
 9.  -  18. mars 2018   Søndag 11. mars

  Mandag 12. mars

  Tirsdag 13. mars

  Onsdag 14. mars

 Fredag  9. mars

• Familiegudstjeneste kl. 1100 
i Straumen kapell. Fokus på 
fasteaksjonen,  konfirmanter og 
evt. torsdagsklubbdeltakere blir 
med.

• Privilegium Gospel m/band, 
konsert i Kulturhuset kl. 1830. 

• Historielaget, fortellekveld i 
Kulturhuset kl 1900,
Seiltur gjennom Russland i 
ord, toner og bilder v/ Per Tore 
Fredriksen og Åge Tobiassen

• Sørreisa Husflidslag. 
Lørdagskafe Krogstadtunet 
kl 1200- 1600. Salg av Sørrei-
sa-votten og andre husflids-
produkter. Grøt og kaffemat

• Arrangement Tømmerneset 
kl. 1200-1500. Skileik(ta med ski).
Konkurranser. Salg av grøt og 
pølser, kaffe og kaker. Sang og 
fortellerstund.

  Lørdag 10. mars 

• LUNCH og LYD , internasjonal 
lunch på Frivilligsentralen fra kl. 
1100- 1400. Syriske damer lager 
maten, og det serveres kabseh 
(kylling og ris, grønnsaker og små 
retter. Meld gjerne fra til Ragnhild 
Hjorthen , tlf 99204651  hvis du 
ønsker å komme. Sørreisa Kultur-
skole sørger for musikk til maten. 
Arrangør er Frivilligsentralen i 
samarbeid med Flyktninge-tje-
nesten.

• Sørreisa tur og løypelag, 
Kulturhuset kl. 1900:  Utdeling 
av krus ifm. Ti Turer Til Topps i 
Sørreisa 2017-sesongen. Foto-
foredrag v/Karin Irene Johnsen 
og venner etter tur i Atlasfjellene. 
Salg av kaffe, kaker og saft. Salg 
av turkort for 2018-sesongen.

18

• Åpnet hus LYSGLIMT. Gottesjord 
forsamlingshus fra kl. 1830 -2030

• Fredagskafe sykehjemmet 
kl. 1100. Hot for swingende 
underholder

Ti turer til topps

• Bygdefest i Skøelv
Skøelv grendehus, Solglimt!
Kl. 20.00 - 01.00
Musikk: 2 Strangers

Kunstutstilling i Sørreisabygget 
hele uka. Se egen plakat på side 
12.



• Bandet Sangbar med Elin 
Synnøve Bråthen har konsert, 
salen Kulturhuset kl 2000.

• Fredagskafe kl. 1100 på Sykeh-
jemmet. Frelsesarmeen under-
holder.

• Quiz på Solglimt, Skøelv kl 2000

  Torsdag 15. mars

• Bade-disco i Svømmehallen 
Kl. 1800- 2000 musikk, bade-
aktiviteter og konkurranser. 
Salg av pizza, kaffe, brus m.m.
Inngang voksne kr. 50 
og barn kr. 30,-
Vel møtt til en litt annerledes 
badestund i svømmehallen!
 
• KONSERT under fjellet . 
Sørreisa mannskor holder konsert 
på Gamtofta kl. 1900. Salg av bidos 
, kaffe og kaker. Loddsalg .  Gratis 
inngang for alle over 70 år. Dekkes 
av den Kulturelle spaserstokken.

 Fredag 16. mars

  Lørdag 17. mars

  Søndag 18. mars
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• Språk-kafe i Sørreisa kapell 
kl. 1400. 
Kulturelt møte gjennom sang og 
musikk. Norske folkeviseleker, 
sang og musikk.

• “Rock on”  konsert Kulturhuset 
kl 1800  Sørreisa Musikkforening   

• Sosialt samvær i storstua, Syke-
hjemmet kl. 1600. 
Underholdning ved «Laget hans 
Henry» . Åresalg til inntekt for 
velferdsbussen, kaffe, kaker. 
Gratis arrangement.

  9.  -  18. mars 2018

Lørdagskafé på Krogstadtunet 
10. mars kl. 12-16

Salg av Sørreisavotten og sitteunderlag med 
samme motiv + andre husflidsprodukter.

Kafe’en kan by på grøt, kaffe og kaker.

Velkommen til en 
trivelig lørdag!




