentene som var sendt fra Sørreisa heter 
Linnèa Pedersen (17) og Hedda Konst 
Josefsen (16). De beskriver helgen som lærings-
rik, utfordrende og veldig spennende, og 
anbefaler andre engasjerte ungdommer i Nord 
Hålogaland og delta til neste år. 

Skrevet av:  Linnèa Pedersen

Nord-Hålogaland 
ungdomsting 2017

Linnèa Pedersen og Hedda Konst Josefsen 

UKE Torsdagsklubb Lysglimt/Blåkors 
Motorklubb

2 11. januar 12 januar
4 25. januar 26. januar
6   8. februar   9. februar
8 22. februar 23. februar
10   8. mars   9. mars
12 22. mars
14   5. april   6. april
16 19. april 20. april
18   3. mai   4. mai

Program for vår 2018

Trosopplæring i 
Sørreisa menighet

Med ny menighetspedagog er vi i full gang og 
planlegger aktiviteter for både store og små 
fremover. 
22.oktober var alle 1.klassinger invitert til 
familiegudstjeneste hvor de fikk utdelt 6 års-
boka. I tillegg er alle invitert til å komme på 6 
årsklubb 2., 9. og 16.november og de som ikke 
var på gudstjenesten vil kunne få boka si der. 
10. desember er alle som er født i 2012 invitert 
til familiegudstjeneste i Straumen kapell kl 11 
for å få den spennende boka ”Framtidslandet”.  
Invitasjon kommer i posten.
Den 20-21.januar arrangerer vi Lys Våken for 
alle i 6.klasse. Brev med påmelding kommer i 
posten. Dette blir i Straumen kapell og vi blir å 
overnatte der. Til dette trenger vi mange 
frivillige og alle foreldre vil bli bedt om å bidra, 
men andre som ønsker å være med som 
frivillige er hjertelig velkommen til å ta kontakt. 
5.klassingene  vil også bli spesielt invitert til 
familiegudstjenesten 21.januar og vil få tildelt 
Det nye Testamentet.
Etter hvert vil vi også starte opp med Babysang, 
der det vil være 4 møter i halvåret. 
I tillegg inviterer vi alle til å komme på 
Torsdagsklubben, og bli med i korene Venne-
koret og Young Voices. 
Flere aktiviteter vil annonseres fortløpende. 



MYRE

MYRE ELEKTRO TEKNIKK AS
VIKAVEIEN 51
9310 SØRREISA
Vi utfører alt av elektriske installasjoner fra 
tele-, data- til sterkstrøm

Telefon 77863400 - Faks 77863401

MYRE ELEKTRO Vi utfører alt av elektriske installasjoner fra 
fiber-, tele-, data- til sterkstrøm.

Tlf 77 86 34 00 - post@myre-elektro.no

 • Vi er Sunwind forhandler      
 • Økt trygghet! 
    Renovér sikringsskap 
    og inntak

Christer er en av våre blide montører som gjør alle slags elektriske installasjoner 
her i Midt-Troms. Her er Christer på en installasjonsjobb på Smørsgård. 
Vi fører kjente kvalitetsmerker. Ingen oppdrag for små, ingen for stor!

Myre ordner det elektriske!

Vi ordner det!

Autorisert forhandler av 
Mitsubishi og Fujitsu 

varmepumper
Spør oss om tilbud!



Kiosk 
Veikro

Sørreisa   •   Tlf 77 86 17 95  -  Ring og bestill!

Sørreisa-
burger
Sørreisas egen hamburger (160 g) 

Hamburgermeny med forskjellige 
størrelser og div tilbehør. 

Prøv også Hjerttind reinburger - lagd av ekte, kortreist 
reinkjøtt levert fra reinslakteriet ved Andsvatnet.

Baguetter - påsmurt med forskjellige pålegg og lekkerbiskener.

Mydlandpølser
Pizza - forskjellige typer som har egne, lokale navn.

Nystekte kaker hver dag til kaffen.
Kakebord hver lørdag

Kom innom og sjekk 
nyhetene på menyen!

Rikstoto 
- direkte TV-overføring av alle løp.

Tipping
Kioskvarer, leker og gaver

160g

SØRREISA-BURGER
Ren burgerglede!

160 g




