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Dette er viktig 
for Sørreisa
Kommunestyret skal i desember-møtet rullere og 
vedta kommunens planstrategi for kommende 
kommunestyreperiode. Formålet med den 
kommunale planstrategien er å sette fokus på de 
planoppgaver kommunen bør starte opp- eller 
videreføre for å legge til rette for en positiv 
utvikling i kommunen. Det er en plan som sier noe 
om hva vi syns er viktig for Sørreisa. Her er det mulig 
å komme med innspill innen 30. november.

Budsjettarbeid 
Arbeidet med neste års budsjett er vi i full gang 
med. Rådmannen og hennes administrasjon har 
lagt frem et budsjett hvor det ikke blir de store 
nedtrekkene i 2017. Det er økonomiplanen mot 
2020 som gir de største utfordringene. Vi plan-
legger store investeringer i ny skole som vil gi oss 
utfordringer på økonomisiden.

Ny butikk i Sørreisa
Sørreisa har fått en ny �ott dagligvarebutikk Coop 
Extra. Jeg ønsker å gratulere Coop Nord med en ny 
dagligvarebutikk i Sørreisa. Denne nye butikken vil 
være med på å utvikle Sørreisa videre, og så får vi 
håpe at dette også kan bidra til at noe av handels-
lekkasjen til Finnsnes og Bardufoss bremser opp. 

Fremtidig barnehagestruktur
Oppvekst- og kulturutvalget har fått laget en ut-
redning om framtidig barnehagestruktur i Sørreisa. 
Den viser at vi må utvide vår barnehagekapasitet for 
å møte befolkningsutviklingen mot 2025 i Sørreisa. 
Hvis vi skal fremstå som en attraktiv kommune så 
må vi utvide vår barnehagekapasitet, og kunne gi 
barnehageplass innenfor rimelig ventetid. Noe som 
er viktig for å beholde- og rekruttere innbyggere.

Folkehelseoversikt for Sørreisa
Kommunestyret har fått seg forelagt en folkehelse-
oversikt for Sørreisa. Den gir oss en oversikt over 
helsetilstanden i befolkningen og hvilke faktorer 
som kan påvirkes. Kommunen har en sentral rolle 
i å fremme befolkningens helse gjennom sine 
virkemidler, og folkehelseperspektivet skal inngå 
i planlegging og lokal samfunnsutvikling. Det er 
derfor viktig med helseforebyggende tiltak for be-
folkningen i Sørreisa. Vi ser at det tas mange 
initiativ for å få innbyggerne i aktivitet og ut i 
naturen. Dette opplever vi for eksempel ved at �ere 
lag og foreninger bygger gapahuker til befolkningen 
i Sørreisa. Siste på denne fronten er bygging av 
gapahuk i Skardalen som er et tiltak satt i verk av 
Skøelv IGL. Jeg ønsker å takke ildsjelene i Skøelv 
IGL for den innsatsen de har lagt ned for å realisere 
dette prosjektet.
Nå går vi mot den mørkeste tida av året - og advent. 
I denne tida er jeg opptatt av at vi alle bidrar til å ta 
vare på de vi har rundt oss, og at vi særlig tar vare 
på de som har ei tung tid. Jeg ønsker dere alle ei �n 
førjulstid!

Jan-Eirik Nordahl
Ordfører
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Ann Kristin Trondsen, rådmann

Nyt mørketida!
Det må være lov å si at høsten i år har vært utrolig 
�n, mange �otte dager og mye farger. Nå sier 
imidlertid sola takk for seg og mørketida står for 
tur.  Mørketid betyr også vekslende vær og føre, 
og jeg har funnet fram min standardutrustning 
for å takle det, re�eks, isbrodder og hodelykt. I 
tillegg har jeg et par gode bøker liggende, og ser 
fram til alt det �ne lyset som tross alt er i mørke-
tida. Det er også veldig mange �otte 
arrangementer å dra på når det nå nærmer seg 
jul. Mange har øvd hele høsten for å gi en god 
opplevelse til sitt publikum, og jeg håper de får 
godt besøk på sine arrangementer.

Godt besøk håper vi også at nye og gamle 
bedrifter i Sørreisa får, mange er opptatt av å 
kjøpe varer og tjenester lokalt og det setter 
næringslivet pris på. Kommunestyret ba i juni 
2015 om at det skulle tas initiativ til å etablere 
vinmonopol og apotek i Sørreisa. Nylig ble det 
gitt tillatelse til å selge reseptbelagt medisin via 
internett, og meldingen fra apotekkjedene er at 
det da ikke anses aktuelt å etablere utsalg i 
Sørreisa. Det ser heller ikke ut til at det blir 
vinmonopol  i Sørreisa.

I disse dager jobbes det politisk med neste års 
budsjett og økonomiplan for de neste årene. 
Hovedutfordringen er å skape bedre økonomisk 
handlingsrom for kommunens videre utvikling 
samtidig som aktivitetsnivået og tjeneste-
produksjonen tas vare på og utvikles. Kommunens 
handlingsrom for å håndtere uforutsette forhold 
er per i dag begrenset til oppsparte fondsmidler. 
Vi ser dermed at det som først og fremst utfordrer 
økonomien er planlagte og eventuelt nye 
investeringer der kommunen må ta opp lån og 
deretter betale renter og avdrag på disse.  
Formannskapet gjør sin innstilling til vedtak i 
budsjettsaken 24.november, deretter er denne 
ute på o�entlig høring fram til kommunestyrets 
møte 8.desmber der budsjett og økonomiplan 
vedtas.

Kommunen har nylig lagt ut Planprogram for 
detaljreguleringsplan for ny skole til høring. Et 
planprogram er en plan for hvordan planen skal 
lages og hvilke forhold som må belyses i dette 

arbeidet. Planprogrammet viser hvordan plan-
arbeidet skal gjennomføres, hva som skal utredes, 
og hvem som skal medvirke i utarbeidelse av 
planforslag.

Det vi er i gang med nå, er å ska�e kommunen 
nok arealer slik at det blir plass til bygninger, 
utearealer og parkering og tra�kkavvikling. Når 
forslag til detaljreguleringsplan er ferdig, vil også 
det legges ut på høring.  Forprosjektet der det 
avklares nærmere hvordan selve bygningene 
og området rundt skal bli, startes opp senere. 
Høringsfristen for planprogrammet er 28.11.16 og 
det er allerede kommet inn �ere uttalelser.

I løpet av kort tid vil vi også sette i gang en 
utredning for å vurdere om folkebiblioteket 
skal �yttes inn i det som på folkemunne kalles 
“kokkeskolen” og om skolebiblioteket  da skal 
samlokaliseres med folkebiblioteket. Dette vil da 
bli vurdert opp mot status quo, altså å fortsatt leie 
lokaler i Sørreisabygget.  Videre skal det vurderes 
hvilke andre tjenester som eventuelt skal sam-
lokaliseres med biblioteket ettersom det bare er 
behov for ca halve bygget til bibliotek.

Til slutt vil vi oppfordre til å besøke biblioteket, de 
har blant annet mye godt lesesto� til mørketids-
kveldene og mange bøker med inspirasjon til 
julegaver, julemat og julepynt!

Vi ønsker alle ei �n førjulstid!

Vennlig hilsen  
Ann Kristin Trondsen, rådmann



Kontaktinformasjon
Sørreisa kommune 
www.sorreisa.kommune.no
Kommunens adresse er: 
Post: Storveien 20, 9310 Sørreisa
Elektronisk: postmottak@sorreisa.kommune.no

Åpningstid på telefon
Åpningstiden på kommunens sentralbord er 
09.00 – 14.00. Tlf. 77 87 50 00.
Saksbehandlere tre�es på telefon fra kl 0800-1535 
på vedkommendes direktenummer.
Telefonliste �nner du på www.sorreisa.kommune.no

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

I skranken på Servicekontoret har vi anska�et 
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.

Møteplan for Sørreisa kommune - 2016
Jan Feb Mar April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des

Kommunestyret       9   28   23     8   27      8

Formannskapet    5 
 26

 18  15   19   26   14  29   22
 

  18     3
  24

Oppvekst- og Kulturutvalget  13   13      8  31    12   16

Helse- og sosialutvalget    5 
 19

  12     7     2   11   15   

Teknisk- og arealutvalget  14   14        9  25   13   17    

Vilt- og utmark   16   19     7  30    7    6

Eldrerådet  14   18   13   17    2

Råd for funksjonshemmede   25    26        15          6

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

Sørreisa kommune
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Utgivelsesplan for  2017
24.02. - med frist for levering av sto�:  10.02.
05.05. - med frist for levering av sto�:  21.04.
08.09. - med frist for levering av sto�:  25.08.
17.11. - med frist for levering av sto�:  03.11.

Forsiden
Erika Alexis Mikalsen og Leon Andreassen 
leker i Gjersletta barnehage.



Tømming av slamavskillere 
i Sørreisa kommune  2016  

Følgende roder tømmes i 2016:
Rode 1 Skøelv – Bjørga
Rode 2 Skøelv – Gumpedal – Skøvatn
Rode 3 Lyshaugveien – Skarveien – Lyshaug
Rode 4 Skøelv – Straumen
Rode 5 Bakkejordveien
Rode 6 Bonhaugveien
Rode 7 Sørsiveien m/ Sjømannsveien

Tømmingen starter i løpet av september.

Septiktank for bolighus skal tømmes annet hvert 
år. Slamgebyr vil også bli fakturert for de 
eiendommer hvor septiktanken skal tømmes i år, 
men som ikke er klartgjort når slambilen kommer. 
Tanker som er vanskelig å se i terrenget må 
merkes med stake – hvis mulig også med gnr/
bnr. Abonnenten plikter å sørge for adkomst til 
septiktank og at tanklokk er avdekket. 

Klagefrist vedrørende septiktømming: 
1 mnd. etter utført tømming til Perpetuum Miljø 
AS, 9350 Sjøvegan, tlf 77 17 27 50. 

Andre henvendelser: Sørreisa kommune, 
servicekontoret, tlf 77 87 50 00.

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 14. i hver måned. Utbetaling 
den 10. i påfølgende måned.

Leilighetsvis skjenkebevilling
Søknad om leilighetsvis skjenkebevilling eller for 
en enkeltanledning må være levert kommunen 
minst 14 dager før arrangementet finner sted. 

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.

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.
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Skoleruta 2016/2017
Høst 2016

Måned Fridager Antall 
skoledager

August Skolestart 22.8. 8

September 22

Oktober Høstferie 6. - 7.10. 19

November Skolefri 21. - 22.11. 20

Desember Siste skoledag før jul 21.12. 15

Vår 2017
Måned Fridager Antall 

skoledager

Januar  Skolestart 3.1. 21

Februar Vinterferie 27.2.-3.3. 18

Mars Vinterferie 27.2.-3.3. 20

April Påskeferie 10.3-17.3. 14

Mai Skolefri fredag 26.5. 19

Juni Siste skoledag 21.6. 14

Aksjon boligbrann

• Sjekk røykvarsler og foreta en funksjonstest og 
skift batteri minst en gang i året.
• Kontroller og sjekk håndslokkeapparatet, 
eventuelt husbrannslangen

1. desember er Røykvarslerens dag, og starten 
på Aksjon Boligbrann, som pågår over hele 
Norge en hel uke. Desember har rykte på seg 
for å være den tiden av året, da det oppstår 
�est branner eller branntilløp i Norge.  Som et 
forebyggende tiltak ønsker Sørreisa brannvesen 
gi deg noen enkle tips, slik at du og dine, kan gå 
den �ne førjulstiden trygt i møte. 

• Tenk igjennom og planlegg,  hvordan du 
kommer deg ut, om en brann skulle oppstå
• Hvordan bruker jeg levende lys, unngå pynte-
mansjetter av brennbart materiale 
• Sjekk elektriske apparater, rengjør flyttbare 
ovner før de tas i bruk 
• Lag deg gode rutiner på å trekke ut støpslet, når 
ka�etrakter og vannkokere ikke er i bruk og start 
ikke vaskemaskiner og tørketrommel når du sover 
eller før du forlater huset.
• Unngå utstrakt bruk av skjøteledninger og bruk 
fagfolk til elektriske jobber.
• Fyr riktig i ovn/peis og unngå dermed pipebrann 
og lignende 
• Husk at komfyren og matlaging/baking ofte er 
grunnen til husbranner, vurder derfor om 
komfyrvakt kan være et greit tiltak for deg eller 
noen i din familie. 

Ønsker du en prat om brannsikkerhet eller �ere 
tips om tema, så ta gjerne kontakt med oss. Du 
tre�er oss på 99204836 eller send en epost til: 
tor.olsen@sorreisa.kommune.no 
Sørreisa brannvesen ønsker deg og dine en god 
og trygg jul! 

Hilsen Sørreisa brannvesen
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Tilhører du noen av risikogruppene? 
Det er ikke for sent å ta in�uensavaksinen for 
denne sesongen! 
Ta kontakt med helsestasjonen for timeavtale.

Risikogruppene omfatter:
- Personer som er 65 år eller eldre
- Voksne og barn med kroniske hjerte/kar-
sykdommer, alvorlige luftveislidelser, alvorlig 
astma, diabetes, nedsatt infeksjonsresistens, 
kronisk nyresvikt, kronisk leversvikt, kronisk 

nevrologisk sykdom/skade, alvorlig fedme (BMI 
over 40) eller ved individuell vurdering av lege.
- Gravide i 2. og 3. trimester.

In�uensavaksinen koster kr. 100,- (kontanter!)
Vi tilbyr også vaksine mot pneumokokkinfeksjon 
(lungebetennelse) kr 200,-

Helsesøster i Sørreisa 
tlf. 468 23 303 eller 468 00 379.

Gratis HPV-vaksine 
til kvinner født 1991 og senere
Alle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 
2016 tilbud om gratis vaksine mot humant 
papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig 
vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet 
blir i november 2016. Vaksinen anbefales til 
unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og 
forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-
infeksjon. 

HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt over-
førbare infeksjonen i verden. De �este som er 
seksuelt aktive blir smittet i løpet av livet, de �este 
i ung alder. Infeksjonen er som regel ufarlig og 
går over av seg selv, men noen får en vedvarende 
infeksjon som på sikt kan føre til livmorhalskreft. 
Hvert år får om lag 300 kvinner i Norge livmorhals-
kreft og 65-100 dør av sykdommen. Vaksinen kan 
gi beskyttelse selv om man har debutert seksuelt.   

HPV-vaksine har vært en del av barnevaksinasjons-
programmet til jenter i 7.klasse siden 2009. Fra 
høsten 2016 kan uvaksinerte kvinner født 1991 
og senere også få tilbud om gratis HPV-vaksine. 
Tilbudet er midlertidig og varer i en toårsperiode 
fra høsten 2016. Vaksinasjonen består av tre 
vaksinedoser gitt i løpet av 6-12 måneder og må 
derfor startes opp innen utgangen av 2018.
I Sørreisa får du HPV-vaksine ved helsestasjonen.

Vi har satt av følgende vaksinasjonsdager for 
«drop-in» (ingen timebestilling):

Torsdag  17.11.16  kl 13-15
Tirsdag  22.11.16 kl    8.30-10
Fredag  20.01.17 kl  13-15
Tirsdag  24.01.17 kl    8.30-10

Vi oppfordrer til at �est mulig benytter oppsatte 
vaksinedager. For timebestilling på andre tids-
punkt eller spørsmål, ta kontakt med helsesøster 
på telefon 468 23 303 eller 468 00 379.
Informasjon om �ere vaksinedager kommer 
senere.

Mer informasjon om HPV og HPV-vaksine: 
Folkehelseinstituttets nettside: 
www.fhi.no/hpv-vaksine

In�uensavaksine i Sørreisa

7



Det er kommet klage på at hunder springer 
løs inne på gravlundene, og at disse graver i 
plantefeltene slik at plantene blir ødelagt. Det 
minnes om at hunder skal være i bånd når man 
ferdes på gravlundene. Når vinteren setter inn 
blir portene ved gravlundene �ernet. Her kan 
hunder som springer løs i gravlundsområdene 
ta seg inn på gravfeltene uten at eier er klar 
over det. Det er derfor ønskelig at de som 
sokner til områdene ved gravlundene er særlig 
oppmerksom på at hunden kan gjøre slik skade 
dersom den springer løs.

Tujatrær
Minner også om at tujaer plantet i plantefeltene 
foran gravminner, og som er høyere enn grav-
minnene, gir utfordringer for de som arbeider ved 
gravlundene. I tilfeller der gravminner må tas ned 
for å komme til å grave grav på avtatt plass kan 
det oppstå skader på slike tujatrær. Det bes derfor 
om at disse holdes i høyde med gravminnet eller 
lavere. 

Brøyting
Mange henvender seg med ønske om brøyting 
av veier inne på gravlundene gjennom vinteren. 
Dette er for dyrt å få til på fast basis, men før jul/ 
lille julaften og før påske brøytes hovedveiene 
inne på gravlundene. For øvrig brøytes bare veier 
i forbindelse med gravlegging.  

Til Sørreisa hagelag:
Tusen takk for planting og stell på legatgraver og 
på fellesarealer ved gravlundene gjennom 
sommeren. 

Ønsker alle en fortsatt �n høst og �ne desember-
dager med mørketidens blåhimmelstemning over 
bygdene i Sørreisa.

Rachel Vangen Hoholm
Kirkeverge

Flaskeinnsamling
8. klassen på Sørreisa sentralskole skal ha 
�askeinnsamling til inntekt for klassetur den 
5.- 7. januar og 18.-20. april. 
Ha gjerne �askene klare til vi kommer!

Til alle som 

ferdes på gravlundene 
i Sørreisa kommune
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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 30.mars 2017.



Brøyting, sand-
strøing og veilys 
Sørreisa kommune har avtale med entreprenører 
på vintervedlikehold av kommunale veier og 
plasser. 
Snøbrøyting skal starte opp når det er kommet 5 
cm snø og bør ikke overstige 12 cm før oppstart. 
Ved snøfall om natten skal vegene være brøytet 
før morgentra�kken starter kl. 06.30, mens 
parkeringsplasser, o�entlige plasser og lignende 
skal være ryddet innen kl. 07.00.

Sandstrøing skal være gjennomført 3 – 5 timer 
etter at det har blitt glatt, dersom vegene blir 
glatte i løpet av dagen.
En del veger og gangveger med blandet sterk 
tra�kk og stigning er prioritert, her skal strøing 
være avsluttet før kl. 07.00.
Ved stort snøfall og ved raskt væromslag vil 
entreprenøren ikke alltid ha kapasitet til å over-
holde de krav som er satt, og vi ber om forståelse 
for dette. 

De �este plasser hvor det var mørke veilys er nå 
utbedret; ved Elvelund boligfelt ble gammelt 
sikringsskap erstattet med nytt og nå med 
automatsikringer, mens på Reinelv ble det lagt 
ned en del meter med ny jordkabel.  Enda er det 
2-3 plasser igjen før vi er helt i mål, men vi regner 
med å være ferdig i løpet av november.

Tor Langnes er ansatt som Enhetsleder Teknisk

Ny leder Teknisk enhet
Tor Langnes er ansatt som enhetsleder på Teknisk.

Tor vokste opp på Rundhaug i Målselv og �yttet 
til Setermoen i Bardu 1985 og derfor en ekte DØL.

Tidligere jobbet han i det private næringsliv 
innen bygg- og anleggsbransjen hvorav de siste 
17 år var i Coop Nord`s eiendomsavdeling.

Tor startet i jobben 17. oktober i år og ser fram til 
utfordrende oppgaver sammen med politikere og 
medarbeidere.

Sørreisa sentralskole inviterer til 
åpen dag

Lørdag 10. desember

“Skolen før og nå”

Sentralskolen 
jubilerer
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Sørreisa helselag ble startet allerede i  1912.  I dag 
har foreninga ca 20 medlemmer. Vi arrangerer 
�ere trivselstiltak for de eldre i bygda, bl.a ut�ukter 
og kos- og mimre-kvelder på sykehjemmet. 
Sørreisa helselag drives av frivillige og vi ønsker oss 
gjerne nye medlemmer. 

Aktiviteter vi er med på:

Hjerteuka
Vi deltar i Hjerteuka, der Nasjonalforeningen for 
folkehelsen sprer informasjon om sunne leve-
vaner og samler inn til hjerte- og karforskningen. 
Vi har stand to dager med utdeling av 
informasjonsbrosjyrer, bøsseinnsamling, samt 
utdeling av frukt og grønt og salg av lodd. 
I tillegg pleier vi å arrangere en hjertemarsj.

Demensaksjonen – takk til elever 
og foreldre 9.klasse
Helselaget markerer Demensaksjonen på �ere 
måter. Vi pleier å ha en tilstelning på sykehjemmet 
for beboerne der og deres pårørende. Litt i 
forkant av demensaksjonen arrangerer laget en 
temakveld. Her er alle velkommen til en 
interessant kveld med en forelesning rundt ulike 
temaer rundt demens. Vi er takknemlig for sam-
arbeidet med 9. klasse i forbindelse med inn-
samlinga, det er elever og foreldre som går rundt 
med bøssene. Midlene som samles inn under 
aksjonen går til forskning og lokale demens-
aktiviteter, og i år samlet vi inn kr 32.000 til 
aksjonen. 

Kos- og mimrekveld
En til to ganger året arrangerer vi kose- og mimre-
kveld ved sykehjemmet. Da stelles det i stand 
med god mat og drikke. Det blir musikk og sang, 
samt bevegelse og lett trim. Et kjempe�nt tilbud 
for beboerne og deres pårørende.

Busstur
På sommeren arrangerer vi busstur for 
medlemmene og alle eldre som ønsker å være 
med. Det er en dagstur til ulike destinasjoner i 
distriktet. Turen har blant annet gått til Nordreisa, 
Skjervøy, Senja, Tromsø og Harstad. Vi har også 
turer i nærområdet for demente, bl.a har vi vært 
på Krogstadtunet og i Skøelv. 

Eldredagen
I forbindelse med eldredagen arrangerer 
Sørreisa helselag et åpent arrangement for alle 
eldre i området. Arrangementet er et samarbeid 
med organisasjonen Lions. Det blir servert god 
mat og drikke, samt arrangert underholdning. 
For dem som måtte trenge skyss, arrangerer vi 
transport.

Juleavslutning
Vi har tradisjon for å avslutte året med å 
arrangere julebord for alle medlemmene. Da blir 
det deilig julemiddag, så vel som ka�e og �otte 
kaker loddsalg. 

Vi ønsker deg hjertelig velkommen med i 
Sørreisa helselag!

Nasjonalforeningen for folkehelsen 
Sørreisa helselag

Aud Bakkehaug, Marit Trulsen, Aud Kristiansen, Åshild Krogstad, Lilly Westgaard og Judith Johnsen.
Bildet er tatt i forbindelse med at Helselaget hadde invitert beboere fra hele omsorgssenteret på tur til 
Krogstadtunet, og viser “velkomstkomiteen” som stod klar da vi ankom med Velferdsbussen.  Foto: Vibeke 
Andreassen



I Sørreisa har vi ikke mange påkjørsler  og  
elgene blir sjelden avlivet. Når dette skjer er det 
i mange tilfeller indre skader som gjør at dyrene 
ikke blir godkjent av mattilsynet som 
menneskemat. Vi har hatt en påkjørt okse for 
salg på 5 år.

Når dette skjer så blir kjøttet solgt og pengene 
satt inn på viltfondet. Kiloprisen på kjøttet er 
kr 85,- og selges på det åpne markedet. Kjøttet 
blir levert ferdig pakket. Mer info om dette ligger 
på ettersøksringen sine sider.
Men, det kan altså gå årevis mellom hver 
påkjørsel som fører til salg av kjøtt. 

Elgkjøtt etter 
påkjørsel

Kosthold og velvære
Helse betyr mye for oss. Alle ønsker å føle seg 
vel og ha god livskvalitet. Men det at vi har det 
godt, er avhengig av måten vi lever på, og at vi 
har kapasitet til å mestre hverdagens utfordringer. 
Blant annet har kosthold og fysisk aktivitet stor 
betydning for vår helse, kropp og sjel. 
Det å kjenne til kostholdets betydning, kan virke 
for mange som å tråkke nytt spor i et ukjent 

terreng. Dermed er det viktig å starte i det små, 
fordi både kropp og sjel ønsker seg mat som gir 
næringssto�er nok til å holde seg vedlike.

Mitt navn er Agnieszka Seifert og jeg er utdannet 
sykepleier og kostholdsveileder.
Fra 1. januar 2017, skal jeg begynne å jobbe som 
kostholdsveileder ved Velværesenteret i Sørreisa.

Det kan være ulike grunner til at du ønsker 
hjelp med å legge til rette eller endre ditt 
kosthold. Eksempler på dette kan være: bedre 
helse, redusere plager, vektnedgang eller bare 
generelt å spise sunnere og holde seg frisk. 
Uansett hva ditt ønske er, så hjelper jeg deg med 
å �nne et kosthold som fungerer i det daglige. 
Jeg er opptatt av at du skal etablere gode vaner 
med et kosthold som er gjennomførbart, slik at 
du skal lykkes i å nå målene dine.

På Velværesenteret skal jeg ha kontordag hver 
tirsdag fra klokka 08:30 til 15:00.
For timebestilling ta kontakt på telefon 
994799610 eller gjennom e-mail a.seifert@live.no  

Velkommen til Velværesenteret!

Vennlig hilsen
Agnieszka Seifert
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Produksjonstilskudd
Det kommer nytt system for å søke produksjons-
tilskudd, neste år er et overgangsår fra gammelt 
til nytt system – dette medfører at det blir 3 
søknadsomganger i stedet for de vanlige 2.
Det vil være normal søknad i januar etter gammelt 
system, men telledatoen i tilskuddsberegning vil 
være etter nytt system.
Det er i hovedsak systemet og ikke ordningen 
eller beregning av tilskudd som endres. 
Kommunen vil avholde kurs på ettervinteren, 
hvor vi går gjennom endringene i systemet, slik at 
søkere får mulighet til å forberede seg til søknads-
omgangen i mai.

Årshjulet:
Kommunen har fått nye hjemmesider, med 
kalender under hver seksjon - diverse datoer 
innenfor landbruk, miljø og natur ligger inne i 
årshjulet for plan, næring og teknisk.

Eier du en landbrukseiendom?
Kommunen ønsker å informere om at du da som 
hovedregel har driveplikt. 
«Jeg har oppfylt min bo- og driveplikt på 5 år?»
Ja og nei, kan hende har du det etter gammel 
lov, men lovendringer fra 2009 medfører at alle 
i utgangspunktet �kk ny driveplikt. Dersom du 
ikke vedlikeholder og forvalter jorden selv, er du 
derfor pliktig å skrive leieavtale med noen som 
kan gjøre dette for deg (eksempel på avtale kan 
finnes på kommunens hjemmeside). Unntaket er 
vis du har fått dispensasjon fra driveplikten. 
For eiendommer over 5 daa, skal ha denne 
leieavtalen godkjent av kommunen (det er grunn-
eier som trenger godkjenning og har ansvaret, 
ikke leietaker). 
Kommunen vil etter hvert gå i gang med å 
kontrollere driveplikten i enkelte gårdsnummer, 
og i henhold til vedtak gjort av TAU vil man 
fokusere på eiendommer med over 10 daa land-
bruksjord.
For de det gjelder vil mer informasjon komme på 
et senere tidspunkt. 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Dyrøy og Sørreisa
Rådets lovpålagte oppgave er å ivareta funksjons-
hemmedes interesser i plansaker, og å fremme 
saker fra denne gruppen inn mot politikerne og 
administrasjonen. Vi skal gi kommunene råd om 
utforming og gjennomføring av politikken for 
funksjonshemmede, og i generelle drøftinger om 

universell utforming på alle samfunnets områder.

Har du saker du ønsker at vi skal ta opp og jobbe 
videre med, ta gjerne kontakt!
Leder: Otto Skogheim, Sørreisa – telefon 45 22 28 
12, e-post otto.skogheim@hotmail.no 

Fra venstre: Odd Harald Kristo�ersen (Dyrøy), Trine Sørensen, nestleder (Dyrøy), Tove Kofoed (Sørreisa), Otto 
Skogheim (Sørriesa), Ann Kristin Evenstad, sekretær, Anniren Jansen (Sørreisa)
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Kjære norske venner!
Vi er nye i Sørreisa og vil gjerne ha kontakt med 
norske for å lære språket fortere og bedre.  Vi tror 
også det vil hjelpe oss til å trives bedre, og klare 
oss bedre her.  Her nevner vi noen av ønskene 
våre:
          Vi vil gjerne ha noen å besøke og prate med, 
og som vil komme på besøk til oss.
          Vi vil gjerne lære å lage norsk mat, og kan 
gjerne lære bort hvordan dere kan lage vår mat.  
          Jeg trenger litt ekstra hjelp til lekser.  
         Jeg vil gå på ski med norske venner/�ske 
eller _________________
         Jeg vil gjerne lære litt mer om planter, 
hagearbeid og hva jeg kan dyrke selv i Norge.
         Jeg tar gjerne småjobber i ferie/fritid 
(plenklipp, bilvask, vindusvask etc.)
         Har noen en gammel sykkel å låne meg, eller 
som jeg kan få kjøpe billig?
         Jeg har kjøpt en gammel bil, og vil gjerne 
lære mer om hvordan jeg skal ta godt vare på 
den.
         Jeg vil lære å kjøre bil, og ønsker meg noen 
ekstra kjøretimer.
         Barna våre trenger en bestemor, en bestefar, 
ei tante eller en onkel som kan være en trygghet 
for dem når vi selv ikke kan være hos dem.

Hjertelig hilsen fra _________________________
________________________
Telefon____________________  Adresse 
______________________________ 
(Brevet leveres på språk-kafè i Straumen kapell 
siste lørdag i måneden, Servicekontoret eller til 
kontaktperson Annhild Aadland, som formidler 
ønskene videre.) 

Kjære innvandrere!  Kjære nye venner!
Velkommen til Norge!  Velkommen til Sørreisa!
Vi vil gjerne bidra til god integrering.  Derfor vil vi:
         Innby dere til te/ka�e/middag/�elltur/biltur 
eller _________________
        Hjelpe deg med søknader/skjemaer/lekser 
eller ___________________
        Gi deg hjelp og gode råd når det gjelder bil 
og sykkel
        Lære deg noter og gi deg litt opplæring i 
instrument-spill
        Hjelpe deg i gang med å sy/strikke/brodere/
hekle
        Være med deg på de første skiturene
        Gjerne være sammen med dere og lære å 
lage mat fra deres land
         Vise hvordan dere kan dyrke norske grønn-
saker og �nne spiselige planter i naturen
         Lære å danse folkedans
         Vi trenger av og til litt hjelp til plenklipp/
snømåking/vask av vindu, bil eller andre småting 
_________________________________

(Formålet er å vise hvordan vi ønsker at ting ut-
føres i Norge.  Eventuell betaling vil være innenfor 
de norske skatteregler for slike småjobber.)

Hjertelig hilsen ____________________________
_____________________
Telefon _________________  Adresse 
______________________________
(Brevet leveres på språk-kafè i Straumen kapell 
siste lørdag i måneden, på Servicekontoret, 
på menighetskontoret eller til kontaktperson 
Annhild Aadland (tlf 92853672) som formidler 
tilbudet videre.)

Sørreisa menighet og Normisjon samarbeider om tiltak for at mennesker med forskjellig bakgrunn, 
kultur, språk, religion og alder kan møtes for å bygge vennskap og skape trygghet og trivsel. 
Vi ønsker at Sørreisa skal være en inkluderende kommune og behøver din hjelp! Under her ser du 
et skjema der du kan krysse av for hvordan du kan bidra eller trenger hjelp til . Skjemaet til høyre er 
til nye Sørreisaværinger.
Levér skjemaet enten på Servicekontoret, menighetskontoret eller hos Annhild Aadland 
(tlf 92853672) som videreformidler kontakt. Vi ønsker også velkommen på språk-kafé 26. nov 
kl.12-14.  I rom-jula er vi med på menighetens julefest.

Bygg vennskap og skap trygghet



Krisesenteret i Midt-Troms er tilgjengelig hele 
døgnet, og er et sted for deg som er eller har 
vært truet, plaget, utsatt for psykisk eller fysisk 
vold, mishandling eller lignende uverdige 
forhold. 

Her kan du være anonym når du ønsker å snakke 
med noen for å �nne ut hva du, eller noen du 
kjenner, er utsatt for. Du kan ta kontakt på telefon 
eller mail, avtale dagbesøk eller botid. 

Gørill Traasdahl 
er daglig leder på 
Krisesenteret 
i Midt-Troms

Krisesenteret i Midt-Troms
Krisesenteret tilbyr samtaler, støtte, veiledning 
og hjelper deg å ta kontakt med andre deler av 
hjelpeapparatet. Krisesenteret er et gratis lav-
terskeltilbud, og du trenger ingen henvisning. 
Krisesenteret i Midt-Troms gir et krisesentertilbud 
på vegne av 10 samarbeidskommuner.

Hva er vold?
Vold i nære relasjoner forekommer i alle 
samfunnslag og miljøer. 
Vold er:

«en hver handling rettet mot en annen person, 
som gjennom denne handlingen skader, smerter, 
skremmer eller krenker, får denne personen til å 
gjøre noe mot sin vilje, eller slutte med å gjøre noe 
den vil»
 - «Meningen med volden», Per Isdal, 2000

Mange er usikre på om det de opplever, er vold. 
Er du usikker, så ta kontakt eller les mer på vår 
hjemmeside.

Kontaktinformasjon:
Telefon: 778 45 260                                               
Mail: post@krisesenteretmidt-troms.no
Hjemmeside: www.krisesenteretmidt-troms.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!
Fø lg o ss p å

Ringveien 4
9300 Finnsnes 
Tlf 40 00 11 34

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

E neb o ligen er  b y gget  i 195 7  o g j evnlig ved lik eh o ld t .   B o ligen h a r  o p p r innelige  
planløsninger med bl.a. fire soverom i .etg. Stor tomt som har potensiale for  
utbygging. arasje i tilknytning til huset og delvis overbygget veranda med gode sol  
o g u t sik t sfo r h o ld .  K j eller  m ed  egen innga ng fr a  t o m t a  eller  via  innvend ig t r a p p  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. 

A d r esse:  N y v eng et 1, 9300 Finnsnes
P r isa nt y d ning:  2.500.000,- |  P - r o m :  170m2 
B r a :  216m² |  B y ggeå r :  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 .etasje. Leiligheten er en endeleilighet med 3 soverom og har 44 kvm 
stue/kjøkken. pen og lu ig 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.  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: S el j eb er g an 15, 9300 Finnsnes
Prisantydning: 2.125.000,- | Fellesgjeld: 573.4 07,- 
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. angavstand til skiløyper og kort vei til 
kunstgressbane. Det er ca. 0 km til Finnsnes sentrum.

A d r esse:  B onh aug v eien 4 9, 9310 S ø r r eisa
Prisantydning: 3.500.000,-| P-rom: 169m2 
Bra: 24 3m² | 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.

L eiligh et en ligger  i et a sj en o ver  c a r p o r t en o g ligger  p å  end en m o t  sø r .  Fr a  leiligh et en 
er  d et  ny d elig u t sik t  so m  k a n ny t es fr a  ver a nd a en.  I nnvend ig h a r  leiligh et en m o d er ne 
standard med tidsriktige farger og moderne løsninger. Leiligheten er pent brukt uten 
nevnever d ig slit a sj e o g gir  et  go d t  h elh et sinnt r y k k .  B r a  p la nlø sning m ed  å p en st u e/
kjøkkenløsning, romslig bad med ekstra baderomsinnredning og to soverom samt inn-
vendig bod. elativt 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. 

angavstand til Finnsnes IL sitt fotballanlegg og turløype som går til arden. Denne 
turløypa er veldig populær og kan brukes både sommer og vinter.

A d r esse:  N y g å r dsp l atå et 25, 9300 Finnsnes
P r isa nt y d ning:  2.4 00.000,-|  P - r o m :  74 m2 
B r a :  77m² |  B y ggeå r :  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.

B o ligen inneh o ld er  t o  leiligh et er .  E iend o m m en er  j evnlig ved lik eh o ld t ,  m en t r enger  
o p p u ssing fo r  å  fr em st å  so m  m o d er ne.  D en ene leiligh et en er  no e o p p u sset  o g 
fremstår som lys og trivelig. I Kjelleren er det bra med boder og lagringsplass. elativt 
st o r  t o m t  so m  er  o p p a r b eid et  m ed  p len o g b u sk er .    
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.

A d r esse:  R ing v eien 50, 9300 Finnsnes
P r isa nt y d ning:  2.500.000,-| P-rom: 157m2 
B r a :  209m² |  B y ggeå r :  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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Kjøkken Service �yttet inn i lokalene i løpet av 
høsten og er nå klare til å levere kjøkken, bad og 
garderobe i hele prisspekteret. I butikklokalene i 
bankbygget i Sørreisa kan man se oppmonterte 
eksempler på løsningene Kjøkken Service as 
selger, og man kan se prøver på materialene man 
kan velge til sitt kjøkken eller bad.

- Vi gjør alt omkring et salg av for eksempel nytt 
kjøkken. Da drar vi gjerne på hjemmebesøk og 
gjør oppmåling og opptegning av det nye 
kjøkkenet. For å bli mer kjent i kjøkkenmarkedet 
med sitt Aubo kjøkken vil vi ut året tilby gratis 
montering av kjøkken bad og garderobe., 
forklarer Arturas Pivoriunas som er daglig leder 
hos Kjøkken Service as. Selv er Arturas utdannet 
som møbelsnekker.

Kjøkken Service as leverer de samme kvalitets-
produktene som selges av den store bygge-
varekjeden Montør Optimera i Norge; - Aubo 
kjøkken, bad og garderober.

Arturas Pivoriunas og samboeren Inga er 
opprinnelig fra Litauen. De har bodd i �ere år i 
Kirkenes der de drev �maet Kirkenes Kjøkken og 
Service. Ønsket om å �nne et større marked �kk 
dem til å �ytte til Midt-Troms. Med to døtre på �re 
og et halvt år var det lett å velge å bo i Sørreisa 
siden bestemor allerede bodde her.
- Det er godt for jentene å ha bestemor i nær-
heten, - og veldig greit med mulighet for barne-
vakt innimellom, forteller Arturas. - Jentene er 
også allerede begynt i barnehagen.
Inga er utdannet arkitekt, men jobber nå med 
salg av hus på Finnsnes.

- Foreløpig trives vi godt her i Sørreisa. Og vi 
håper at Kjøkken Service as skal gå godt, avslutter 
Arturas Pivoriunas. 

Kjøkkenservice i Sørreisa
Sørreisa har fått en ny butikk midt i sentrum. Det er �rmaet Kjøkken Service as som har 
�yttet sin virksomhet fra Kirkenes til Sørreisa. De selger kjøkkeninnredning, innredning 
for bad- og vaskerom i tillegg til garderobeløsninger, og leverer like gjerne til �rmaer som 
til private.

Arturas Pivoriunas er daglig leder hos Kjøkken Service as, som har åpnet butikk i Sørreisa
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Trivselsprogrammets mål er å:
• Gi økt trivsel
• Gi økt og mer variert aktivitet i friminuttene
• Gi økt og mer variert aktivitet i undervisningen
• Bygge vennskap
• Forebygge konflikter og mobbing
• Gi inkluderende, vennlige og respektfulle elever

 

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 27. nov. ca kl. 17.00

i Sørreisahallen.

Julekafé med Skolekorpset
rett etter 

julegrantenningen 
 

Sørreisa kommune

Julekulturhelg i Sørreisa  •  26. - 27.nov. 
Ordførerens 

konsertjulegave 
i Tømmervik kirke

lør 26. nov. kl. 1700

Flere grupper fra det 
frivillige musikkliv deltar.

Tenning av 
julegrana på 
”Lions Plass”  

Sørreisa Sentrum søndag 27 nov. kl 1600.
Tradisjonell tenning av julegrana i 
Sørreisa ved Lions Club Sørreisa.

Trivselslederne har inntatt Sørreisa kommune
Alle skolene i vår �otte kommune har blitt stolte ambassadører for trivselsleder- 
programmet. Hver skole har fullført en prosess hvor elevene har blitt nominert fram, eller 
valgt ut til å representere sine skoler som trivselsledere. 

Trivselslederne ved sentralskolen

Etter å ha holdt på med dette noen uker, er det 
gledelig å kunne registrere at aktivitetsnivået 
blant elevene er høyt. Det er tydelig at trivsels-
lederne gjør en fabelaktig jobb og klarer å få med 
�ere elever i aktivitet enn tilfellet var før.

www.trivselsleder.no
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Ragnhild Hjorthen - Daglig leder Sørreisa Frivilligsentral - Tlf 922 04 651

Bli aktivitetsvenn og gi en med demens-sykdom �ere gode dager og opplevelser

Å være aktivitetsvenn innebærer å gjøre aktiviteter sammen med en som har demens. 
Det kan nesten være hva som helst. Gå en tur, lese bøker, spille musikk, gå på kino, 
eller bare møtes for en kopp ka�e og en liten prat. Hele poenget er at både du og din 
nye venn skal ha glede av opplevelsen.

På aktivitetsvennkurs lærer du mer om:
• Aktivitetsvenn og frivillig aktivitet i demensomsorgen
• Nasjonalforeningen for folkehelsens historie og virke
• Rollen som aktivitetsvenn
• Demens
• Demens og kommunikasjon

Kurssted: Frivilligsentralen, Sørreisa, mandag  28. november, kl 1630-2130

Spørsmål og påmelding: 
Daglig leder:  Ragnhild Hjorthen, telefon 99204651, epost ragnhildhjort1@gmail.com

  Vi serverer  mat ved oppstart og ka�e underveis!

Velkommen til aktivitetsvennkurs!



lys i mørketia
Stemningskonsert
med Sørreisa damekor 
og Sørreisa Mannskor

i Tømmervik kirke
lørdag 17. desember kl 1700.

Dirigenter: Lise Løvland, Oskar Larsen
Musikere: Roy Frode Løvland, Stian Bjørklund, Odd-Eivinn Vaeng
Lyd og lys: Jan Olav Vaeng, Åge Larsen

Forhåndssalg av billetter hos alle korsangerne.
Billetter selges også ved inngangen.
Voksne kr. 200.- , 
barn fra 10. klasse og yngre gratis

Arr: Sørreisa Damekor og Sørreisa Mannskor
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Åpningstid 
Mandag  kl 16.00 - 19.00
Tirsdag    kl 14.00 - 17.00
Onsdag  kl 10.00 – 15.00 
Torsdag   kl 15.00 – 19.00

Biblioteket stengt fra torsdag 
15. desember til mandag 2.januar

Les bøker i julen!
Lån dem på biblioteket!

Nyttårskonsert
Søndag 15. januar kl 17.00  
Tradisjonell nyttårskonsert med 
Sørreisa Musikkforening
Her blir det stor stemning med pomp og 
prakt, marsjer og ballader. Alt satt inn i et 
feststemt nyttårskonsept. 



Kalender for Sørreisa
Nr 4 2016

Svømmehallen er åpen 
Mandag kl 18.00 – 20.00
Onsdag  kl 19.00 – 21.00
Fredag    kl 17.00 – 20.00
Siste dag før jul er onsdag 14. 
desember. Oppstart 2. januar.

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
Julestengt 15.12.-2.1. 2017

Straumen kapell 
Torsdagsklubben annenhver 
torsdag med oppstart 12.1.2017 

Speidere: onsdager kl 1730 
annenhver uke.

Lysglimt og Blåkors 
- Gottesjord forsamlingshus  
fredager kl 18.30-20.30 

Lysglimt har klubbkvelder 
følgende datoer våren 2017:
13/1, 27/1, 10/2, 24/2, 10/3, 
24/3, 21/4, 5/5.

Frivilligsentralen 
Eldretre�
Mandager 0900-1400

Småbarnstre�
Tirsdager 09.00-13.30

Sentralskolen, mediateket
Leksehjelp Tirsdager 14-16

Søndag 19. november
Kulturhuset:
Kl 10.00 Julemesse
Arr: Sørreisa misjonsforening

Onsdag 23. november 
Kulturhuset: 
Kl 18.30 Onsdagsdansen

Torsdag 24. november 
Frivilligsentralen:
Kl 17.00 Julebord
God mat og drikke. Henry’s 
sørger for �n musikk.
Medlemmer kr 100/ ikke-medle-
mmer kr 200
Påmelding innen 16.11. til Karl 
Sivertsen 92466414 eller Almar 
Jakobsen 97122842
Arr: Frivilligsentralen/NFU Sør-
reisa lokallag

Lørdag 26. november
Sørreisa kapell – menighetsalen:
Kl 12.00 – 14.00 Språk-kafe
Enkel bevertning

Idrettshallen:
Handballkamper
Kl 10.00 G10 Sørreisa – Lenvik
Kl 10.40 J14 Sørreisa2 – Lenvik
Kl 14.05 J14 Sørreisa – Ankenes
Kl 15.00 J12 Sørreisa Ankenes
Kl 16.00 J10 Sørreisa - Lenvik
Arr. Sørreisa IL handball

Tømmervik kirke:
Kl 19.00 Ordførerens julekonsert

Søndag 27. november
Sentrum/Lions plass
Kl 16.00 Julegrantenning

Idrettshallen:
Kl 16.00 Kafe etter julegranten-
ning
Salg av ka�e og kaker. Korpset 
spiller.
Arr: Sørreisa skolekorps

Søndag 27. november
Kulturhuset/Kino:
Kl 18.00 Snekker Andersen og 

Julenissen
Aldersgrense: Alle
Snekker Andersen elsker julen 
mer enn noen annen høytid, 
og han gjør alt for at familien 
hvert år skal oppleve ordentlig 
jul. - Og det viktigste med julen 
er jo som kjent besøket av 
selveste Julenissen! Men denne 
julen går ikke helt som planlagt: 
Snekker Andersen, iført fullt 
nissekostyme, sklir på holka og 
etter en heidundrende kjelke-
tur krasjer han med den ekte 
Julenissen. De to bestemmer 
seg for å gjøre et bytte - “Jeg går 
til dine barn og du går til mine”. 
Nissefamilien har aldri før hatt 
besøk av en ekte snekker, og 
familien Andersen har aldri før 
hatt besøk av den ekte Julenis-
sen...

Kl 19.30 Fabeldyr og hvor er å 
�nne 
Aldersgrense: 12 år
Basert på boken med samme 
navn som kom i 2001. 
Vi følger eventyrene til Sala-
mander Fisle (originalt: Newt 
Scamander) - som spesialiserer 
seg på magiske dyr og reiser 
rundt i trollmennenes verden 
for å dokumentere dem. 70 år 
før Harry Potter leser sin utgave 
av boken på skolen.
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Tirsdag 29. november
Idrettshallen:
Handballkamp
Kl 19.00 G12 Sørreisa - Storste-
innes
Arr. Sørreisa IL handball

Lørdag 3. desember
Svømmehallen:
Kl 11.00 Julesvøm
Åpen kafe
Arr: Sørreisa svømmeklubb

Søndag 4. desember
Svømmehallen:
Kl 09.00 Julesvøm
Åpen kafe
Arr: Sørreisa svømmeklubb

Tirsdag 6. desember 
Idrettshallen:
Handballkamp
Kl 19.00 G12 Sørreisa2 - Storste-
innes
Arr. Sørreisa IL handball

Torsdag 8. desember
Sørreisa kapell
Kl 1800 Julekonsert med Kultur-
skolen.

Lørdag 10. desember 
Sentralskolen:
Kl 11.00 – 15.00 Åpen dag 
i forbindelse med skolens 
50-årsjubileum

Galtnes Samfunnshus:
Kl 15.00 Førjulskos
Salg av risengrynsgrøt og røm-
megrøt, spekemat og saft.
Tenner bål , salg av juletre
Arr: IL/BL Unglyn

Idrettshallen:
Handballkamp
Kl 17.00 G16 Sørreisa - Bodø
Arr. Sørreisa IL handball

Søndag 11. desember 
Idrettshallen:
Kl 14.00 Turnoppvisning
Salg av ka�e og kaker.

Arr: Sørreisa Turn

Kulturhuset/Kino:
Kl 18.00 Syng
Aldersgrense: Alle
Skaperne av Minions og Gru-
somme meg er tilbake med 
en ny animasjons�lm! Koalab-
jørnen Buster forsøker å redde 
teateret sitt ved å arrangere 
tidenes største sangkonkur-
ranse. Sjarmbomben “Sing” er 
fullpakket med 85 hitlåter og en 
rekke morsomme karakterer.

Kl 19.30 Fabeldyr og hvor er å 
�nne 
Aldersgrense: 12 år
Basert på boken med samme 
navn som kom i 2001. 
Vi følger eventyrene til Sala-
mander Fisle (originalt: Newt 
Scamander) - som spesialiserer 
seg på magiske dyr og reiser 
rundt i trollmennenes verden 
for å dokumentere dem. 70 år 
før Harry Potter leser sin utgave 
av boken på skolen.

Onsdag 14. desember
Tømmervik kirke:
Kl 10.00 Forsvarets kirkeparade
Sjefen for Luftforsvarets stasjon 
Sørreisa inviterer til kirkeparade.
Åpent for alle.

Lørdag 17. desember
Krogstadtunet:
Kl 11.00 – 15.00 Førjulsdag
Kafe, Juleaktiviteter, juleverk-
sted, salg av julegaver, loddsalg, 
ridning og kos med dyrene på 
tunet. Julemusikk.
Arr: Krogstadtunet og Sørreisa 
musikkforening

Tømmervik kirke
Kl 1700 Stemningkonsert med 
Sørreisakorene.

Idrettshallen
Handballkamper
Kl 10.00 J14 Sørreisa2 – Bravo
Kl 11.15 J12 Sørreisa - Bravo
Kl 12.30 J16 Sørreisa - Bravo
Kl 13.30 J12 Sørreisa – Bravo3
Kl 14.45 J14 Sørreisa - Bravo
Kl 16.00 J 12 Sørreisa – Bravo2
J10 Sørreisa – Bravo2
J10 Sørreisa - Bravo
Arr. Sørreisa IL handball

Lørdag 18. desember
Kramvigbrygga:
Kl 19.00 Julekonsert  med CITE
Inngang kr 200,- 

Lørdag 26. desember
Idrettshallen:
2. juledagsfest
Arr: Sørreisa IL

Onsdag 28. desember
Solglimt kl.  17.00
Tradisjonell Juletrefest 

Torsdag 29. desember
Galtnes samfunnshus:
Kl 17.00 Juletrefest 
Ta med kake/matfat og pakke.
Salg av ka�e og burs. 
Arr: IL/BL Unglyn
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Skøelv grendehus, Solglimt 
5.juledag (29.12) kl 20.00 
Romjulsquiz 

Onsdag 11. januar
Kulturhuset: 
Kl 18.30 Onsdagsdansen

Fredag 13. januar
Kulturhuset:
Skoleball
Arr. 10.trinn

Søndag 15. januar 
Kulturhuset:
Kl 17.00  
Tradisjonell nyttårskonsert med 
Sørreisa Musikkforening

Lørdag 21. januar
Idrettshallen:
Handballkamper
G16 Sørreisa – Bardu
J16 Sørreisa – Landsås2
Arr: Sørreisa IL handball

Galtnes samfunnshus:
Kl 17.00 og kl 20.00 Unglyn-
revyen
Salg av billetter hos YX Sørreisa 
fra 1.12.
Arr: IL/BL Unglyn

Onsdag 25. januar
Kulturhuset: 
Kl 18.30 Onsdagsdansen

Lørdag 28. januar
Idrettshallen:
Handballkamper
Kl 09.00 G12 Sørreisa – Skjervøy
Kl 10.50 G12 Sørreisa – Skjervøy
J16 Sørreisa Bardu

J16 Sørreisa – Bardu2
G14 Sørreisa - Skjervøy

Onsdag 8. februar 
Kulturhuset: 
Kl 18.30 Onsdagsdansen

Lørdag 4. februar
Kramvigbrygga:
Kl 18 Kjerringjuldag
Arr: Sørreisa historielag og Midt-
Troms Museum

Idrettshallen:
Handballkamp
G14 Sørreisa - BOIF
Arr: Sørreisa IL handball

Lørdag 11. februar
Idrettshallen:
Handballkamp
J14 Sørreisa2 - Sørreisa
Arr: Sørreisa IL handball

Onsdag 17. februar
Kulturhuset:
UKM

Kalender forts
Nr 4 2016
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Kulturuka 2017
Kulturuka 2017 arrangeres i tidsrommet fra fredag 17. mars til og 
med søndag 26. mars. Lag og foreninger oppfordres  til å bidra 
med arrangementer i Kulturuka, og påmeldingsfrist settes til 31. 
januar 2017 til oskar.larsen@sorreisa.kommune.no  eller aina.
lohre@sorreisa.kommune.no.

Tidligere har vi koordinert innkomne aktiviteter etter at 
påmeldingsfristen er ute, men fra i år av så er det «først til mølla»-
prinsippet som gjelder!

Som før så tilbyr Sørreisa Kommune gratis husleie, lyd og lys i 
kommunale bygg til lag og foreninger fra Sørreisa  i Kulturuka.
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Lørdag 18. februar
Idrettshallen:
Handballkamper
fra kl 0900
Arr: Sørreisa IL handball

Søndag 19. februar
Idrettshallen:
Handballkamper
Kl 10.00 G10 Sørreisa – Bravo2
Kl 11.35 G10 Sørreisa – Bardu 
Kl 12.30 G12 Sørreisa – Landsås

Onsdag 22. februar 
Kulturhuset: 
Kl 18.30 Onsdagsdansen

Idrettshallen:
Handballkamper
G14 Sørreisa - Bardu
Arr: Sørreisa IL handball

Torsdag 23. februar
Kulturhuset:
Kl  1700
Næringskonferanse

Lørdag 25. februar
Idrettshallen:
Handballkamper fra kl 0900.



Escape Room 
i Sørreisa
Fortell Kim, hva er et escape room?
Det er en plass der man �nner ett eller �ere rom 
i ulike tema, der oppgaven for de som deltar i 
hovedsak er å komme seg ut innen fristen løper 
ut. Som regel har man 60 minutter på å løse 
rommets temaoppgaver, det kan enten være å 
�nne noe spesielt før man kan komme seg ut, 
eller så er man rett og slett innestengt og må løse 
oppgaver og puslerier for å rømme.

Hvordan blir ditt escape room?
Det blir to ulike rom i vanlig escape room ånd, og 
så skal det komme et tredje rom som er spesielt 
beregnet på yngre spillere, barn mellom 8 og 14 
år. I de ordinære rommene er det voksne som er 
målgruppen, men barn kan også delta her såklart. 
Men oppgavene kan iblant være vanskelige for de 
aller minste.

Og så blir det et selskapsrom i kombinasjon med 
det tredje escape roomet, der man kan komme 
og holde bursdagsselskap for vennene sine. Det 
vil være en kjempe�n måte å feire på. Der blir det 
brettspill, TV-spill, artige lekeoppgaver og noen 
små puslerier i escape roomenes ånd.

Hvordan kom du på å starte med noe slikt?
Jeg kom over dette «fenomenet» får jeg si, etter 
at det har gjort sitt inntog også i Norge de siste 
årene. Dette er svære greier i Europa og USA, 
nå kommer vi norske etter. Jeg spilte mitt første 
rom i sommer, og �ere har det blitt. Nå reiser vi 

ikke en plass uten å oppsøke escape rooms, der 
det �nnes. Det er veldig gøy å se på alle de ulike 
temaene som rommene er bygget opp rundt.

Det ene av mine nye rom skal ha et lokalt preg, 
der oppgaven blir å �nne en sjelden stjålet 
kunstnerisk artifakt, før denne smugles ut av 
landet og havner på svartebørsen et annet sted 
i verden. Den har befunnet seg på det lokale 
museet, og skulle på grunn av sin verdi fraktes 
med kurér til Kulturhistorisk Museum i Oslo. 
Man tror at den beryktede kunstnertyven Anatol 
Dawidek fra Polen gjennom sine agenter i Troms 
har stjålet artifakten. Oppgaven blir å komme seg 
inn på kontoret man antar den holdes skjult, �nne 
den og komme seg ut igjen før agentene vender 
tilbake.

Når regner du med å åpne?
Det er usikkert, jeg holder på med byggingen 
akkurat nå, men det er mye detaljer som skal på 
plass. Så jeg tør ikke å sette noen dato, jeg får ta 
arbeidet som det kommer seg, men å rekke jule-
bordsesongen hadde vært veldig �nt. 

Dette er en kjempe�n utfordring for både 
etablerte vennegjenger og kolleger på jobben, 
å utfordre seg selv på en annen arena enn man er 
vant til. Teamjobbing er essensielt, og det å dele 
kunnskap og spille på hverandres gode sider må 
til.

Lokalene jeg har tatt i bruk er den gamle kjelleren 
der brukthandelen holdt til for noen år siden. 
Denne er ypperlig til dette formålet. Litt gjemt 
men likevel sentral. Jeg håper folk vil like dette 
når det er klart for å prøves.

Kim Hauglid holder på 
og etablere Escape Room 
i Sørreisa
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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 26. november 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 & Gospel Tweens, dirigent Fredrik Lantz
• CITE
• Dr Yes

GRATIS inngang!



Førjulsdag på Krogstadtunet
 Lørdag 17. desember kl 1100-1500
Lørdag 17.desember er du hjertelig velkommen 
til førjulsdag på tunet. Vi har holdt på med dette i 
10 år, og vi feirer jubileet med å tilby små og store 
en �n 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, 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 ferske juletrær og lefser med og uten 
ost. Vi serverer bålkaffe….. og kanskje kommer fjøs-
nissen ruslende…. 
Vi kan ikke love julesnø, men vi lover massevis av 
julestemning – uansett vær og føreforhold!! Vi har 
parkeringsvakter som hjelper deg å �nne plass til 
bilen din. Hold av lørdag 17.desember, og ta turen til 
Krogstadtunet.
NB! Vi har ikke betalingsautomat (men kanskje 
VIPS…), så det sikreste er å ta med rikelig med 
kontanter.

Krogstadtunet og Sørreisa Musikkforening inviterer til



Deltakerne er ungdommer i alderen 
10 – 20 år, og fra scenen  får vi :

 • Danseoppvisning
 • Diverse billedkunst
 • Instrumentalister
 • Sangere og Rockeband
 • Korps
Påmelding fra 1. desember 2016
Påmeldingsfrist: søndag 5. februar 2017
Kulturhusets folk står for lyd og lys.

Foreldregruppa i Sørreisa Skolekorps har 
salg i foajeen.

Årets store ungdomsbegivenhet går av stabelen fredag 17. februar i Sørreisa 
kulturhus. Det blir en flott forestilling med mange typer kunstneriske uttrykk 
på ungdommens eget vis.

Fredag 17. 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 17. februar, og du får svaret.

Hvis du lurer på noe tar du kontakt med 
Kulturkontoret, tlf 99 20 47 41.
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Sørreisa Tur- og løypelags Ti turer til topps 

Tur -og løypelaget har solgt flere kort i år enn i 
Friluftslivets år 2015, og turbøkene viser at det 
er enorm aktivitet blant folk, både med og uten 
kort. De siste årenes fokus på friluftsliv, og frivillig 
innsats med merking av milevis med turløyper gir 
resultater.  

Utallige undersøkelser om friluftslivets betydning 
for god helse peker i samme retning: Natur-
opplevelser gjør oss godt. Friluftsliv er helse-
fremmende, trivselsfremmende, stressreduserende 
og sykdomsforebyggende. Etter få minutter i 
friluft går puls og blodtrykk ned, og stress-
hormonene i blodet minsker.  Ti turer til topps-
kort motiverer folk til å komme seg ut, og er et 
godt eksempel på et folkehelsetiltak i praksis. 

Nye kort – kr.100 -er i salg fra 1.desember på 
Thune Autoservice YX Sørreisa og på Mixkiosken. 

Overskudd brukes til løypekjøring om vinteren.

Etter 13-14 år som ansvarlig for Ti turer til topps 
leverer Odd Lekang stafettpinnen videre til Jon-
Helge Vaeng og Eli Blomseth Helgesen. 

Folkehelsearbeid i praksis



Feliz Navidad

Våres Jul
I en natt

Last Christmas

Home for 
Christmas

Sørreisa Kulturskole presenterer:

Feliz Navidad
en fresk julekonsert 

med freske ungdommer 
        
Torsdag 8. des kl. 1800 i Sørreisa kapell
        
Kjente og ukjente julesanger presenteres 
av sangere, instrumentalister og band ved 
Sørreisa Kulturskole, og årets gjesteartister 
er 5. klassene ved Sørreisa sentralskole.

Lyd: Jan Olav Vaeng
Lys: Åge Larsen
Gratis inngang.
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CITE søker fortsatt den
ultimate julestemninga!

BLI MED OG FINN JULESTEMNINGA!

Kramvigbrygga 18. desember kl 19.00  •  Bill kr 200,-
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Enda en vanlig JULEKONSERT

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.



Bygg og anlegg, Handtverkere
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

48 15 20 84

 
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

Helse og velvære

www.bioform.no
salg@bioform.no
trond@bioform.no

77 86 18 68

Legekontoret Sørreisa 77 87 51 00

Midt-Troms psykologtjeneste 46 77 37 25

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

932 58 267

Sørreisa Tannklinikk 77 86 14 05

Sørreisa Tøy & Bøy AS   

77 86 16 00

Agnieszka  Seifert, 
Kostholdsveileder  a.seifert@live.no

947 99 610

Ilona Olekiene
ilonaolek@gmail.com

97 93 64 27

Fysioterapeut/Osteopat 
Korinna Helling tlf. 
korinna@ak�.no

94 83 36 57

Mona’s fotterapi
monasin@frisurf.no

40 22 70 93

Massør Jorunn Vollstad
jorunn@vollstad.com

938 02 425

Midt-Troms psykologtjeneste
lindaholmgren@yahoo.no

46 77 26 33
46 77 37 25

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

Guttorm Bakkehaug 
- Vedproduksjon
bakkehaug@gmail.com 

900 55 700

MK Gro Elise 464 45 531

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



Bransjeliste - Næringsvirksomhet i Sørreisa
Tjenesteyting
AMnor AS
arne@amnor.as

915 94 151

www.bakkehaugbil.no

77 86 29 00

 

post@dittsmadyrkrematorium.no

77 21 26 60

Frivilligsentralen 992 04 651

Hos Wendy 46 93 37 51

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

post@kistefjell.no

47 60 93 13

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

Sandbakk begravelseshjelp
www.sandbakkbegravelse.no

922 28 999

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 02Transport 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

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 �nnes 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
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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

 



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

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

Utdanning

anleggsskolen.no
77 86 14 40

Senja vgs. avd Sørreisa
www.finnfjordbotn.vgs.no

77 85 08 80

Guttorm Bakkehaug - Tysk/Engelsk 900 55 700
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Kurs:
• Maskinfører  teori
• Maskinfører  praksis  klasse  

M1  –  M6

• Stropp  og  anhukerkurs  G11

• Mobilkran  G1
• Tårnkran  G2
• Portalkran  G3
• Bro  og  traverskran  G4
• 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.

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

Vikavn 5 - Sørreisa - tlf 469 33 751

Vi ønsker våre kunder 
og alle Sørreisaværinger  

God jul 
og godt nyttår!
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Sørreisa historielag

Velkommen til Sørreisa historielags  
Vinterprogram 2016 - 2017
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SLEKTSHJØRNET
Siste mandag i hver måned fra kl 1800-2030 vil det 
være «Slektshjørnet» på Kramvigbrygga
Det er en uformell kveld der vi kan få hjelp og 
ideer med slektsforskning. Et samarbeid med DIS.

KONTORTIDER PÅ KRAMVIGBRYGGA
Fra oktober til mai vil historielaget ha kontortid på 
brygga mandager fra kl 1800-2000. Inngang fra 
vest, 2. etasje.

KJERRINGJULDAGEN LØRDAG 4. FEBRUAR KL 18
I samarbeid med Midt-Troms Museum planlegges 
det en «Kjerringjuldag» lørdag 4. februar på 
Kramvigbrygga.   

ÅRSMØTE TIRSDAG 21. FEBRUAR KL 19
Tirsdag 21. februar kl 1900 på Kramvigbrygga av-
holdes det årsmøte. Vanlige årsmøtesaker. Saker til 
årsmøtet må være levert styret innen 10. februar.   

SALGSTEDER FOR HISTORISKE BØKER OG 
KALENDRE
Årbok for Dyrøy og Sørreisa 2016, 
Sørreisakalender 2017 og diktsamlinga 
Heimbygda mi, selges på Coop Extra, 
Servicekontoret og Biblioteket fra ca. 1 november.
Årboka og diktsamlinga «Heimbygda mi» 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. 

JULETILBUD
Juletilbud på diktsamlinga «Heimbygda mi» 
kr150,-
Pakkepris alle årbøker 2002-2016 kr 900,-

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



Internet: www.unglyn.com

Unglyn-infoUnglyn
info  www.unglyn.no
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Førjulskos
Lørdag 10. desember fra kl. 15:00
På Galtnes Samfunnshus
Det serveres nydelig risengryns og 
rømmegrøt med spekemat og sa�.
Vi tenner bål, selger juletre (Nok 400,-) 
og kanskje kommer nissen på førjulsbesøk.
Alle hjertelig velkommen.

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

Unglynrevyen 2017
Lørdag 21. januar
På Galtnes Samfunnshus.
Ettermiddagsforestillingen starter kl.17:00
Inngang 150,-

Salg av ka�e, kaker, pølser og brus fra
kl.15:30. Ingen aldersgrense.
Kveldsforestilling med fest starter presis 
kl. 20:00.
18 års aldersgrense.
Inngang 300,- 
Musikk: 
Leif is Life feat Steinar  Ste�ensen
Salgsstart 1. desember hos
�une Autoservice YX Sørreisa
Tips: Flott julegave!

Unglyn Ski har 

skitrening 
hver mandag hele vinteren

Gruppe 6-8 år: Kl.18-19 i gymsalen ved 
Gottesjord skole (trener Ronny Skogstad/
Line Elverum).
Gruppe 9 år og eldre: Kl.18-19.30 i lysløypa 
(trener Eirin Nilsen/Ragnhild Lyshaug).

For info ring mob: 99238041 eller se 
Unglyn Ski på FB

Telenorkarusellen starter opp i Januar



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

Nå har håndballsesongen 2016-17 endelig blitt 
kastet i gang, og Sørreisa IL Håndball har nå 
startet med både seriekamper og turneringer. 
Seriestarten ble unnagjort på hjemmebane, 
15.-16 oktober,  hvor vi tok i mot Tromsø HK. 
Det ble en helg med mye sportslig påfyll og 
god håndball hvor de �este av lagene våre var 
i aksjon. Supporterne var også fantastiske, noe 
vi setter stor pris på og håper dere fortsetter 
med videre utover sesongen.  
Den første helgen i november stilte Sørreisa 
IL Håndball med over 90 spillere og omtrent 
like mange trenere, oppmenn og foreldre på 
Rallarcup i Kiruna. I år som i �or ble dette 
en storslagen suksess med mye moro, godt 
samhold, kombinert med fantastisk håndball. 
Neste turnering er for øvrig Nyttårsturnerin-
gen i Tromsø 7.-8. Januar, hvor vi satser på en 
pangstart på det nye året.  
Sørreisa IL Håndball har over de siste årene 

Endelig sesongstart! 
vært i godt driv og vekst, så med så mange 
spillere i sving setter vi umåtelig stor pris på 
all innsatsen som blir lagt ned av alle forel-
dre, trenere, oppmenn, sponsorer, supportere 
og andre aktører som er med på bidra for å 
tilrettelegge for optimale forhold for alle våre 
aktive utøvere både i det daglige, kamper og 
turneringer.  
Videre utover sesongen er det kamper nesten 
hver uke for noen av lagene. For å holde dere 
oppdatert på kamper, terminlister og resultater 
kan dere gå inn på handball.no eller laste ned 
appen ”Min håndball” og legge til Sørreisa-la-
gene. For mer informasjon kan dere følge Sør-
reisa 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!
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Skøelv IGL

Kontaktpersoner Skøelv IGL: 
Otto Skogheim, leder, 45222812
otto.skogheim@hotmail.com 
Aktivitetsgruppa Bianca Angell 918 10 112
Fotballgruppa Arvid Korneliussen 934 84 187
Banegruppa Arvid Myrstad 907 35 515
Hestegruppa Anne Lena Uteng 41503736
Utlån av grillbua Jermund Johansen 977 77 925

Utleie av Solglimt: 

Brynhild �oresen tlf 971 63806 
Leif Skjellhaug tlf 916 47 552
Hanne Bakkehaug tlf 950 86091

Grendehuset kan leies ut til privatpersoner, 
lag/foreninger og bedri�er. 
Huset leies ikke ut til russearrangement eller 
o�entlig fest som ikke er i regi av Skøelv IGL.  
Leietaker må være over 18 år. 

Arealene som leies ut er: storsal, lillesal, 
møterom med kjøkken.

Facbookside: skøelv idrett -og grendelag 
Hjemmeside: www.skoelv-igl.no

Romjulsquiz 
Vi inviterer til ny og spennende quiz i romjula 
på Skøelv grendehus, Solglimt 
5.juledag (29.12) kl 20.00!

Quizmaster: Tom Mjønes
Gratis inngang - 50kr i premiepotten

Velkommen!

Tradisjonell Juletrefest 
på Solglimt 28 desember kl.  17.00. Voksne kr.  
30,- Ta med kopp og noe å bite i. Serveres ka�e 
og kakao.  Nissen kommer  nok også i år med 
pakker til barna!  Velkommen!

Det er �ere merkede turløyper 
i Skøelvområdet for bruk sommer og vinter. 
Legg gjerne turen innover Skardalen og stikk 
innom Skøelv IGL, s nye gapahuk som er til-
rettelagt for alle brukere. Go tur i vakker natur!



30.november 2016 er det 40 år siden Lions 
Club Sørreisa ble sti�et.

Lions er en Internasjonal humanitær 
organisasjon, og er spredt over store deler av 
verden. Lions Club Sørreisa er følgelig en del 
av denne organisasjonen, og bidrar til hjelp og 
støtte både internasjonalt, nasjonalt og ikke 
minst lokalt.
I forbindelse med at LC Sørreisa fyller 40 år vil 
vi gi et lite tilbakeblikk på noen lokale 
aktiviteter gjennom  denne tiden. 

Allerede i 1979 anska�et Lions telesløyfeanlegg 
til Sørreisa  kirke  og de to kapellene i 
kommunen samt til peisestua i Straumen 
kapell. Lysgloben i Sørreisa kirke  er gitt av 

Lions gjennom Steinar Sørfosbog`s Minne-
fond. Julegrana som alle kjenner til har vært 
en aktivitet som Lions har stått for i alle år. 
Turer og julemiddag for eldre, hjertestartere, 
økonomisk støtte til kjøp av ”Handikapbussen”, 
bidrag til Frivilligsentralen, og en rekke andre 
tiltak. I mange år arrangerte  Lions i samarbeid 
med Helselaget fest for de eldre.
Mindre kjent er kanskje de to helsesportsukene 
som Lions club Tana-Nesseby (høst) og Lions 
club Porsanger(vinter) arrangerer for funksjons-
hemmede. Lions Club Sørreisa støtter opp om 
disse arrangementene, og har gitt økonomisk 
støtte til deltagere fra Sørreisa. 

Mye av det som Lions har stått for opp 
gjennom årene har ikke vært mulig uten den 
helhjertede støtten klubben har fått i lokal-
miljøet. Vi vil derfor nytte høve til å takke 
innbyggerne  for støtten vi har fått gjennom 
alle disse 40 årene. Det være seg Tulipansalget, 
Røde Fjær aksjonene ,  Andeløpet og mye til.
Lions har som motto ” Til tjeneste.” Vi ønsker 
fortsatt å stå til tjeneste for humanitært  arbeid, 
og håper på et fortsatt godt samarbeid med  
innbyggerne i Sørreisa.  

Styret 

Elever valgte 
sykehjemmet
Fjorårets 10. klasse ved Sørreisa sentralskole 
satt igjen med kr 13.900,- etter klasseturen 
de hadde spart opp til. De ble fort enige om 
at pengene skulle gis bort til et godt formål. 
Elevene valgte å gi pengene til Sykehjemmet 
som skal bruke pengene til aktivitetskasser til 
beboerne. 

Bildet er fra overrekkelsen.

Elevene var Lisa Valnes, Live Grytnes og Ingrid 
Andrea Gulbrandsen. Sissel Henriksen, Bodil 
Hansen og Ingrid Stefanussen (beboer) 
representerte Sykehjemmet.
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Adr. Kapellveien 26
9310 Sørreisa
Tlf: 9054 2231 

Mailadr. 
menighet@sorreisa.kirken.no
Hjemmeside: 
sorreisamenighet.blogspot.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

04.09.16 Marit Otelie Agersborg Juliussen
04.09.16 Gabrielle Nilsen Solset
04.09.16 Sebastian Furø Frantzen
25.09.16 Wilhelm Schmitz Eriksen
25.09.16 Julian Andrè Naktun Stensvik
25.09.16 Karoline Bakkejord Pedersen
02.10.16 Jonathan Andre Tanilon Andersen
30.10.16 Aksel Wilhelm Arneberg

27.08.16 Gry Vera Lømo og 
    Tor Edvard Hausmann Eriksen
10.09.16 Evy Vibeke Hansen og Ove Håbet

29.08.16 Helen Scheldrup Nergård, f. 1950

 

PÅ BLOKKA
Vi er nå kommet til november måned, og i 
dag holder du dette årets siste menighetsblad i 
hånden. Vi er starta på vinterlystida med 
muligheter for herlig måneskinn og �ammende 
nordlys over himmelen. I Sørreisa menighet 
forberedes adventstida og julehøytida for store 
og små. Vi ser fram til å feire den store lys-
festen da Jesus, Verdens lys ble født i en stall 
i Betlehem og inn i vår tid. Benytt deg av alle 
tilbud  om å få møte han også her i vår 
menighet i Sørreisa.
Menighetsrådet er jo her i Sørreisa også fellesråd 
som i tråd med kirkeloven  bl.a. har økonomi-
ansvar, personalansvar og styringsansvar for 
vår lokale kirke. Vi har nettopp vedtatt neste 
års budsjett der vi etter beste skjønn og lokal-
kunnskap prøver å opprettholde og utvikle vår 
lokale menighet. Vi takker Sørreisa kommune 
for godt samarbeid også i dette arbeidet.

Vår dyktige sekretær Ann Våden Strømsnes 
har dessverre sagt opp sin 70 % stilling  her hos 
oss. Hun begynner snart i full stilling i 
Sørreisa kommune. Vi takker henne for vel 
utført arbeid for menigheten og ønsker henne 
lykke til i sin nye stilling!
Sekretærstillingen, rengjørerstillingen og 
kateketstillingen er lyst ut og vi er nå inne i en 
prosess for å tilsette folk i disse stillingene. Vår 
engasjerte og dyktige kateket Anneli Ylitalo 
venter barn, og det blir nok en utfordring å 
�nne en god etterfølger etter henne. Vi ønsker 
henne lykke til framover!
Så ønsker vi dere alle ei �n vinterlystid, 
adventetid og juletid. Og et velsignet og godt 
nyttår 2017! Ta godt vare på hverandre også i 
denne tiden!

For Sørreisa menighetsråd
Jarl Kato Solset

Vigde
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Gudstjenester  i Sørreisa sokn 
november 2016 - 

20. november- Domssøndag/
Kristi kongedag 
Straumen kapell kl 11:00  
Høymesse

27. november - 1. søndag i 
adventstiden
Straumen kapell kl. 11:00  
Familiegudstjeneste

4.desember - 2. søndag i 
adventstiden 
Tømmervik kirke kl. 18:00  
Lysmesse

11.desember – 3. søndag i 
adventstiden
Straumen kapell kl.11:00 
Høymesse

Onsdag 14. desember 
Tømmervik kirke kl 10.00: 
Forsvarets kirkeparade. 
Gudstjeneste ved feltprest 
Gunnar Borvik

24. desember – julaften
Sørreisa omsorgssenter kl. 
12.00  Gudstjeneste

Skøelv kapell kl. 14:00  
Familiegudstjeneste
Tømmervik kirke kl. 16:00  
Familiegudstjeneste

25. desember - juledag 
Tømmervik kirke kl.11:00  
Høytidsgudstjeneste
01. januar – Nyttårsdag/Jesu 
navnedag 
Straumen kapell  kl. 12:00  
Høymesse

08. januar 
– Kristi åpenbaringsdag
Straumen kapell kl. 11:00  
Høymesse

15. januar – 2. søndag i 
åpenbaringstiden 
Straumen kapell kl. 11:00  
Høymesse

29. januar - 3. søndag i 
åpenbaringstiden 
Straumen kapell kl. 11:00  
Høymesse

06. februar  (mandag) – 
Samefolkets dag 
Gamto�a (tidspunkt 
annonseres nærmere)  
Norsk/samisk gudstjeneste

12. februar  - såmannssøndag
Straumen kapell kl. 11:00  
Familiegudstjeneste

19. februar  
- Kristi forklaringsdag 
Straumen kapell kl. 11:00  
Høymesse

05. mars 
- 1. søndag i fastetiden 
Straumen kapell kl 11:00  
Høymesse

12. mars 
– 2. søndag i fastetiden
Straumen kapell kl 11:00  
Høymesse

TAKK!
Takk for oppmerksomheten i anledning 
Magnus Pedersens død og begravelse. 
Takk for blomster og minnekort til hans 
båre. En spesiell takk til hjemmetjenesten 
i Sørreisa.

Annemor og barna.

Lysglimt / 
Blå kors motorklubb
Gottesjord Forsamlingshus, 
Leirbogveien 114,  kl. 18.30 - 20.30,
følgende fredager våren 2017:
13. januar, 27. januar, 10. februar, 
24. februar, 10. mars, 24. mars, 21. april og 
5. mai.

Torsdagsklubben
I Straumen kapell annenhver uke kl. 17.30 
�g. torsdager i vårhalvåret 2017:
12. januar, 26. januar, 9. februar, 
23. februar, 9. mars, 23. mars, 20. april 
og 4. mai.

Årsmøte 
Sørreisa Misjonsforening
Lørdag 14. januar 2017 kl. 18.00
Straumen kapell.
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Bladpenger
I forrige nummer av Ka skjer var det lagt 
inn en giro for gave til Menighetsbladet. 
Vi takker for bidragene som til 
sammen utgjorde ca 13000 kr. Dette er 
om lag halvparten av behovet for dri� av 
menighetsbladet. 
Vi tar med takk imot �ere bidrag. Disse 
kan innbetales til 
kontonr 4776 1470597 
og merk innbetalingen 
“Gave til Menighetsbladet”.

Aktiv høst med 
barn- og ungdomsarbeid 
i menighet
I september feiret menighet høsttakkefest i 
familiegudstjeneste i Tømmervik kirke. Alle 
4-åringer var invitert til å motta Min kirkebok 
4 og gudstjeneste var full av (liv og aktiv) 
program til hele familien ledet av kon�rmanter. 
I oktober hadde 4-åringer to egne samlinger, 
og to samlinger med Torsdagsklubben. 
I oktober var alle 1.-klassinger invitert til 
familiegudstjeneste i Tømmervik kirke til å 
motta Min kirkebok 6. Vennekoret deltok til 
gudstjeneste, som var full av musikk og 
program, også ledet av kon�rmanter. 1.- 
klassinger har også to egne samlinger og to 
samlinger med Torsdagsklubben i november. 
I oktober hadde vi også ungdomsgudstjeneste i 
Straumen kapell hvor kon�rmantene fra 
Sørreisa ordnet gudstjeneste og også 
kon�rmantene fra Dyrøy var med. 
Tredje helg i november blir alle 6.-klassinger 
invitert til Lysvåken-helg i Straumen kapell. 
Vi begynner på lørdag, overnatter i kapell og 
avslutter på søndag med Lysvåkengudstjeneste 
kl. 11. Alle 5.-klassinger er velkommen til �ott 
gudstjeneste for å motta Godt nytt.
1. advent samles vi i familiegudstjeneste i 
Straumen kapell kl. 11. Alle 5-åringer er 
invitert til å motta julefortellingsboken og 
speideren deltar til gudstjeneste. Det blir �n 
start til adventstiden med julesanger og 
program til hele familien. 
2. advent samles vi i  Lysmesse i Tømmervik 
kirke kl. 18. Kon�rmantene deltar og det blir 
�n stemning og fortsettelse av adventstiden 
med julemusikk og lys.
I desember har vi �ere skolegudstjenester, 
krybbevandringer og julegudstjenester, 
Forsvarets juleparade, og julefest til hele 
familien i romjula. Mer info om juletidens 
program på nettsiden http://sorreisamenighet.
blogspot.no.
Kjære menighet – velkommen til å delta til alle 
�ne gudstjenester og program i juletiden i egen 
menighet! 

Anneli

Mer himmel på jorda
Visjon for Sørreisa menighet
 Slik har Den Norske Kirke formulert en visjon 
for arbeidet i perioden 2015 – 2018, altså den 
periode vi er godt inne i. Kirken vitner i ord 
og gjerning om frelse, frihet og håp ved å være 
bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende.
Mange menigheter ønsker å frambringe egne 
lokale menighetsvisjoner for å understreke og 
framelske lokale tradisjoner. Slike kan virke 
samlende og være inspirerende for det lokale 
arbeidet.
Dette har vært drø�et i menighetsrådet for 
Sørreisa menighet, og en er kommet fram til at 
en vil starte arbeidet med å formulere en lokal 
visjon for arbeidet her i menigheten. 
Vår kirke er en bred folkekirke. Sørreisa 
menighet er samlingen av alle døpte som bor 
innenfor soknets grenser. I tillegg kommer 
barn som ikke er døpt, men hvor en av 
foreldrene er døpt og er kirkemedlemmer. 
Så er utfordringen kastet ut; Kom med forlag 
på en formulert visjon for Sørreisa menighet. 
Har du en ide eller en ferdig formulert visjon, 
så ikke nøl med å sende den inn til oss her på 
menighetskontoret.  Bruk gjerne e-post: jan.
ole.berntsen@sorreisa.kirken.no.
Vi setter en foreløpig frist til utgangen av 
januar 2017.  Menighetsrådet gleder seg til å se 
på innkomne forslag, og forhåpentligvis kunne 
�nne noe som kan fungere.

Sognepresten
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• 19. november kl. 10-15 NMS-julemesse i 
Sørreisa kulturhuset
• 19.-20. november Lysvåken-helg i Straumen 
kapell for 6.-klassinger. 
• 20. november kl. 11 Lysvåkengudstjeneste i 
Straumen kapell m/ 6.-klassinger, 5.-klassinger 
invitert til å motta Godt Nytt 
(Det nye testament)
• 26. november 
kl. 12 Språkcafé i Straumen kapell 
(i menighetssalen)
• 27. november (1. advent) kl. 11 familieguds-
tjeneste i Straumen kapell m/ speideren. 
5-åringer invitert til å motta julefortellingsbok
• 1. desember kl. 17.30-18.30 høstens siste 
Torsdagsklubben i Straumen kapell
• 2. desember 
kl. 18.30-20.30 høstens siste Lysglimt og Blå 
Kors motorklubb i Gottesjord forsamlingshus
kl. 19-22 �e Point –ungdomsklubb i 
Straumen kapell
• 4. desember (2. advent) kl. 18 lysmesse i 
Tømmervik kirke m/ kon�rmanter
• 12. desember kl. 10 skolegudstjeneste i 
Tømmervik kirke til Gottesjord skole
• 14. desember kl. 10 Kirkeparade i Tømmervik 

kirke v/Forsvaret og feltprest Borvik
• 19. desember kl. 9 skolegudstjeneste i Skøelv 
kapell for Skøelv skole
kl. 11 krybbevandring i Skøelv kapell for 
Bjørkli barnehage
• 20. desember kl. 11 Krybbevandring til 
Gjersletta barnehager
• 21. desember kl. 10 Krybbevandring til 
Brekka barnehager
• 24. desember 
kl. 12 julea�engudstjeneste i Sørreisa sykehjem
kl. 14 familiegudstjeneste i Skøelv kapell
kl. 16 familiegudstjeneste i Tømmervik kirke
• 25. desember kl. 12 julegudstjeneste i 
Tømmervik kirke
• 26. desember kl. 18 høymesse i Straumen 
kapell
• 28. desember kl. 17 menighetens julefest for 
hele familie i Straumen kapell
• 30. desember kl 17. Julefest 
Gottesjord forsamlingshus.

Juletid i Sørreisa menighet

Språk-kafè
Språk-kafè er et nytt tiltak i Sørreisa hvor 
mennesker med forskjellig bakgrunn, kultur, 
språk, religion og alder kan møtes for å bygge 
vennskap og skape trygghet og trivsel.  Språk-
kafèen er et samarbeid mellom Sørreisa 
menighet og Normisjon.
29.okt var en fargerik �okk på ca. 35 personer 
av inn�yttere og Sørreisa-væringer samlet 
i menighetsalen. Foruten litt sang og enkel 
bevertning ble tiden brukt til samtale rundt 
småbord.  De nye inn�ytterne kunne krysse 
av på et brev til norske venner med ønsker 
om å gjøre forskjellige ting sammen, f.eks. 

gå på besøk og prate, lære å lage norsk mat 
osv.  Det var stor interesse for brevet, og �ere 
ønsker f.eks. å gå på ski med norske venner. 
Et tilsvarende brev er utarbeidet med tanke 
på hva vi norske kan bidra med for at det skal 
bli god integrering. Vis interesse og etterspør 
brevet enten på Servicekontoret, menighets-
kontoret eller hos Annhild Aadland 
(tlf 92853672) som videreformidler kontakt.
Dato for neste språk-kafè er 26.nov kl.12-14.  
I romjula er vi med på menighetens julefest.

Annhild
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Familiegudstjeneste 
30. oktober
Søndag var det liv og røre under familieguds-
tjenesten i Tømmervik kirke. Mange aktører 
hadde sammen med 130 oppmøtte satt 
hverandre stevne for å feire gudstjeneste. 
Prest Sigurd Hansen og trosopplærer Anneli 
ledet det verbale i gudstjenesten og Fredrik 
Lantz  sørget for solid og vakker orgel og 
pianomusikk. Under hele gudstjenesten var en 
gruppe kon�rmanter svært aktive med tekst-
lesing, betjening av videoprojektør og andre 
praktiske gjøremål. 
Gudstjenesten begynte med de faste ledd. 
Deretter var det dåp av et barn. Det blir hvert år 
delt ut bøker til 6-åringene. Menighetspedagogen 
sørget for dette, med assistanse fra kon�rmanter. 
Det er to kor i dri� i menigheten, Vennekoret 
og Gospel Tweens. Disse er ledet av Mona og 
Fredrik Lantz.  Vi �kk høre et par sanger av 
korene. 
Videre ble alle barna som var tilstede samla 
for å være med på å illustrere dagens preken 
som hadde fokus på Den bortkomne sønnen. 
Deretter deltok de i et par felles sanger ledet 
av Anneli. Ofringa og forbønna var organisert 
som en bønnevandring. Alle disse tingene som 
var med i gudstjenesten var med på å gjøre det 
hele til en festgudstjeneste.

I.B.

«Nå er den hellige time. 
Vi står i stjerneskinn og hører klokkene 
kime. Nå ringes julen inn.»

Slik lyder det i en kjent julesang, ord som 
retter våre sanser inn mot denne tid som 
snart senker seg ned over oss, julehøytiden. 
Det er påfallende hvor mye vi skal ha gjort i 
dagene før jul, alt som skal stelles i stand. Og 
så står vi atter en gang i fare for å glemme at 
julehøytiden først og fremst er Guds 
utstrakte hånd til oss mennesker. 

«Verden var aldri helt forlatt», lyder det i 
refrenget. Det kan nok synes som om verden 
er forlatt. En skal ikke lese lenge i en avis 
eller høre lenge på ei nyhetssending før en 
begynner å lure på om vi lever i en guds-
forlatt verden, en verden hvor menneskenes 
hat og ondskap.

Men Gud grep inn. I tidens fylde sendte han 
sin Sønn, Gud steg ned til oss, - for å frelse 
denne verden fra undergang. Ja vel, men 
vi må fortsatt leve her under syndefallets 
konsekvenser. Men Guds rike er kommet 
til oss. Det så ikke så stort ut, - et lite barn. 
Men den himmelske hærskare jublet. Gud 
hadde steget ned for å frelse oss fra synd 
og død og undergang. Og denne kjærlighet 
lar han stråle fram gjennom mennesker til 
mennesker, her i tiden som i et speil, en gåte, 
men en gang skal vi få oppleve at Gud gjøre 
alle ting nye, en ny himmel og en ny jord.

Vi ønsker alle en god og velsignet julehøytid. 
Gud steg ned til oss, verden var aldri helt 
forlatt.

Jan-Ole Berntsen, sokneprest

Juleandakt
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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

Sikringsskap
Nå har vi tilbud på renovering av 
sikringsskap.
Bytt til jordfeilautomat på hver kurs, over-
belastningsvern og overspenningsvern.
Kontakt oss i dag!

Autorisert forhandler av 
Mitsubishi og Fujitsu varmepumper

Spør oss om tilbud!

Vi utfører alt av elektriske installasjoner fra 
�ber-, tele-, data- til sterkstrøm.

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

HxB - modulkart tabloidaviser med 6-spaltet rubrikkside

VARMEPUMPER I EN KLASSE FOR SEG!

34x122 - mod. 13B
FIRMANAVN AS    Telefon 72 88 86 64     Adresse, 7000 Poststed

Ny serie for ekstreme vintertemperaturer
Kontakt oss i dag 

for gratis befaring!

34x80- mod. 12B

FIRMANAVN AS    Telefon 72 88 86 64     
Adresse, 7000 Poststed

VARMEPUMPER I EN KLASSE FOR SEG!

Ny serie for ekstreme vintertemperaturer

Kontakt oss i dag 

for gratis befaring!

107x80- mod. 22B

FIRMANAVN AS
Telefon 72 88 86 64
Adresse, 7000 Poststed

Din autoriserte forhandler av FUJITSU EXTREME

* 
AS

YG
14

LT
CN

 / 
AS

YA
14

LE
CA

I en klasse for seg!

Kontakt oss i dag 

for gratis befaring!

71x80- mod. 12

* 
AS

YG
14

LT
CN

 / 
AS

YA
14

LE
CA

I en klasse for seg!

FIRMANAVN AS    
Telefon 72 88 86 64     
Adresse, 7000 Poststed

Kontakt oss i dag 

for gratis befaring!

10
7x

16
4-

 m
od

. 2
4BFIRMANAVN AS

Telefon 72 88 86 64
Adresse, 7000 Poststed

Kontakt oss i dag for 

gratis befaring!

Din autoriserte forhandler av FUJITSU EXTREME

Det er når kulda setter inn at man trenger varmepumpe. 
Velg en som takler ekstreme vintertemperaturer!

49% ekstra varmekapasitet ved -25°C *

I en klasse for seg!

* ASYG14LTCN / ASYA14LECA

MYRE ELEKTRO
9301 SØRREISA



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 ka�en.
Kakebord hver lørdag

Rikstoto 
- direkte TV-overføring av alle løp.

Tipping
Kioskvarer, leker og gaver
Salg av fyrverkeri fra 27/12

160g

SØRREISA-BURGER
Ren burgerglede!

160 g




